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2017 var året då det släppte
Så här inledningsvis måste jag tacka alla de 1 252 
anställda i Skurups kommun som bidragit till att 
Skurup nu är en ännu bättre plats att bo, verka 
och leva i. Tack! Mycket har förändrats under året 
som gått. Verksamheter har utvecklats, nya har 
tillkommit och så även inom politiken. Före detta 
kommunstyrelses ordförande, Pierre Esbjörnsson, 
lämnade sitt uppdrag i mars månad och jag tog 
vid för att fortsätta arbetet med att uppnå vår 
gemensamma vision 2030. 

Skurup har en stark tillväxt  
och en god ekonomi
Vi har under hela innevarande mandatperioden  
arbetat stenhårt med att skapa tillväxt och en 
kommun som finansiellt står sig stark. 2017 har  
tillväxten fortsatt att öka tack vare minskad  
arbetslöshet, fler företagsetableringar och en fort - 
satt ökad inflyttning. Detta har gjort att vi lyckats  
klara de finansiella målen för god ekonomisk  
hushållning samtidigt som vi kunnat satsa på  
verksamheterna och spara för sämre tider. Skatte - 
kraften ökar mer än riksgenomsnittet, arbetslös - 
heten är lägre än skåne snittet, sjuktalen går  
äntligen ner och bostads byggandet tog ordentlig 
fart 2017.

De fyra fokusområdena 
Grunden för att kommunen ska stärka sin attrak-
tionskraft och vara en kommun att räkna med i 
vår region, kan sammanfattas med de fyra fokus-
områden som vi under året intensifierat arbetet 
inom. Fler i arbete, bostadsbyggande, delaktighet 

och varumärkesbyggande. All vår verksamhet har 
under året, mer eller mindre, bedrivits med syfte 
att stärka dessa områden.

Fler i arbete: Vi har under året blivit 70 fler 
anställda som dagligen gör ett fantastiskt arbete 
inom våra verksamheter. Etableringarna vid Nils 
Holgerssons företagspark har fortsatt och nya 
företag har valt att etablera sig där. Detta skapar 
tillväxt och nya arbetstillfällen i kommunen. Arbets-
lösheten för både unga och äldre har under året 
sjunkit mer än riksgenomsnittet, försörjnings-
stödet likaså. 

Bostadsbyggande: Ingen kan ha missat att det 
byggs bostäder i kommunen. Vårt kommunala 
bostadsbolag, Skurupshem, har färdigställt lägen-
heter på Östergård och projekterat nya vid Mejeri-
gatan. Bygglovsintäkterna har ökat och fler har 
ansökt om plats i vår kommunala tomtkö. Projek-
teringen av strategisk mark västerut har påbörjats 
för att möjliggöra över 300 nya bostäder. För att 
möta det varierade behovet av bostäder har flera 
nya planuppdrag getts av kommunstyrelsen under 
året.

Delaktighet: Samverkan med de fackliga organi-
sationerna har under året utvecklats i syfte att öka 
personalens insyn och inflytande. Detta för att vi  
vet att personal som känner sig delaktig och kan 
påverka det dagliga arbetet också mår bättre och 
gör ett bättre arbete. Dialogen med chefsorgani-
sationen har utökats med stort fokus på ledarskap 
och arbetsmiljö.  

Varumärkesbyggande: Utan ett starkt varumärke 
får vi svårt att vara en attraktiv kommun att bo, 
leva och verka i. Därför har vi satsat mycket på att 
ställa om verksamheterna till att bättre fokusera 
på att förmedla den höga kvalitet våra kärnverk-

Kommunstyrelens  
ordförande har ordet
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samheter som vård, skola och omsorg håller. På 
olika sätt har verksamheterna bidragit till att stärka  
varumärket under året. Samverkan med det lokala  
näringslivet har förbättrats avsevärt vilket bekräftats 
i Svenskt näringslivs årliga ranking av det lokala 
näringslivsklimatet. För tredje året i rad klättrar 
Skurup i rankingen och återfinns numera bland 
de mest företagsvänliga kommunerna i Skåne. Vi 
har klättrat 146 placeringar denna mandatperiod 
och det bygger ett starkt varumärke och skapar 
arbete. 

En av landets bästa skola
Då var det dags i år igen. När SKL (Sveriges 
Kommuner och Landsting) jämför kunskaps-
resultaten för landets alla skolor har Skurups 
skolor återigen hamnat i topp. 2016 hade vi  
landets 15:e och Skånes 3:e bästa skola när det 
gäller elevernas resultat. 2017 befäste vi den 
ställningen genom att fortsatt ligga i landets 
och Skånes toppskikt. Vår unika barnomsorg på 
obekväm arbetstid flyttades under året till Ryds-
gård för att möjliggöra en expansion och ökad 
kvalitet. En ny förskola i Skurups tätort stod klar 
och flera nya avdelningar öppnades. Byggnationen 
av vår historiska satsning på en helt ny toppmodern 
hjärnsmart grundskola kom äntligen igång. För våra  
äldre elever kan vi stolt leverera ett resultat från  
vår egen gymnasieskola ute på Nils Holgersson- 
gymnasiet som innebär att alla de som tog  
studenten till sommaren också var i arbete därefter. 

Unika satsningar på personalen
Genom att satsa på personlen och vara en god  
arbetsgivare kan vi lättare klara av att rekrytera 
den kompetens som vi är i behov av. Vi får även 
en bättre kvalitet i de mest personalintensiva 
verksamheterna genom att rikta personalstrategiska  
satsningar så att de adresseras till många. Vi gav 
under 2017 mer pengar till löneökningarna än 
vad parterna var överens om centralt. Vi har avsatt 
mer pengar än det så kallade märket. En unik 

möjlighet för alla anställda att kunna köpa bil 
med bruttolöneavdrag beslutades. Detta ger såväl 
undersköterskan som verksamhetschefen en unik 
möjlighet att förmånligt köpa bil. 

Tack
Avslutningsvis vill jag tacka alla anställda, lokala 
företagare, ideella föreningar, engagerade kommun-
invånare och samverkanspartners för att ni och vi 
tillsammans har bidragit till att Skurup är en plats 
för det goda livet och att kommunen är bra rustad 
för framtidens utmaningar. 

Magnus Alm
Kommunstyrelsens ordförande  
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mkr %
Skatteintäkter 621,5 60,0
Generella statsbidrag 164,8 15,9
Taxor och avgifter 67,6 6,5
Hyror och arrenden 13,9 1,3
Driftsbidrag från staten, EU m.fl. 107,7 10,4
Försäljning 55,7 5,4
Finansiella intäkter 3,3 0,3
Övriga intäkter 1,3 0,1

1 035,8 100

Kommunfullmäktiges 
mandatfördelning
Moderaterna 9
Folkpartiet 2
Centerpartiet 3
Socialdemokraterna 12
Vänsterpartiet 2
Miljöpartiet 2
Kommunens väl 2
Sverigedemokraterna 9
Totalt 41

mkr %
Personal, pensioner m.m. 596,7 59,0
Bidrag 22,1 2,2
Köp av verksamhet 172,0 17,0
Lokaler 44,0 4,4
Finansiella kostnader 1,5 0,1
Av- och nedskrivningar 32,0 3,2
Övrigt, materiel och  
främmande tjänster 142,9 14,1

1 011,2 100,0

Var kommer pengarna ifrån? Vad används pengarna till?

Kommunfakta
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Fem år i sammandrag
2013 2014 2015 2016 2017

ALLMÄNT
Antal invånare 31 december 15 025 15 167 15 149 15 408 15 642
Skattekraft (taxeringsår), % 88,8 89,3 89,4 88,9 90,4
Skattesats i kommunen 20:02 20:02 20:02 20:02 20:42

PERSONAL
Antal tillsvidareanställda 990 1 026 1 033 1 025 1 044
Total sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, % 5,4 5,5 6,4 7,2 6,0

RESULTATRÄKNING
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, mkr 658,3 682,1 709,9 737,1 786,3
Årets resultat, mkr 34,9 -7,0 10,2 14,2 24,6
Nettokostnadernas andel (inkl finansnetto och  
avskrivningar) av skatter och generella statsbidrag, % 94,7 101,0 98,6 96,1 97,1

BALANSRÄKNING
Nettoinvesteringar, mkr 46,6 34,1 33,5 54,1 55,3
Låneskuld, mkr 125 105 100 100 100
Låneskuld per invånare 8 319 6 923 6 601 6 490 6 393
Soliditet, % 60,5 61,9 61,4 59,5 59,2
Pensionsförpliktelser, mkr 288,3 279,6 269,9 257,2 252,1
Borgensåtaganden, mkr 598,3 613,7 638,5 663,4 786,1

KONCERNEN
Årets resultat, mkr 7,5 -1,9 16,0 33,9 28,6
Soliditet, % 33,5 33,8 34,0 34,4 31,6

Hundra kronor i skatt  
användes så här under 2017 
    
    
Förskola, grundskola och fritidshem 38,4

Vård och omsorg 19,7

Gymnasieskola och vuxenutbildning  10,8

Övriga verksamheter och finansiering 9,1

Individ- och familjeomsorg 5,9

Samhällsbyggnad 5,8

Funktionsnedsättning, stöd och service 5,1

Kultur, fritid och turism  4,5

Näringsliv och arbetsmarknad 0,4

Miljö- och hälsa 0,2

Måltidsservice 0,1
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Högkonjunktur råder – men svag skatteunderlagstillväxt
Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och vi räknar med att BNP växer med närmare 3 procent  
i år. Tillväxten i omvärlden väntas förstärkas 2019 vilket gynnar svensk export, samtidigt som den  
inhemska efterfrågan försvagas. Sammantaget inne bär det att svensk BNP växer något långsam mare  
2019 jämfört med i år. Högkonjunkturen når då sin topp och resursutnyttjandet i svensk ekonomi  
börjar minska. Antalet arbetade timmar förväntas inte öka alls nästa år vilket medför att det sker en  
snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar upp stå  
mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den 
snabba befolkningsutvecklingen för med sig.

Arbetsmarknaden har utvecklats starkt sedan 2009. Mellan 2009 och 2017 växte befolkningen i  
åldern 15–74 år med 447 000 personer. Antalet personer i arbetskraften ökade med 473 000 och arbets-
kraftsdeltagandet steg med över 2 procent enheter som andel av befolkningen. Samtidigt ökade antalet 
sysselsatta med 522 000 vilket innebar att arbetslösheten minskade med 49 000 personer, från 8,3 till 
6,7 procent av arbetskraften.

Vi räknar med att arbetslösheten minskar ytterligare något men att den stannar på 6,3 procent nästa år. 
Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De löneavtal  

som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är liten. Därmed är det inhemska 
inflationstrycket svagt. KPIF-infla tionen som 2017 uppgick till 2,0 procent väntas bli något lägre i år 
och nästa år, för att 2020 hamna något över 2 procent. 

Kommuner och landsting har under de senaste årens långa konjunkturuppgång, som vi nu närmar  
oss slutet på, kunnat vänja sig vid en stark real skatteunderlagstillväxt. Sedan 2010 har den i genom - 
 snitt uppgått till närmare 2 procent per år. Det är nästan dubbelt så mycket som genomsnittet för den  
närmast föregående konjunkturcykeln och har varit möjligt tack vare en förvånansvärt lång period av 
sysselsättningsökning.

Men ingen högkonjunktur varar för evigt och enligt vår prognos stagnerar arbetade timmar nästa år.  
Beräkningarna för perioden därefter förutsätter att den svenska ekonomin går mot konjunkturell balans.  
Det innebär betydligt svagare utveckling av sysselsättningen än under den tidigare återhämtningsfasen.  
Perioden 2016–2021 utvecklas skatte underlaget allt svagare. Rensat för effekter av pris- och löneökningar 
faller ökningstakten från 2,5 pro  cent 2016 till nära noll mot slutet av perioden.

SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) bedömning

Befolkning 
I början av 2017 passerades en historisk befolknings - 
gräns när Sveriges folkmängd översteg tio miljoner. 
Under 2017 ökade befolkningen med 125 089 

Skurup och omvärlden

personer och på nyårsaftonen fanns 10 120 242 
folkbokförda personer i landet. I slutet av 2016 blev  
männen fler än 5 miljoner och i maj 2017 passerade  



Förvaltningsberättelse

9

kvinnorna samma gräns. Vid årets slut var 5 037 580 
kvinnor och 5 082 662 män bosatta i Sverige.

Den folkbokförda befolkningen ökar av två anled - 
ningar. Det föds fler barn än det dör personer vilket 
betyder att landet under 2017 hade en naturlig 
folkökning på 23 444 personer. Den främsta för-
klaringen till den stora folkökningen är dock att 
antalet invandrare varit betydligt fler än antalet 
utvandrare, vilket ger ett invandringsöverskott på 
98 869 personer.

I samtliga län och i 226 av Sveriges 290 kom - 
muner ökade befolkningen under 2017. Den  
största procentuella befolkningsökningen hade 
Knivsta (4,3 procent), Trosa (3,8 procent) och 
Sundbyberg (3,5 procent). Under året minskade 
befolkningen i 63 kommuner.

Invandringen var den främsta anledningen till 
att så många kommuner ökade sin folkmängd och 
samtliga kommuner hade invandringsöverskott. 

Det är stora skillnader mellan Sveriges kom-
muner. Huvudstaden Stockholm hade vid års-
skiftet 949 761 invånare medan Sveriges minsta 
kommun Bjurholm hade 2 451 invånare.

I Skåne ökade befolkningen med 1,5 procent. 
Samtliga skånska kommuner utom Simrishamn 
och Perstorp ökade befolkningen under 2017. De 
kommuner i Skåne som hade störst procentuell 
befolkningsökning var Burlöv (+2,4 procent), 
Staffanstorp (+2,3 procent) och Lund (+2,3 pro-
cent). Skurup hamnar på plats 13 med en ökning 
på 1,5 procent.

Antal invånare Skurups kommun

14 600
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15 000

15 200

15 400

15 600

15 800

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Folkmängd 2012-2017

Skurups kommun hade vid årsskiftet 15 408 in - 
vånare, en ökning med 234 personer. 2016 ökade 
befolkningen med 259 personer.

Födelseöverskottet uppgick till 25 personer medan  
inflyttningsnettot uppgick till 209 personer.  
Inflyttningen är positiv i förhållande till såväl länet  
som riket och utlandet. Av inflyttningen svarade 
det egna länet för 73 procent.

I befolkningsprognosen, vilken utgjorde under - 
  lag för 2017 års budget, angavs Skurups befolk ning 
till 15 399 personer för 2017. Det faktiska utfallet 
översteg därmed prognosen med 243 personer. 

Bostäder 
Skurups kommun har under flera år haft en 
försiktig befolkningsutveckling trots kommunens 
strategiska läge i StorMalmö. Trenden pekar dock 
på att fler upptäcker Skurups kommun och att 
det sker en ökad inflyttning som motsvarar kom-
munens befolkningsmål.  

Kommunens vision är att befolkningsmängden 
ska uppgå till 18 000 invånare år 2030. För att nå  
visionen om en befolkningsökning på cirka 2 400 
personer behövs det i kommunen byggas cirka 
100 nya bostäder om året. Länsstyrelsen har i sin 
rapport Bostadsbehov, planeringsläge och bostads-
byggande i Skånes kommuner från 2015 redovisat  
beräkningar av bostadsbehovet i Skånes kommuner.  
I rapporten redovisas att Skurups kommun be-
höver bygga mellan 54–58 nya bostäder per år 
fram till år 2030 för att täcka den kommande efter-
frågan på bostäder i Skåne. Kommunens befolk - 
ningsmål är högre än Länsstyrelsens prognos. Under 
2017 färdigställdes sammanlagt 46 bostäder varav 
30 bostäder i småhus och 16 bostäder i flerbostads-
hus. Här ser vi en ökning av antalet färdigställda  
bostäder jämfört med 2016. Antalet beviljade bygg-
lov för bostäder var 37 stycken år 2017. Det är 
ungefär samma siffra som för år 2016.
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Exploatering
Det finns 14 aktuella exploateringsområden vars 
totala värde uppgår till 22,6 mkr.

Bostadsexploatering,  
Mkr

Bokslut 
2015

Bokslut  
2016

Bokslut  
2017

Värde vid årets slut 3,8 4,0 20,3
Antalet under året  
färdigställda tomter - - -
Antalet under året  
sålda tomter - 1 4

Flest exploateringsområden finns i Skivarp, där 
Västeräng står för merparten av värdet: 15,1 mkr. 
Under året såldes 4 tomter på Flintebroområdet.

Industriexploatering, 
Mkr

Bokslut 
2015

Bokslut  
2016

Bokslut  
2017

Värde vid årets slut 5,0 3,2 2,3
Antalet under året  
färdigställda tomter - - 3
Antalet under året 
sålda kvadratmeter 5 128 19 041 19 888

Under året har 47:an i Skurup köpt 5 300 kvm i 
Västra Industriområdet och ICA har under året köpt 
ytterligare 14 588 kvm mark på Skurups handels-
plats (tidigare Nils Holgerssons företagspark).

Arbete
En stark tillväxt, ökad efterfrågan och produktion 
har inneburit att läget på arbetsmarknaden i riket 
förbättrats. Från att arbetslösheten länge legat på 
en nivå kring 8 procent har den 2017 minskat till 
5,9 procent. Samtidigt som arbetslösheten minskat 
har arbetskraften vuxit snabbt. 

Arbetslöshet, % 
Ålder Riket Skåne Skurup
16-64 5,9 7,6 6,0
18-24 6,2 8,1 8,1

Arbetslösheten i Skurup för åldersgruppen 16-64 år  
är lägre än i Skåne, men något högre än riket. För 
såväl rikets som Skurups del redovisas en minsk-
ning med 0,2 procentenheter.

Ungdomsarbetslösheten i Skurup har sjunkit med  
1,7 procentenheter samtidigt som arbetslösheten 
för riket har minskat med 0,7 procentenheter. I  

Skåne har det skett en minskning med 0,5 procent-
enheter. I Skurup är ungdomsarbetslösheten den-
samma som i Skåne, men högre än riket.

Årets viktigaste händelser
Det går bra för Skurup! Tillväxt, näringslivs utveck - 
ling, fantastiska skolresultat, en mänsklig omvård-
nad och flera tekniska utvecklingsprojekt. Nya 
exploateringsområden skapas som kommer ge flera  
hundra nya bostäder, flera intressanta nyetabler - 
ingar inom handelsområdet samt ett intressant 
kulturutbud.

Skurups kommun är femte bästa skolkommun 
i Skåne enligt SKL´s nationella utvärdering.

Arbetet under året har fokuserat på att uppfylla 
Vision 2030 och dess fyra prioriterade områden: 
fler i jobb, ökat bostadsbyggande, ökad delaktig het 
och stärkt varumärke. Prioriteringarna kommer 
att leda till ett utvecklat näringsliv, mer levande  
samhälle och mer resurser till kommunala verksam-
heter. ”When in Europe don´t miss Skurup” har 
fått en ny dimension. 

Härtill har flertalet insatser genomförts för 
att utveckla Skurups kommun som en attraktiv 
arbets givare. 

Den 15 juni var det byggstart för nya grund-
skolan som ska byggas mellan Mariaskolan och 
Prästamossen. Den nya grundskolan kommer att 
ersätta nuvarande Mackleanskolan och byggs uti-
från kärnvärdena ”trygghet, respekt och lärande”. 
Nya skolan beräknas tas i drift fr.o.m. höstterminen  
2019. Totalt har nya skolan kapacitet för 800 elever.

Skurups kommun förvärvade 150 000 kvm mark  
vid västra Saritslöv (området heter Västeräng) för 
att säkerställa den stora efterfrågan på bostäder 
och bostadsområden som föreligger, samt för att 
skapa förutsättningar för att uppfylla den popula-
tionsutveckling som Vision 2030 anför. Visionen 
anger att vi inom kommunen ska vara närmare  
3 000 fler invånare år 2030 än vi är idag. Detta 
medför också att annan kommunal verksamhet 
kommer att utvecklas.

Sammantaget kommer nya bostadsområdet att 
möjliggöra cirka 200 nya bostäder. Området är 
strategiskt beläget med närhet till bland annat 
Pågatågstation, busstation, handelsområden och  
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gröna miljöer. Närheten till västra förbifarten och 
E65 är andra fördelar. Inom området planeras för 
förskola/grundskola samt rekreativa inslag.

Skånes landshövding besökte i slutet av april 
Skurups kommun. Landshövdingen var särskilt  
intresserad av vår kommande och planerade bostads-
byggnation samt det pågående integrationsarbetet. 
Sammantaget var landshövdingen på olika sätt 
imponerad av det arbete som utförs.

Skurups kommun fortsätter att satsa på fiber-/ 
internettillgång genom att numera erbjuda tråd-
löst internet med hög kapacitet i alla våra verksam-
hetslokaler. Till exempel kan du som besökare på  
någon av kommunens arenor (Skurups Sparbank 
arena, Rydsgårds arena) eller biblioteken enkelt 
med ett konto för sociala medier koppla upp dig 
trådlöst.

I slutet av november vändes alla blickar mot 
Skurup. I Skurup genomfördes den spännande och  
inspirerande konferensen ”Smart Little Village”, 
konferensen som visar på den smarta lilla kom-
munen Skurup. Skurup gästades av inspirerande  

personer från hela landet. Huvudtalare och huvud-
gäst var Dale Williams ända från Nya Zeeland 
som på sitt eget lite ovanliga sätt genom stort 
engagemang och stor drivkraft lyckats vända den 
lilla kommunen med utflyttning till framtids-
kommunen med inflyttning. Skurup har inlett en  
förändringsresa där Skurup tar ledarrollen och 
visar vägen till ny kunskap, nya idéer och fram-
tidens samhälle. Totalt deltog närmare 200 per-
soner på konferensen.

Aktiva åtgärder har under året utförts för att 
säkerställa att ambulans fortsatt kommer att vara 
stationerad och utgå ifrån Skurup. Detta ökar 
tryggheten och säkerheten.

Vad avser trygghet så genomför polisen årligen 
trygghetsmätningar, vilka visar på att den faktiska 
tryggheten är hög, men oron för att bli drabbad 
är något sämre.

Näringslivet sysselsätter inom Skurups kommun  
idag årligen 2 900 personer och genererar årligen  
500 mkr i skatteintäkter. Skurups kommun fort - 
sätter aktivt verka för att utveckla befintligt närings - 
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liv men även möjliggöra nyetableringar. I Svenskt  
näringslivs ranking av näringslivsklimatet så för-
bättrade Skurup sig med 36 placeringar. Totalt 
72:a placering utav landets 290 kommuner, vilket 
är en fortsatt positiv trendutveckling.

Handelsområdet i Skurup har fortsatt utveck - 
lats och blev under året nästan helt slutsålt. Nya 
handelsområdet har medfört nyetablering av nya 
näringsverksamheter som inte tidigare varit repre-
senterade inom kommunen. Utbudet ökar attrak-
tiviteten och servicegraden till kommuninvånare, 
andra näringsidkare och alla intressenter. 

Härtill har flera större företagsetableringar gjorts  
inom kommunen och dessa kommer att medföra 
flera hundra nya arbetstillfällen på sikt.

Antalet äldre i Sverige och Skurup ökar och 
kommer att fortsatt öka under flera år framöver. 
Orsaken är dels den stora grupp 40-talister som 
åldras, dels att medellivslängden ökar. De äldre 
lever längre än tidigare och kommer säkerligen 
även att i framtiden leva ännu längre utifrån ut-
vecklingen inom hälso- och sjukvård. 

Den närmaste framtiden medför främst en 
ökning i åldersgruppen 65–79 år. Med tiden kom - 
mer även de äldre åldersgrupperna, 80 år eller  
äldre, att öka starkt. Enligt befolkningsprognos för  
2015–2024, framtagen av Statisticon för Skurups 
kommun, beräknas antalet 80 år och äldre att öka 
från 741 personer (år 2016) till 944 personer (år 
2024) vilket motsvarar en ökning med 27 procent.  
Detta innebär olika saker för kommunens utveck-
ling, till exempel kommer vi att behöva fler under - 
sköterskor och utbildad omsorgspersonal. Redan 
idag utgör dessa yrkesgrupper så kallade bristyrken, 
det vill säga det finns inte tilläckligt många kvalifi -
cerade personer att tillgå till dessa yrken. För att 
råda bot på detta och möta framtiden än bättre 
samt skapa goda utvecklingsmöjligheter för våra 
anställda har Skurups kommun under början av året  

invigt och lanserat en särskild undersköterske-
utbildning. Undersköterskeutbildningen riktar 
sig idag till personer som arbetar hos Skurups 
kommun inom äldreomsorg, hemtjänst, LSS med 
mera och som vill vidareutbilda sig till under-
sköterska. 

Framtiden
Ny kommunallag gäller från och med 2018-01-01, 
vilken innebär några strukturella förändringar och  
en del förtydliganden. 

Budget 2018 innehåller flera intressanta delar. 
För att nämna några av de förändringar som inne-
bär utveckling kan nämnas följande: kraftigt ökat 
antal sommarjobb, satsning på hållbarhetsarbete, 
fler i arbete, utveckla ungdomskulturen, ökat för - 
eningsstöd, utveckla grönyteskötseln och utsmyck-
ningen, permanenta fältsekreterarna, stärka dagliga  
verksamheten på LSS, personalstärkande resurser 
och ledarskapsutveckling inom förskola och grund-
skola.

Efterfrågan på industri- och handelsområden 
är stor. Detta medför att vi planerar för olika nya 
möjligheter avseende etablering av fler och mer 
områden riktat till olika näringsverksamheter. Vi 
tittar särskilt på hur vi kan skapa bättre förutsätt-
ningar för våra befintliga näringsidkare. Ett särskilt 
utvecklingsprojekt diskuteras där den befintliga 
lokala handeln avses utvecklas tillsammans med den 
fysiska gestaltningen av de centrumnära områdena 
i Skurup. För att nämna något projekt kommer 
Järnvägsgatan i Skurup att byggas om.

Arbetet med exploatering av nya bostadsområden 
fortsätter. Ny förskola kommer att projekteras 
för att möta den utveckling av barngrupper som 
prognosticeras.

Kommunens interna arbete kommer att fokusera  
på att utveckla målstyrningsprocessen samt öka 
attraktiviteten att arbeta hos Skurups kommun.
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Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt 
över kommunens samlade verksamhet, vari ingår 
den kommunala verksamheten och de kommunala 
bolagen. Styrdokument som budget, delårsrapport,  
internkontroll och ekonomistyrningsprinciper ut - 
gör viktiga delar i kommunstyrelsens arbete med  
upp sikten. Som en del av uppsikten får kommun-
styrelsen bolagens och utskottens protokoll. Under 
2017 har den ekonomiska rapporteringen till kom - 
munstyrelsen skett vid 4 tillfällen, prognoser per 
februari och juni samt mer omfattande delårs-
rapporter per april och augusti. Prognos per oktober 
redovisades inte. Rapporteringen omfattade såväl 
kommunens verksamhet som bolagens.

De kommunala bolagens utveckling har stor 
betydelse för den totala ekonomin, eftersom de 
svarar för nästan hälften av balansomslutningen 
och för den största delen av skuldsättningen. 

I samband med delårsrapport 2, januari – augusti,  
beslöt kommunstyrelsen att skol- och utbildnings - 
förvaltningen, vid kommande sammanträde, skulle  
redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att 
få sin budget i balans, samt redovisa skälen till de 
kostnadsökningar som redovisades.

Intern kontroll
Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna den 
interna kontrollen. Årligen fastställs en plan för 
intern kontroll, vilken följs upp vid två tillfällen.  
Vid uppföljningarna betygssätts processerna med 
en tregradig skala. Skalan är: ändamålsenlig pro-
cess där förbättring inte behövs, ändamålsenlig 

process med anmärkning där förbättring kan 
genom föras och till sist en ej ändamålsenlig pro-
cess där förbättring måste genomföras. 

Uppföljningen visar att tre kontrollområden 
efterlevs utan att åtgärder krävs. Tre kontroll-
områden visar att förbättringar behövs. För kontroll-
områdena ändamålsenlig fastighetsförvaltning 
och ändamålsenlig hyresmodell är processerna ej 
genomförda.

Kommunstyrelsens uppsikt
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Finansiell analys för den  
samlade verksamheten
För den samlade verksamheten redovisas ett resultat  
på +28,6 mkr. För Skurup kommuns del har året 
inneburit ett överskott med 24,6 mkr.
I den sammanställda redovisningen sammanförs 
kommunen och dess bolag på ett sätt som kan 
likställas med en koncernredovisning. Den samman  - 
 ställda redovisningen omfattar de juridiska personer 
där kommunen har ett inflytande om minst 20  
pro cent. Redovisningen för 2017 omfattar fem  
bolag. I definitionen ingår även uppdragsföretag. 
Kommunala uppdragsföretag är en annan juridisk  
person, som kommunen med stöd av kommunal-
lagen har överlämnat vården av en kommunal  
angelägenhet till. Uppdragsföretagen ingår inte i den  
ekonomiska sammanställningen men kommenteras  
i ett särskilt avsnitt nedan.

Syftet med den sammanställda redovisningen är  
att ge en helhetsbild av ekonomi och verksamhet 
samt att åstadkomma en redovisning som möjlig-
gör jämförelse med andra kommuner. 

De kommunala bolagens utveckling har stor 
betydelse för den totala ekonomin eftersom de 
svarar för hälften av balansomslutningen och för 
den största delen av skuldsättningen.

Bolagens resultat
Resultat efter finansiella poster, mkr

Bokslut 
2015

Bokslut  
2016

Bokslut  
2017

Skurups Kommunhus AB -0,2 -0,4 0,0
Skurupshem AB 3,7 5,5 0,2
Skurup Kommunala AB 0,0 0,7 4,0
Skurups Jordbruk AB -2,4 -0,7 -0,5
Skurups Elverk AB 3,0 6,1 4,4
Summa 4,1 11,2 8,1

Finansiell analys för den  
samlade verksamheten

Sammantaget redovisar bolagen +8,1 mkr efter 
finansiella poster (före bokslutsdispositioner), en 
minskning i förhållande till 2016 med 3,1 mkr. 
Större delen av minskningen hänförs till Skurups-
hem AB och Skurups Elverk AB.

Skurups Kommunhus AB:s resultat uppgår till  
+42 tkr före bokslutsdispositioner vilket ligger i  
linje med budget. Under 2017 har en ersättning på  
1 mkr från övriga bolag införts i form av ”manage-
ment fee”, varför de underskott som förekommit 
tidigare år inte längre existerar och därmed har 
omsättningen ökat från 2016.  

Skurupshem AB redovisade ett resultat före skatt  
och bokslutsdispositioner på 0,2 mkr. Jämfört med 
2016 ökade omsättningen med 13,4 mkr. Detta  
berodde dels på ersättningen för uppdraget att för- 
valta fastigheter tillhörande Skurups kommun och 
Skurups Kommunala AB. Avtalet, som gäller från 
hösten 2016, gav helårseffekt år 2017. Dels berodde  
ökningen på att nybyggnationen på Östergatan 21  
(”Tallen”), bestående av 14 lägenheter, blev inflytt-
ningsklar under sommaren. Dels gav hyreshöjning-
arna på bolagets övriga fastighetsbestånd ökade 
intäkter. 

Skurups Kommunala AB redovisar ett positivt 
resultat om +1,3 mkr före koncernbidrag, vilket 
ligger i linje med bolagets strategi. Resultatet efter 
finansiella poster uppgår till +4,0 mkr. Under året 
har bolaget erhållit ett aktieägartillskott motsvar-
ande 43,5 mkr vilket gör att bolagets soliditet 
numera ligger på en bättre nivå. Bolagets omsätt-
ning har minskat något i förhållande till 2016, 
dock var det en engångsintäkt som inkluderades 
i föregående års resultat. Bolagets intäkter ökar i 
takt med att nya fastigheter köps in.  
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Trenden med underskott fortsätter för Skurups 
Jordbruk AB. Resultatet -0,5 mkr före boksluts-
dispositioner är en mindre förbättring i förhål  
lande till 2016 års resultat. Resultatet är något  
sämre än det budgeterade underskottet (-0,3 mkr).  
Avvikelsen mot budget förklaras främst genom  
högre personalkostnader, något högre inköp av  
växt skydd, körslor och drivmedel, men också högre  
intäkter från mjölk. Detta har medfört att årets  
resultat i stort ligger i nivå med budget.

Skurups Elverks resultat för 2017 uppgår till  
+4,4 mkr före skatt och bokslutsdispositioner vilket  
är 1,6 mkr högre än budget. Resultatet beror främst  
på lägre volym inköp av el från överliggande nät 
samt lägre effekt generellt per månad under 2017. 
De höga temperaturerna har även dragit ner  
kostnaderna för nätförluster. Ränteläget har bidragit  
till lägre kostnader för räntor.

Kommunala uppdragsföretag
Kommunen köper årligen verksamhet för stora  
belopp. För Skurups del motsvarar kostnaden 2017  
9 procent eller 90,7 mkr. Kostnaden har minskat 
med 16,6 mkr i förhållande till 2016. 

Gymnasieutbildning och familjehemsplaceringar 
svarade för de största kostnaderna med 21,6 mkr 
respektive 19,6 mkr. Även renhållningsverksam-
heten (13,7 mkr) som bedrivs av Sysav/SITA,  
grundskoleutbildning (10,3 mkr) och institutions-
vård för barn och ungdomar (8,2 mkr) redovisar 
betydande belopp.

I förhållande till 2016 har kostnaderna minskat 
för familjehemsplaceringar och institutionsvård för  
barn och ungdomar vilket är en effekt av minskat 
flyktingmottagande.

Störst ökning finns för grundskoleutbildning 
och gymnasieutbildning.

Kommunala uppdragsföretag
Mkr 2017 2016 Förändring
Färdtjänst 2,8 2,7 0,1
Skolskjutsar 5,2 6,0 -0,8
Grundskoleutbildning 
interkommunala 10,3 7,2 3,1
Gymnasieutbildning 21,6 18,6 3,0
Gymnasial  
vuxenutbildning 1,1 1,1 0,0
Familjehemsplacering 19,6 40,3 -20,7
Institutionsvård  
barn/ungdomar 8,2 12,2 -4,0
Institutionsvård vuxna 2,8 1,5 1,3
Särskilt boende  
placering 2,9 2,1 0,8
Personlig assistans 1,4 1,5 -0,1
Renhållning –  
SYSAV, SITA 13,7 13,0 0,7
Slamsugning och  
spolning – Ragns-Sells 1,1 1,1 0,0
Summa kommunala 
uppdragsföretag 90,7 107,3 -16,6

Intäkter och kostnader
Resultatjämförelse, mkr

Bokslut 
2015

Bokslut  
2016

Bokslut  
2017

Totala intäkter 976,6 1 080,4 1 144,6
Totala kostnader -960,6 -1 046,5 -1 116,0
Årets resultat 16,0 33,9 28,6

För kommunens samlade verksamhet redovisas  
för 2017 +28,6 mkr i resultat, en försämring i 
förhållande till 2016 då resultatet var 33,9 mkr. 
Kommunens resultat ökade med cirka 10 mkr 
mellan 2016 och 2017 medan bolagens resultat 
minskade med cirka 15 mkr.

Verksamhetens intäkter
Kommunkoncernens intäkter inklusive jämförelse-
störande poster har ökat med 6 procent mellan 
2016 och 2017. 2017 uppgick intäkterna till  
1 144,6 mkr (1 080,4). Ökningen beror framför-
allt på ökade skatter och statsbidrag, men även 
taxor och avgifter. 
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Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader har ökat med 7 procent 
mellan 2016 och 2017. 2017 uppgick kostnaderna 
till 1 116,0 mkr (1 046,5). Det är framförallt de 
lönerelaterade kostnaderna (lön, sociala avgifter 
och pensioner) och köp av tjänster som svarar för 
ökningen. Merparten av kostnadsökningen för 
tjänster avser Skurupshem AB.

Av- och nedskrivningar
Avskrivningarna har ökat med 2,2 mkr mellan 
2016 och 2017. Ökningen fördelar sig ungefär lika  
mellan kommun och bolagen.  

Finansnetto
Finansnettot för den samlade verksamheten är  
nega tivt, medan kommunen har ett positivt finans - 
netto. Finansnettot har försämrats med 0,8 mkr 
till –9,4, mkr. Anledningen är ökad upplåning för 
bolagen. 

Årets investeringar
Årets investeringar i materiella anläggnings-
tillgångar uppgår till 207,2 mkr (142,2 mkr). Det  
är Skurups kommunala AB:s investering i ny skola 
som svarar för ökningen.

Soliditet
Soliditeten är ett mått på den samlade verksam-
hetens långsiktigt finansiella handlingsutrymme. 
Den visar i vilken utsträckning verksamheten 
finansierat sina tillgångar med egna medel. Det 
är viktigt att soliditeten över tiden inte försämras 
utan bibehålls och utvecklas i god riktning. Det 
innebär att verksamheten ökar sitt finansiella hand-
lingsutrymme inför framtiden. 

Soliditet, %
Bokslut 

2015
Bokslut  

2016
Bokslut  

2017
34 34 32

Soliditeten uppgick till 32 procent, en mindre 
minskning jämfört med 2016. Med tanke på 
omfattningen av de planerade investeringarna 

kommer troligen soliditeten att minska framöver. 
Skurups kommunkoncerns soliditet, inklusive 
pensionsåtaganden, uppgick till 16 procent 2017. 

Koncernens tillgångar ökade med cirka 194 mkr,  
vilket främst beror på att anläggningstillgångarna 
i form av byggnader och tekniska anläggningar 
ökade. 

Likviditet
Likviditet är ett mått på den samlade verksamhet-
ens kortsiktiga betalningsberedskap. Oförändrad 
eller ökad kassalikviditet i kombination med 
oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken 
på att det totala finansiella handlingsutrymmet 
har stärkts. Den kortfristiga likviditeten påverkas 
av flödet av in- och utbetalningar. 

Kassalikviditet, %
Bokslut 

2015
Bokslut  

2016
Bokslut  

2017
128 105 83

Kassalikviditeten minskade i förhållande till 2016.  
Behållningen kassa och bank ökade med 40,2 mkr 
till 139,4 mkr. Av den minskade kassalikviditeten  
svarade kommunen för 7 mkr medan bolagen 
svarade för de resterande 61 mkr. Minskningen 
berodde på den höga investeringsvolymen och att 
de kortfristiga skulderna till banker ökade. 

Skuldsättning
Den samlade långfristiga skuldsättningen till 
kreditinstituten uppgick till 714,7 mkr. En ökning  
med 22,1 mkr. Ökningen beror på Skurups 
Kommunalas nybyggnation av skola och Skurups 
Elnäts pågående utbyggnad av bredband.

Risker
Det planerade byggandet av bostäder samt ut-
byggnad av bredband ökar skuldsättningen och 
även ianspråktar likviditet. Underhållet av verk-
samhetsfastigheterna är eftersatt och det kräver 
åtgärder.

Skurups Jordbruks negativa resultat kräver att 
åtgärder genomförs.
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För att kunna fortsätta leverera positiva resultat 
måste samtliga bolag vara i ekonomisk balans och 
ha en plan för framtiden. 

Kommunens borgensåtagande mot under - 
kon cernen kommer att öka då de planerade 
investerings volymerna innebär ökad skuldsättning. 

Det positiva resultatet för kommunens del  2017  
är en följd av ökade skatteintäkter och generella  

statsbidrag liksom andra statsbidrag som inte fullt ut  
motsvarats av kostnader. Även överskott av avsatta 
medel för nya löneavtal fanns. Dessa effekter kan 
inte påräknas framöver. Utmaningar finns även för  
åldrande befolkning, tillkommande kostnader för 
ny skola samt i övrigt ökade kostnader för löner 
och verksamhet.
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Årets resultat på +24,6 mkr är 16,8 mkr bättre än 
budget. 

Skatt, generella statsbidrag  
och finansnetto
Generella statsbidrag uppvisar ett överskott mot 
budget på 7,7 mkr, huvudsakligen beroende på 
intäkt avseende erhållet statsbidrag för ”välfärds-
miljarderna” (3,3 mkr) samt lägre avgift avseende  
regler ingsbidraget än budgeterat (3,8 mkr). Skatte-
intäkterna uppvisar ett överskott på 1,5 mkr. Finans-
nettot uppvisar ett överskott på 1,7 beroende på  
in täkt från Kommuninvests överskottsfond (1 mkr)  
och lägre räntekostnader på kommunens lån (0,7 
mkr).

Verksamhetens nettokostnader
Av resultatförbättringen är 5,9 mkr hänförbart till 
verksamhetens nettokostnader där avskrivningarna  
bidrar med 0,9 mkr i överskott och verksamheterna 
i övrigt svarar för 5,0 mkr.

Verksamheternas budgetramar uppvisar ett under - 
skott på 0,5 mkr. Underskott finns för Kommun-
övergripande stab där 4,6 mkr bokats upp enligt 
försiktighetsprincipen avseende skatt och skatte-
tillägg avseende fastigheter. Serviceförvaltningen 
upp visar ett mindre underskott medan de övriga 
förvaltningarna redovisar överskott. 

Centrala poster och finansiering bidrar med ett  
överskott på 5,6 mkr. Här finns ett överskott mot  
budget på 5,3 mkr avseende kompensation för nya  
löneavtal, underskott på 2 mkr avseende för änd ring 

av semester-, övertids- och timlöneskuld, under - 
skott på 1 mkr avseende pensionskostnader, över-
skott på 1,1 mkr avseende realisationsvinster samt  
underskott på 0,9 mkr avseende kostnader för  
eftersökning av mervärdesskatt och underskott av  
anslutningsavgifter. Interna poster som belastar  
verk samheterna avseende personalomkostnads-
pålägg och kapitalkostnader gav ett överskott på 
3,2 mkr.

Balanskravsutredning och  
resultatutjämningsreserv
Balanskravsutredning
Det finns tre delar i lagen kring kommunens eko - 
nomi. Dels ställs krav på mål för god ekonom  isk  
hushållning, vilket redovisas i ett separat avsnitt. 
Dels finns ett balanskrav som säger att kommunen  
ska besluta om en budget där intäkterna överstiger  
kostnaderna. Om resultatet ändå blir negativt i 
bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska 
kompenseras inom tre år och att kommunfull- 
mäktige i en plan ska ange hur det ska ske. Kom-
mun fullmäktige kan med hänvisning till synnerliga  
skäl besluta att inte återställa hela eller delar av ett  
underskott. Skälen ska då tydligt specificeras i för-
valtningsberättelsen i årsredovisningen. 

Kommunen uppfyllde år 2017 åter det lag-
stadgade balanskravet. Årets resultat, som var 
24,6 mkr, ska justeras med -1,1 mkr för reavinster 
som uppstod vid försäljning av fordon (0,7 mkr) 
och fastigheter (0,4 mkr). Då blir årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 23,5 mkr.

Finansiell analys av kommunen
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Mkr Bokslut 
2015

Bokslut  
2016

Bokslut  
2017

Årets resultat 10,2 14,2 24,6
Reducering av samtliga 
realisationsvinster -0,7 -0,2 -1,1
Vissa realisationsvinster  
enligt undantags-
möjligheter - - -
Vissa realisations-
förluster enligt undan-
tagsmöjligheter - - -
Orealiserade förluster  
i värdepapper - - -
Återföring av  
orealiserade förluster  
i värdepapper - - -
Årets resultat efter  
balanskravsjusteringar 9,5 14,0 23,5
Reservering till  
resultatutjämnings-
reserv (RUR) -2,3 -6,6 -15,6
Disponering från  
resultatutjämnings-
reserv (RUR) - - -
Balanskravsresultat 7,2 7,4 7,9

Återställning av balanskravsunderskott, Mkr
Bokslut 

2015
Bokslut  

2016
Bokslut  

2017
Krav att återställa  
från tidigare år -3,9 0,0 0,0
varav från 2012 -3,9 0,0 0,0
Resultat efter  
justering för RUR 7,2 7,4 7,9
Kvar att återställa  
från tidigare år 0,0 0,0 0,0

Balanskravsresultatet 2015 uppgick till 7,2 mkr 
och därmed kunde de 3,9 mkr som återstod av 
2012 års underskott återställas. För 2016 och 2017 
finns det inga underskott som ska återställas.

Den tredje delen i lagen kring kommunens eko-
nomi är möjligheten att ha en resultatutjämnings-
reserv, så att man på ett genomtänkt sätt kan reser - 
vera en del av överskottet i goda tider för att kunna  
täcka upp om och när skatteintäkterna minskar i en  
lågkonjunktur. Med lagen som grund har kom-
munen antagit riktlinjer för resultatutjämnings-
reserven, vilka bland annat begränsar reserven till 
högst 10 procent av skatter och generella statsbidrag.

Resultatutjämningsreserv (RUR), Mkr
Bokslut 

2015
Bokslut  

2016
Bokslut  

2017
Ingående värde 15,1 17,4 24,0
Årets reservering  
till RUR 2,3 6,6 15,6
Disponering av RUR - - -
Utgående värde 17,4 24,0 39,6
Utgående värde som 
andel av skatteintäkter 
och kommunal  
utjämning, % 2,5 3,3 5,0

Avsättning till RUR kan göras med den del av 
resultatet som överstiger 1 procent av skatter och 
generella statsbidrag. Efter 2016 års avsättning 
uppgick RUR till 24 mkr eller 3,3 procent av 
skatteintäkter och kommunal utjämning.

För 2017 krävs att resultatet ska överstiga 7,9 mkr  
för att det ska bli aktuellt med avsättning till RUR.  
Den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar 
som överstiger 1 procent av skatter och generella  
statsbidrag, 15,6 mkr, avsätts till RUR 2017. RUR 
uppgår då till 39,6 mkr vilket motsvarar 5,0 pro-
cent av skatter och generella statsbidrag.

I analysen av ekonomin används fyra olika per-
spektiv för att på så sätt få en till stor del heltäckande 
analys. Perspektiven är det finansiella resultatet, kapa - 
citetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen 
över den finansiella utvecklingen.

Resultat och kapacitet
Årets resultat och jämförelsestörande 
poster, Mkr
Med ett redovisat resultat 2017 på 24,6 mkr är 
resultatet bättre än 2016 års resultat. I 2016 års 
resultat ingick dock en jämförelsestörande post 
med -14,2 mkr avseende extra hyresdebitering till 
följd av nedskrivning hos Skurups Kommunala AB.  
Bortsett från detta är resultatnivån ungefär den-
samma.

Relateras resultatet till skatteintäkter, kommu nal   - 
ekonomisk utjämning och statsbidrag redovisar 
kommunen ett resultat på 3,1 procent, vilket är en  
hög resultatnivå för Skurup. År 2015 uppgick 
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resultatet till 1,4 procent. För 2016 uppgick det 
till 3,9 procent om man tar hänsyn till den jäm-
förelsestörande posten. 

Bokslut 
2015

Bokslut  
2016

Bokslut  
2017

Årets resultat 10,2 14,2 24,6
Årets resultat exklusive 
jämförelsestörande 
poster 10,2 28,4 24,6
Årets resultat/skatte-
intäkter och generella 
statsbidrag, % 1,4 1,9 3,1
Årets resultat exklusive 
jämförelsestörande 
poster/skatterintäkter 
och generella stats-
bidrag, % 1,4 3,9 3,1

Medelskattekraften ökade med 5,7 procent för 
Skurup mellan 2016 och 2017. För riket ökade den 
med 4,0 procent. Skattekraften i Skurup uppgår 
till 182 577 kronor per invånare för 2017. Därmed  
är Skurups medelskattekraft 90,4 procent av rikets.  

Medelskattekraften för Skåne är lägre än riket, vilket 
gör att Skurup jämfört med Skåne har medelskatte-
kraften 97,8 procent.

Inkomstutjämningen har ökat med 6,3 mkr 
(3,9 procent), vilket är lägre än ökningstaken för 
skatteintäkterna som ökat med 7,7 procent. Att 
Skurups skatteintäkter ökar snabbare än riket 
minskar utjämningsbidraget.

Avgiften för LSS-utjämningen har ökat med 
1,7 mkr till 29,2 mkr. 

Ett av Skurups finansiella mål för god ekonomisk  
hushållning är att resultatet (exklusive realisations-
vinster) under mandatperioden ska uppgå till minst  
1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Resultatnivån för 2017 innebär att målet bedöms 
kunna uppnås. Den beslutade resultatnivån ger 
utrymme för att självfinansiera större delen av 
kommunens normala investeringsvolym över en 
längre period. Det skapar ett kort- och långsiktigt 
finansiellt handlingsutrymme i form av bibehållen  
likviditet och soliditet.
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Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter har ökat med 1,4 mkr i 
förhållande till 2016. 

Bidragen har minskat med 5,7 mkr vilket huvud-
sakligen är hänförbart till statsbidrag för flykting-
mottagandet.

Intäkterna för taxor och avgifter har ökat med 
3,7 mkr i förhållande till 2016. Bygglovsintäkterna  
motsvarar 0,9 mkr av intäkt sökningen, avfalls- 
hantering 1 mkr, vatten och avlopp 0,8 mkr samt  
äldre omsorgsavgifter 1 mkr. Intäkterna för övrig  
försäljning har ökat med 1,9 mkr beroende på ökade  
avgifter för vatten och avlopp.

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader har ökat med 38,4 mkr. 

Personalkostnaderna har ökat med 45,1 mkr. 
Av personalkostnadsökningen svarar löneökning 
för cirka 11 mkr, sociala avgifter för cirka 10 mkr 
och utökad personal inom vård, omsorg och skola 
för 23 mkr. Pensionskostnaderna har i förhållande 
till 2016 ökat med 1,3 mkr. 

Entreprenader och köp av verksamheter svarar 
för en minskning med 13,5 mkr vilket är hänför-
bart till flyktingverksamheten och kostnaden för 
placering av ensamkommande flyktingbarn. 

För lokaler och arrende har kostnaderna minskat 
med 11,8 mkr jämför med föregående år. Minsk-
ningen beror på att en engångshyra på 14,2 mkr 
betalades till Skurups Kommunala AB under 2016.    

Övriga kostnader har ökat med 16,7 mkr. 9,8 
mkr härrör från fastighetsförvaltning och 2,8 mkr 
avser försörjningsstöd. 4,6 mkr har bokförts enligt 
försiktighetsprincipen till följd av att Skatteverket 
meddelat en skattekostnad och skattetillägg för 
Skurups Kommunala AB vilket enligt avtalet med 
kommunen ska belasta kommunens hyreskostnader.

Avskrivningar, Mkr
Bokslut 

2015
Bokslut  

2016
Bokslut  

2017
Skattefinansierat 24,3 25,8 27,0
Affärsdrivande 4,9 4,9 5,0
Summa 29,2 30,7 32,0

Årets avskrivningar blev 0,9 mkr lägre än budget 
då investeringarna inte fullt ut genomförts enligt 
budget.

Utifrån planerade investeringar beräknas av skriv  - 
ningarna öka framöver.

Kommunen hyr verksamhetslokaler av framför  -
allt Skurups kommunala AB. Försäljning av fastig - 
heter har under 2017 skett till Skurups kommunala.  
Den nya Mackleanskolan kommer att ägas av  
Skurups kommunala. Avskrivningar på dessa lokaler  
kommer framöver istället att belasta kom munens  
hyres kostnader. 

Finansnetto
Finansnettot 2017 uppgår till +1,8 mkr. 

Av intäkterna på 3,3 mkr svarar borgensintäkter  
för 2,0 mkr. Borgensintäkterna kommer från kom - 
munens bolag när de lånar av kreditinstitut med 
kommunal borgen. Räntor på rörliga medel har 
minskat med 0,4 mkr till följd av det låga ränte läget.

De finansiella kostnaderna har ökat med 0,2 mkr  
till 1,5 mkr till följd av ränta på pensionsavsätt - 
ningar.

Nettokostnadsandel
Nettokostnadsandel innebär att kostnaderna och 
intäkterna i kommunen ställs i relation till skatte-
intäkterna inklusive kommunalekonomisk utjämn-
ing. Andelen anges i procent. Negativa tecken inne - 
bär att kommunens intäkter är större än kostnad-
erna.

Nettokostnadsandel, %
Bokslut 

2015
Bokslut  

2016
Bokslut  

2017
Verksamhetens intäkter 
och kostnader 94,5 94,2 93,0
Avskrivningar 4,1 4,2 4,1
Nettokostnadsandel 
före jämförelsestörande 
poster och finansnetto 98,6 98,4 97,1
Finansnetto 0,0 -0,3 0,0
Nettokostnadsandel 
efter finansnetto 98,6 98,1 97,1
Jämförelsestörande 
poster 0,0 -1,9 0,0
Nettokostnadsandel 98,6 96,1 97,1
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En grund i god ekonomisk hushållning är att in-
täkterna överstiger kostnaderna och att det finns  
marginaler för att finansiera investeringar, värde-
säkra anläggningstillgångar och beakta pensions-
åtaganden. Detta ställer krav på balans mellan löp - 
ande intäkter och kostnader. Ett mått på det är  
nettokostnadsandelen, som innebär att samtliga 
löp   ande kostnader, inklusive finansnettot, relateras  
till skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. 

Redovisas en nettokostnadsandel under 100 pro - 
cent har kommunen en positiv balans mellan löp ande  
kostnader och intäkter. 2017 ökar nettokostnads-
andelen något från 96,1 procent till 97,1 procent.  

Årets investeringar
Mkr Bokslut 

2015
Bokslut  

2016
Bokslut  

2017
Skattefinansierad  
verksamhet 29,7 48,1 28,5
Affärsdrivande  
verksamhet 3,9 6,1 26,8
Summa investeringar 33,6 54,2 55,3

Investeringarna låg på ungefär samma nivå 2017 
som 2016. I jämförelse med 2015 är det dock en 
ökning.

Utfallet 2016 innebar att 69 procent av de bud - 
geterade investeringarna utfördes. Nivån för 2017  
är i princip oförändrad då 71 procent utfördes.

I förhållande till budgeten redovisas ett över-
skott på 22,5 mkr.  

För den skattefinansierade verksamheten redo - 
visas totalt 28,5 mkr i investeringsutgifter, en 
avvikelse i förhållande till budgeten med +17 mkr.  
Överskott redovisas för i princip samtliga invest e - 
ringsprojekt. Årets större investeringar är industri-
mark under exploatering, kommunal väghållning,  
park och fritid, maskiner och fordon samt inven-
tarier/skyddsåtgärder/ute- och innemiljö inom Skol-  
och utbildningsförvaltningen. De större budget-
avvikelserna återfinns för markförvärv/fastighets-
regleringar med mera, industrimark under exploa-
tering, kommunal väghållning, förråd/maskiner/
fordon samt för inventarier/skyddsåtgärder/ute- och 
inne miljö för Skol- och utbildningsförvaltningen.

För den affärsdrivande verksamheten har det 
investerats 26,8 mkr, vilket är 5,5 mkr lägre än 
budgeterat. Av avvikelsen svarar avlopp Abbekås- 

Mossby för -4,6 mkr medan övriga projekt upp-
visar +9,8 mkr.

Investeringsbudgeten för 2018, 2019 och 2020 
är på 65, 75 och 50 mkr. Den högre investerings-
budgeten 2019 avser främst infrastrukturåtgärder 
och åtgärder inom skola och förskola.

Självfinansieringsgrad av nettoinveste-
ringar, %, skattefinansierad verksamhet

Bokslut 
2015

Bokslut  
2016

Bokslut  
2017

117 83 199

Över 100 procent i självfinansieringsgrad innebär 
att alla investeringar har kunnat finansieras med 
årets resultat och avskrivningar. 

Årets resultat plus avskrivningar 2017 är 56,6 mkr 
medan investeringarna är 55,3 mkr vilket innebär 
att investeringarna finansierats med årets intäkter.

Investeringsvolymen har de senaste åren ökat  
i kommunerna. En förklaring till detta är att de  
större investeringar som gjordes under 1960- och 
1970-talen, i infrastruktur och lokaler, nu måste 
refinansieras. Dessutom ställer en ökande befolk-
ning krav på nya investeringar i bland annat för-
skolor och skolor.

Risk – kontroll
Likviditet ur ett riskperspektiv
Kassalikviditet, %

Bokslut 
2015

Bokslut  
2016

Bokslut  
2017

131 121 126

Kassalikviditet är ett mått på den kortsiktiga 
betalningsberedskapen. En oförändrad eller ökad 
kassalikviditet, i kombination med oförändrad 
eller förbättrad soliditet, är tecken på att det totala 
finansiella handlingsutrymmet stärkts.

Kassalikviditeten ökar i förhållande till 2016. 
Behållningen på kassa och bank har ökat från 18 mkr  
2016 till 99,2 mkr 2017.

Fordran för moms och skatter har minskat med 
68,4 mkr beroende på flyttning av medel från 
skattekonto hos Skatteverket till bankkonto.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
har minskat med 6,8 mkr jämfört med 2016.
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Övriga kortfristiga fordringar har minskat med 
2,4 mkr medan övriga kortfristiga skulder ökat 
med 8 mkr.

Soliditet
Soliditet, %

Bokslut 
2015

Bokslut  
2016

Bokslut  
2017

Soliditet enligt  
balansräkningen 61 60 59
Soliditet inklusive hela 
pensionsåtagandet 24 26 28

Soliditeten är ett sätt att mäta kommunens lång-
siktiga finansiella handlingsutrymme. Måttet visar 
hur stor andel av tillgångarna som är finansierade 
med ackumulerade årliga över- och underskott. 
Kommunens årliga resultat summeras i det egna 
kapitalet, som ställs i förhållande till tillgångarna 
för att få fram soliditeten. Ju högre soliditet, desto  
mindre del av tillgångarna är lånefinansierade och 
desto starkare långsiktigt handlingsutrymme har 
kommunen. Ett kriterium för god ekonomisk hus - 
hållning är att soliditeten över en längre period 
inte försvagas utan bibehålls eller utvecklas i positiv 
riktning. En förbättrad soliditet innebär att kom-
munen minskar sin skuldsättningsgrad och ökar 
sitt finansiella handlingsutrymme för framtiden.

Soliditeten, inklusive pensionsåtagandet, har 
stärkts vilket beror på att pensionsskulden nu 
minskar. År 2016 var genomsnittet för soliditeten, 
inklusive pensionsåtagande, 24 procent i kommun-
erna. Skurup har en del av verksamhetsfastigheterna  
i bolagen, som i sin tur lånefinansierat en stor del av  
sina fastigheter, vilket stärker kommunens soli ditet.  
Hade verksamhetsfastigheterna varit i kommunens  
ägo, hade kommunen behövt lånefinansiera en del  
av fastigheterna, vilket påverkat soliditeten negativt.

Exklusive pensionsåtagandet har soliditeten varit  
i stort sett oförändrad mellan 2016 och 2017. Till - 
gångarna har från årsskiftet ökat med cirka 45 mkr, 
medan det egna kapitalet ökat med 24,6 mkr.

Kommunalskatt
Skurups kommunalskatt 2017 höjdes med 40 öre 
till 20,42 procent. Bland Skånes 33 kommuner  
varierade skattesatsen mellan 18,50 procent i  
Vellinge till 22,26 procent i Osby. Den genom-
snittliga skattesatsen i Skåne uppgick till 20,61 
pro cent. Skurup hade den sextonde lägsta skatten  
i Skåne. Rikets genomsnittliga skattesats var 20,77  
procent.

Pensionsförpliktelser 
Pensionsförpliktelser och  
pensionsmedels förvaltning, Mkr

Bokslut 
2015

Bokslut  
2016

Bokslut  
2017

Avsättning för pensioner 
inklusive löneskatt 19,3 18,6 18,6
Ansvarsförbindelser 
inklusive löneskatt 269,9 257,2 252,1
Finansiella placeringar 
(bokfört värde) 0,0 0,0 0,0
Finansiella placeringar 
(marknadsvärde) 0,0 0,0 0,0
I verksamheten 
återlånade medel: 
Totala förpliktelser och 
Finansiella placeringar 
(bokfört värde) 289,2 275,8 270,7

Ansvarsförbindelsen är inte tryggad, utan pensions-
förpliktelsen har återlånats i verksamheten, vilket 
innebär att utbetalningarna kostnadsförs löpande 
under redovisningsåret. Som ett resultat av att 
pensionsutbetalningarna ökar för pensioner hän-
förbara till ansvarsförbindelsen har skulden sedan 
2014 minskat. Förutom utbetalningar påverkas 
skulden av ränta, livslängdsantagande och aktuali-
seringsgraden. 

Det totala åtagandet har minskat med 5,1 mkr 
2017. Skulden bedöms ha nått sin högsta nivå 
och sedan några år minskar skulden till följd av 
de årliga utbetalningarna. 

Pensionskostnaderna har i förhållande till 2016  
ökat med 1,3 mkr.
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RIPS-kommittén, som beslutar om diskonterings-
räntan för kommunernas pensioner, beslutade att 
lämna räntan oförändrad vid mötet i september.

Kommunens ansvars-  
och borgensåtagande
Ändamål, mkr Bokslut 

2015
Bokslut  

2016
Bokslut  

2017
Helägda bolag 609 628 747
Småhus 0 0 0
Föreningar 11 11 11
Övrigt 18 24 28
Totala borgens-
åtaganden 638 663 786

Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån till  
de kommunala bolagen, men även för extern verk - 
samhet. Kommunens samlade borgensåtaganden 
uppgick vid årsskiftet till 786 mkr, en ökning 
med 123 mkr. 

Borgen för de helägda kommunala bolagen 
ökade med 119 mkr. 

I Skurups kommunala AB har kommunen ett 
större borgensåtagande med 325 mkr eller 41 pro - 
cent av det totala åtagandet. Borgensramen upp-
går till 550 mkr med anledning av pågående 
byggnation av nya Mackleanskolan.

Här bedöms risken vara något högre med anled - 
ning av bolagets låga intjäningsförmåga samtidigt  
som bolaget befinner sig i en stor operativ risk 
med anledning av den pågående skolbyggnationen. 
Upplåningen har under året ökat från 225 mkr 
till 325 mkr. Då kommunen är den största enskilda 
hyresgästen bedöms risken vara hanterbar.

Borgenåtagandet för Skurupshem minskade med  
1,1 mkr till 297,3 mkr vilket motsvarar 38 procent 
av det totala åtagandet. Borgensramen uppgår till 
370 mkr. Risken bedöms vara låg, då det i fastig - 
hetsbeståndet finns dolda värden och vakans-
graden är låg. 

Borgensåtagandet för Skurups Elverk ökade med  
20 mkr till 115 mkr till följd av den planerade 
utbyggnaden av bredband. Borgensramen uppgår 
till 130 mkr.

Under rubriken Övrigt återfinns borgen för 
Sysav (Sydskånes avfalls aktiebolag) med 1,4 mkr, 
vilken är oförändrad sedan 2016. För Sydvatten 

finns borgen på 26,8 mkr, en ökning med 4,4 mkr 
sedan 2016. Sydvatten har beviljats en utökning av  
borgensramen till 43 mkr.

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
Mkr Prognos 

april
Prognos 
augusti

Utfall

Kommunövergripande 
stab -0,4 -0,1 -4,8
Myndighetsverksamhet 0 0,1 1,1
Serviceförvaltningen -1,3 -1,3 -0,3
Individ- och omsorgs-
förvaltningen -0,7 0,3 2,8
Skol- och utbildnings-
förvaltningen -4,2 -5,0 0,7
Centralt samt  
finansiering 2,0 8,1 5,6
Summa -4,6 2,1 5,1

Budgetföljsamhet är ett mått på vilken finansiell 
kontroll kommunen har. 

Den beloppsmässigt största budgetavvikelsen 
finns för kommunövergripande stab och avser 
skatt och skattetillägg som härrör från Skurups 
kommunala AB. I övrigt har budgetföljsamheten 
totalt sett varit god med mindre avvikelser i för-
hållande till förvaltningarnas omsättning. Budgeten 
är dock fastställd per budgetram varför avvikelser  
finns inom respektive förvaltning. Individ- och 
omsorgsförvaltningen redovisar totalt +2,8 mkr mot  
budget. Här finns ett budgetöverskott på ramen för  
individ- och omsorg på 4,8 mkr och ett underskott  
för FuSS (funktionsnedsättning, stöd och service) 
på 3,1 mkr.

Budgetföljsamheten för centrala poster och finan-
siering uppvisar ett resultat på +26,3 mkr mot 
budgeterat +20,6 mkr. Differenser finns främst 
beträffande medel för löneökningar och interna 
ersättningar för personalomkostnadspålägg och 
kapi talkostnader. 

Beträffande prognossäkerhet uppkom sent på 
året behovet av att bokföra kostnaderna för skatt 
och skattetillägg efter besked från Skatteverket. 
Utöver det har prognossäkerheten för driftkost-
naderna på förvaltningsnivå varit relativt god i  
förhållande till verksamhetens omsättning. I jäm - 
förelse med prognoserna per april och augusti  
har det prognosticerade resultatet ökat. En viss 
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försiktighet under tidigare del av året finns i 
prognoserna. Störst avvikelse finns för Skol- och 
utbildningsförvaltningen och beror på osäkerhet 
om statsbidrag. För centrala poster och finansiering  
påverkade förändring av semesterlöneskulden 
mellan prognos per augusti och årsresultatet.

Närmare beskrivning av budgetutfallet finns 
under respektive verksamhetsavsnitt.

Risk
Årets resultat har bidragit till att Resultatutjämn-
ingsreserven och likviditeten stärkts. Resultat-

utjämningsreserven får dock endast användas vid 
en bedömd lågkonjunktur och inte om Skurups 
kommun själv gör underskott.

Det positiva resultatet 2017 är en följd av ökade 
skatteintäkter och generella statsbidrag liksom andra  
statsbidrag som inte fullt ut motsvarats av kost - 
nader. Även överskott för avsatta medel för nya  
löne avtal fanns. Dessa effekter kan inte påräknas  
fram över. Utmaningar finns även för åldrande  
be folk  ning, tillkommande kostnader för ny skola  
samt i övrigt ökade kostnader för löner och verk-
samhet.
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Skurups kommun är den största arbetsgivaren i 
Skurups kommun. Personalredovisningen omfattar 
personalstruktur, personalrörlighet, ohälsotal och 
arbetsmiljö. 

Personal i siffror
Bokslut 

2015
Bokslut  

2016
Bokslut  

2017
Tillsvidareanställda 1 033 1 025 1 044
Visstidsanställda 129 157 208
Totalt antal anställda 1 162 1 182 1 252
varav tillsvidare-
anställda kvinnor 857 852 873
varav tillsvidare-
anställda män 176 173 171
Genomsnittsålder, 
tillsvidareanställda 47,2 47,0 46,8
Genomsnittsålder, 
visstidsanställda 39,9 38,6 38,7
Andel tillsvidare-
anställda deltids-
arbetande kvinnor, % 38,4 37,4 37,0
Andel tillsvidare-
anställda deltids-
arbetande män, % 2,1 2,6 2,7

Antalet anställda den 31 dec 2017 uppgick till 1 252 
månadsavlönade medarbetare, vilket är en ökning 
med 70 sedan årsskiftet.

Skolutbildningsförvaltningen är den största verk - 
samheten och står för cirka 45 procent av de tills-
vidare anställda.

Av samtliga anställda var 83,4 procent tillsvidare-
anställda och 16,6 procent visstidsanställda. En 
minskning på 1,7 procentenhet av tillsvidare-
anställda har skett. 

Tillsvidareanställda som har slutat uppgår till  
85 personer. 62 personer har slutat på egen begäran 
och 23 personer har gått i pension. 

Personalomsättningen har stabiliserats något i  
jäm förelse med förra året, då avslut på egen 
begäran uppgick till rekordhög nivå. Under 
perioden 2016 var det 74 tillsvidareanställda som 
hade sagt upp sig på egen begäran. 

Personalredovisning
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Personalförsörjning
Flera förvaltningar vittnar om svårigheter att hitta 
rätt kompetens. Fokus på strategisk kompetens-
försörjning kommer att behövas för att analysera 
förvaltningarnas kommande behov och analysera,  
samt åtgärda, kompetensgap. Kommunen har startat  
undersköterskeutbildning samt barnskötarutbild-
ning då behovet av utbildad personal är stort. 

Att aktivt arbeta med att vara en attraktiv arbets-
givare är en del av personalförsörjningsstrategierna. 

Inom den närmaste femårsperioden kommer 
cirka 133 tillsvidareanställda personer gå pension, 
vilket motsvarar drygt 13 procent av antalet tills-
vidareanställda. Viss osäkerhet finns i prognosen 
eftersom pensionsåldern är rörlig mellan 61–67 år.

Under året utannonserades 190 platsannonser 
vilket är en ökning med 52 annonser sedan 2016. 
Platsannonserna motsvarade 374 tjänster inklusive 
30 feriearbetare och 98 semestervikariat inom vård  
och omsorg. Dessa siffror visar att personalbehovet 
har ökat.

Tillsvidareanställda  
som slutat under året

Bokslut 
2015

Bokslut  
2016

Bokslut  
2017

Slutat på egen begäran 40 74 62
Pensionsavgång 13 12 23
Totalt 53 86 85

Prognos pensionsavgång 
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Prognos pensionsavgångar vid 65 års ålder

Annonsering i sociala medier har ökat under de 
senaste åren. 

Syftet med bemanningsenheten är att det ska 
finnas en central bemanningspool som, i första 
hand, ska användas för att täcka kortare vikariat 
på de respektive enheterna. 

Bemanningsenheten finns för att kunna erbjuda  
en kontinuitet vid behov av vikarie.

Genom att det finns en enhet som ansvarar för all  
vikarietillsättning kan vikarierna erbjudas mer jobb.

Nu finns möjlighet att lösa ett vikariebehov som  
tidigare inte kunnat lösas, då det nu finns synergi-
effekter mellan enheterna.

Bemannade timmar 2017
 ♦ Utbildningspoolen: 19 020 timmar.
 ♦ Hemtjänstpoolen: 23 484 timmar.
 ♦ Särskilt boendepoolen: 20 369 timmar.
 ♦ Funktionsnedsättning- och särskilt stödpoolen: 
10 258 timmar.

Under året har beställda timmar minskat med  
13 628 timmar. Faktorer som skulle kunna för-
klara detta är resursförstärkningarna som gjorts 
samt nedgång i sjuktalen. 

Sjukfrånvaro av sammanlagd  
ordinarie arbetstid

Bokslut 
2015

Bokslut  
2016

Bokslut  
2017

Totalt antal sjukdagar 29 522 34 287 30 892
Total sjukfrånvarotid av 
ordinarie arbetstid, % 6,4 7,2 6,0
Summa tid med lång-
tidssjukfrånvaro,  
fr.o.m. dag 60, % 67,1 71,1 62,9
Summa sjukfrånvarotid 
för kvinnor, % 6,8 7,7 6,3
Summa sjukfrånvarotid 
för män, % 4,3 4,8 4,9
Summa sjukfrånvarotid 
för åldersgruppen 29 år 
eller yngre, % 4,3 4,7 5,6
Summa sjukfrånvarotid 
för åldersgruppen  
30-49 år, % 6,6 7,1 6,0
Summa sjukfrånvarotid 
för åldersgruppen 50 år 
eller äldre, % 6,5 7,8 6,1

Sjukfrånvaron har gått ner från 7,2 procent till 
6,0 procent. Det är mycket positivt att sjuktalen 
sänkts då vi sedan 2015 har varit prioriterat område 
och därmed intensifierats med att få ner sjukfrån-
varon på olika sätt. Syftet har varit att kartlägga,  
utreda och klargöra vilka förutsättningar respektive 
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medarbetare har att återgå i ordinarie arbete. Ett  
annat fokus har varit att tidigt uppmärksamma  
medarbetare som befinner sig i faro zonen för  
långtidssjukskrivning och då vidta tidiga insatser. 

Ytterligare en insats som startats är kommun-
samverkan, vars syfte är att fånga upp medarbet - 
are som inte mår bra i ett mycket tidigt skede.  
Kom mun samverkan är ett samverkansarbete mellan  
Skurups kommun, Försäkringskassan, Vårdcentralen  
i Skurup och Novakliniken i Rydsgård. Fram-
gångsfaktorn i denna insats är att flera aktörer 
samverkar och att det finns koordinatorer på vård - 
instanserna som redan efter första besöket hos dem  
kontaktar arbetsgivaren och ett gemensamt rehabi-
literingsarbete kan inledas om det så skulle behövas. 

Långtidssjukskrivningarna ligger på sammanlagt 
19 420 sjukdagar och står för den största delen av  
sjukfrånvaron (62,9 procent av totalen). Statistiken  
visar att sjukfrånvaron sjunkit från 7,7 procent till 
6,3 procent bland kvinnor och inom åldersgruppen  
50 år eller äldre visar statistiken en nedgång. Mål-
medvetet, aktivt och förebyggande arbete med att 
få en frisk och hållbar organisation kommer även 
fortsättningsvis att prioriteras. 

Förra året startade kommunen ett förrehabili-
terande projekt som hade som syfte att hjälpa med - 
arbetare återgå i arbete. Resultatet blev att deltag - 
are som startade i projektet 2016 är åter i ordinarie  
arbete, har fått stadigvarande förflyttning till annat 
arbete i kommunen eller har valt att avsluta sin  
anställning inom kommunen eller pensionsavgång. 

Projektet har fortsatt under 2017 och går under  
namnet Spira.

En aktiv åtgärd som vidtogs var att överanställa  
månadsanställd personal till hemtjänstgrupper och  
förskolor där sjukfrånvaron varit hög. 

Arbetsmiljö, företagshälsovård 
och kompetensutveckling
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är att under-
söka, riskbedöma, åtgärda och följa upp verk-
samheten så att ohälsa och olycksfall förebyggs. 
Skyddsronder och skyddskommittéer genomförs 
kontinuerligt i respektive förvaltning. Arbetsmiljö-
arbetet är viktigt i Skurups kommun och finns som 
en stående punkt på varje arbetsplatsträff.

För att tillgodose arbetsmiljölagens krav på upp  - 
följning av SAM genomförs varje år en enkät-
undersökning. I varje verksamhet besvarar en grupp  
bestående av skyddsombud, chef och personal-
representant enkäten tillsammans. Resultatet 
av denna enkät rapporteras till respektive förvalt-
ning och en central handlingsplan sammanställs i 
den centrala samverkansgruppen. 

En uppföljning av tillbud och arbetsskador har 
gjorts och visar följande:

 ♦ Arbetsskador inklusive färdolycksfall: 85 st.
 ♦ Tillbud: 178 st.

Företagshälsovården är vår expertis inom arbets - 
miljö och hälsa. Övervägande del av resurserna som  
nyttjats hos företagshälsovården är psykolog och  
beteendevetare. Deras insatser har främst varit i 
förebyggande syfte och i individärenden. 

Personalenheten har arrangerat fyra chefsdagar i  
form av halvdagarsutbildningar. Innehåll på chefs - 
dagarna har varit arbetsglädje, ledarskap, informa-
t ion om varumärkesbyggande samt nyhetsuppdater-
ing inom arbeträtt och avtal. 

Arbetstrivsel är en av de viktigaste förutsätt ning - 
arna för engagerade och motiverade medarbetare. 
Personalen tilldelades en trivselpeng motsvarande 
450 kronor per person, som arbetsgruppen fritt 
kunde använda till valfri trivselhöjande aktivitet. 

Friskvård och personalförmån
Arbetsgivaren bidrar till medarbetarnas hälsa även på  
fritiden. Under 2017 har 538 medarbetarna ut nyttjat  
friskvårdsförmånen och kvitterat ut 507 698 kronor  
i friskvårdsbidrag. Vad som godkänns som friskvård  
bestäms av Skatteverket.

  
Löneöversyn 2017
Anställda i kommunen har individuella och diffe-
rentierade löner. Medianlönen för samtliga med  - 
arbetare 2017 var 27 850 kronor jämfört med 2016 
då den var 27 000 kronor. Genomsnittliga löne-
utvecklingen under året har varit 3,1 procent. 

Strukturella lönesatsningar gjordes på tidigare 
lärare, lärare på Kulturskolan, förskolelärare, vård-
are och undersköterskor. Dessa har visat sig gett 
gott resultat vid uppföljning och analys.
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God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att kommun  - 
ens resurser används till rätt saker och att de nyttjas 
på ett effektivt sätt. Kommunallagen föreskriver att  
kommunfullmäktige ska ange övergripande mål 
och riktlinjer som är av betydelse för god ekonom - 
isk hushållning. Skurups kommuns styrmodell ger 
en överblick över verksamheten med över 1 000 
anställda i fyra förvaltningar, så att hela organisa- 
tionen kan arbeta i riktning mot de önskade resul - 
taten, både finansiellt och verksamhetsmässigt.

Vision, övergripande mål och inriktningsmål 
har fastställts för att skapa en grund för den politiska  
styrningen av verksamheten och för att uppnå god  
ekonomisk hushållning. I enlighet med kommunal-
lagen har kommunfullmäktige beslutat om rikt-
linjer för god ekonomisk hushållning i samband 
med budget 2017 och plan 2018–2019. Vid be -
dömning om god ekonomisk hushållning uppnås 

utgör det övergripande målen tillsammans med 
de finansiella målen underlag för bedömningen.

Vision och övergripande mål
Vi har lyckats skapa förutsättningar för en välkom-
nande och attraktiv kommun när vi år 2030:

 ♦ Har invånare som trivs, är trygga och nöjda 
med den samhällsservice som erbjuds.

 ♦ Har så gott som uteslutande förnybar energi.
 ♦ Har ett aktivt kultur- och föreningsliv.
 ♦ Har skolor som erbjuder utbildningar med hög 
kvalitet.

 ♦ Har ett blomstrande och varierat näringsliv.
 ♦ Har invånare som är stolta ambassadörer för 
kommunen.

 ♦ Har ett varumärke som ger positiv klang i regi-
onen.

 ♦ Har 18 000 invånare.

God ekonomisk hushållning

Vision
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mål för god  

ekonomisk hushållning

Inriktningsmål
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De övergripande målens fyra målområden är de  
sam hällsområden där en positiv utveckling påverkar 
alla invånare, har stor betydelse för att visionen ska 
kunna nås och är avgörande för framtidens Skurup. 
Avstämningen nedan gäller kommunen totalt. 

Teckenförklaring

	 •  Anger att målet uppnåddes till minst 50 %.

	 ♦Anger att målet inte uppnåddes.

Målområde – Attraktiv kommun
Kommuninvånartalet ska årligen öka med minst 1 %. •
I mätningarna inom skola, vård/omsorg, teknisk service och boende ska vi vara bättre än riksgenomsnittet. •
Antal bostäder i olika former ska öka. •
Kommunens placering i nationell ranking av näringslivsklimatet ska vara högre än Skånesnittet. •
Invånarna ska ha tillgång till ett varierat kultur- och fritidsutbud. •
Kommunen ska verka för jämlikhet, delaktighet och tillgänglighet för alla medborgare. •
Skurups kommun hade vid årsskiftet 15 642 in - 
vånare, en ökning med 234 invånare eller 1,5 pro-
cent. Målet motsvarar cirka 100 bostäder per år.  
Sett över en längre tidshorisont kommer målet att 
upp fyllas. Arbete sker för att fler företag etablerar 
sig i kommunen och att det skapas rätt förutsätt-
ningar för befintliga som önskar att expandera.

I mätningar där det är möjligt att göra jämför-
else med riket inom skola och utbildning ligger 
Skurup kommun i de flesta fall över rikssnittet 
(meritpoäng, behörighet, ”mjuka värden” i enkäter). 
Exempelvis var det 4 procent fler behöriga till 
gymnasiet än i riket. 

Måluppfyllelsen vid Nils Holgerssongymnasiet är 
god. Andelen elever som når examen inom tre år 
ligger över rikssnittet. Likaså är det en hög andel av  
eleverna som efter examen är i arbete eller högre 
studier. 

Mätningar utförda av Socialstyrelsen under våren 
visar följande resultat:

 ♦ Personalens bemötande inom hemtjänsten: 
Skurup 97 procent, Riket 97 procent.

 ♦ Personalens bemötande inom äldreboende: 
Skurup 100 procent, Riket 94 procent.

 ♦ Känsla av trygghet inom hemtjänsten: 
Skurup 92 procent, Riket 86 procent.

 ♦ Känsla av trygghet inom äldreboende:
Skurup 95 procent, Riket 88 procent.

 ♦ Sammantagen nöjdhetsgrad inom hemtjänsten: 
Skurup 90 procent, Riket 89 procent.

 ♦ Sammantagen nöjdhetsgrad inom äldreboende:
Skurup 92 procent, Riket 82 procent.

För mätningar inom Särskilt boende gällande mål - 
tidsservice har målet uppfyllts då kommunen ligger 
över rikssnittet. Inom skola har det inte genom-
förts några enkäter och därför kan detta mål inte 
mätas. 

I samband med planering av området Västeräng 
finns intressenter som vill bygga med olika upp-
låtelseformer. Ett projekt med den ovanliga formen  
kooperativ hyresrätt pågår.

Samverkan pågår med privat hyresvärd gällande 
trygghetsboende. 

Skurup ligger på 72:a plats i Sverige i rankingen 
av näringslivsklimatet (av 290 kommuner) och på 
12:e plats i Skåne (av 33 kommuner). Skurup har 
klättrat 118 placeringar på två år.

Andelen företagsbesök, företagskontakter samt 
näringslivsträffar ökar. Näringslivsenheten synlig-
gör kommunen i flera olika sammanhang och 
arbetar för att fler nya företagare ska etablera sig i 
kommunen och se till att bidra med en god kom-
munal service både till gamla och nya företag. 

Jämfört med tidigare år visar elevenkäten på 
Nils Holgerssongymnasiet tydliga förbättringar på  
hur eleverna upplever delaktighet. Vuxenutbild-
ningen har utvecklats och omfattar idag ett lär-
center där även vuxenstuderande erbjuds stöd vid 
behov. 
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Det gemensamma arbetet inom kultur/fritids-
sektorn har ökat och syftar till att med gemen-
samma krafter åstadkomma mer värde för kom-
muninvånarna. Det centrala för fritidsgårdarna i 
Skurups Kommun är den öppna verksamheten. 
Genom att bedriva öppen verksamhet, som en 
naturlig mötesplats, ges möjlighet till informella 
och vardagliga möten mellan unga och vuxna. Den  
öppna verksamheten kompletteras med fritidsakti vi - 
teter och bildningsverksamhet med utgångspunkt 
från besökarens behov och önskemål, till exempel 
kill- och tjejgrupper samt kultur- och samhälls-
aktiviteter. 

Genom ett tillgängligt folkbibliotek verkar  
kom munen för den fria åsiktsbildningen och den  
demokratiska utvecklingen i närsamhället. Barn  
och ungdomar med annan etnisk, kulturell eller  
religiös bakgrund ska ges möjligheter att inte - 
greras i den öppna fritidsverksamheten. Personal  
som arbetar med barn och ungdomar ska lägga  
stor vikt vid arbete med etik och demokratifrågor, 
motverka rasism och diskriminering, stärka barnens 
självkänsla samt arbeta för att utveckla förmågan 
till öppenhet, förståelse och respekt för varandra. 

Under året planerades och genomfördes fyra sam-
manträden med kommunala pensionärsrådet och 
fyra med kommunala tillgänglighetsrådet. 

IFO (Individ- och familjeomsorg) har under året  
förvärvat en extra resurs för att öka tillgängligheten 
för besökande i reception. 

Det finns möjlighet att lämna medborgarförslag. 
Kommunen driver olika projekt kring inkludering, 
till exempel Skurups Hjältar. 

Kommunen tillhandahåller förskoleplats inom 
reglerad laglig tid (4 månader). Tillgänglighet på  
önskad skola och förskola kan dock inte till alla  
delar uppfyllas. Vissa förskolor och skolor kan inte  
ta emot alla på grund av platsbrist. Till gänglighet  
(fysiskt perspektiv) är inte uppfyllt i alla verk sam-
hets lokaler. 

Samarbete sker med föreningar för att locka till 
sig medlemmar, både nya och gamla, för att på så 
vis öka delaktigheten. Arbetet fortskrider med att 
ta fram en folkhälsoplan med åtgärder som be-
handlar jämlikhet, delaktighet och tillgänglighet.
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Målområde – Ekologisk mångfald och social hållbarhet
Kommunens ska verka för jämställdhet. •
Andelen hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling,  
ska öka jämfört med föregående år. ♦
Kriterierna för Fairtrade City ska uppfyllas. •
Elförbrukningen i kommunala verksamheter ska minska jämfört med föregående år. ♦
Fossila bränslen i kommunala verksamheter ska vara utfasade senast år 2020. ♦
Barn och ungdomar som växer upp i Skurups kommun ska utveckla självkänsla, trygghet och goda värderingar. •

Lönekartläggning och rätt till heltid utjämnar löne-
skillnader. Folkhälsoplan utarbetas.

Kulturskolan arbetar normbrytande med planer - 
ing för att pojkar ska välja tvärflöjt, dans och fiol 
som några exempel. På fritidsgården behandlas 
besökare likvärdigt oavsett kön, social- och etnisk  
bakgrund, religion, sexuell läggning eller funk-
tionshinder. Verksamheten strävar efter en jämn 
könsfördelning mellan pojkar och flickor i besökar-
gruppen. 

Det pågår ett omfattande likabehandlingsarbete  
på skolan kring att motverka diskriminering utifrån 
samtliga diskrimineringsgrunder. 

Statistik beträffande hushållsavfall är inte till - 
gänglig ännu varför det inte kan anges om målet  
uppfyllts. Informationsinsatserna har ökat till kom  - 
muninvånarna, både genom sociala medier, inblick  
och kommunens hemsida.  

Kommunen upprätthåller fortsatt diplomer-
ing Fair Trade City. Andelen rättvisemärk-
ta produkter ökar i kommunala verksamheter 
och antalet årliga aktiviteter är beslutade av 
Kommunfullmäktige. För måltidsservice är 
målet att produkter som ska inhandlas med rät-
tvisemärke ska vara 100 procent. Utfall för helår är  
95 procent. För att säkerställa att målet på 100 pro - 

cent nås har produkter utan Fairtrade-märkning  
tagits bort från anbudslistor. 

Nya pumpar på avloppspumpstation 3, samt byte  
från kvicksilver- till högtrycksnatriumarmaturer  
på gatubelysningen, gör att energiförbrukningen 
minskar.

Fjärrvärmeverk som planeras i kommunens  
mindre tätorter bidrar till att fasa ut fossila bräns-
len. Allt fler fossilbränslefria fordon i kommunens  
fordonsflotta ska bidra till ett fossilbränslefritt 
Skurup 2020. 

Den öppna fritidsverksamheten på fritidsgård-
arna har under några år arbetat med en metodik 
som grundar sig på ett lösningsfokuserat synsätt, 
bemötande och arbetsformer med ung i fokus. Ett 
hälsofrämjande synsätt har använts för att ta sikte 
och fokusera på de positiva faktorerna i ung-
domarnas fritidsvanor. Ett systematiskt arbete har 
skapat öppna och trygga mötesplatser för kommun - 
ens unga medborgare. 

Samarbetet mellan skola, företag och kommun, 
med inriktning mot kursverksamhet för ungdomar, 
har utvecklats.

Arbetet med klassorkester, all undervisning 
och utåtriktade aktiviteter i Kulturskolan, verkar i 
önsk värd riktning.

Målområde – Höjd utbildningsnivå
Alla elever i årskurs 9 ska vara behöriga till något nationellt program på gymnasiet. ♦
Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildning inom fyra år ska vara över rikssnittet. •
Andelen kommuninvånare med eftergymnasial utbildning ska vara i nivå med rikssnittet. ♦
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88 procent av eleverna är behöriga till något 
gymnasieprogram. Åtgärder och vidare analyser 
görs fortlöpande i ledningsgruppen. Resultatet är 
bra ur ett riksperspektiv men målet är inte upp-
fyllt.

Beträffande andelen kommuninvånare med efter-
gymnasial utbildning saknas statistik, men den eko - 
nomiska styrningen av vuxenutbild ningen inne-
bär en prioritering av i första hand utbildning på 
grundläggande och gymnasial nivå.

Målområde – Fler jobb
Andelen förvärvsarbetare, i åldern 20–64, ska ligga över rikssnittet. •
Ungdomsarbetslösheten, i åldern 18–24, ska minska. •
Andelen personer med försörjningsstöd ska vara under rikssnittet. •

Enligt uppgift avseende 2015 låg Skurup över 
rikssnittet beträffande andelen förvärvsarbetande. 
2016 års siffra är ännu inte tillgänglig. Arbete är 
en väsentlig del av alla människors livskvalitet och 
delaktighet i samhällslivet. Att Näringslivsenheten 
samarbetar till exempel med Arbetsmarknads-
enheten och med lokala företag kan bidra till att 
ge fler människor arbete. 

Samverkan sker med Försäkringskassan, Arbets - 
förmedlingen, det lokala näringslivet och andra 
parter på arbetsmarknaden.

Ungdomsarbetslösheten i Skurup har sjunkit med 
1,7 procentenheter samtidigt som arbetslösheten för  
riket har minskat med 0,7 procentenheter. I Skurup  
är ungdomsarbetslösheten densamma som i Skåne,  
men högre än riket. Gemensamma insatser mellan  
Arbetsförmedling och kommunen, inom ramen för  
DUA (Delegationen för unga i arbete), har bidragit 
till att arbetslösheten har minskat. 

Andel personer med försörjningsstöd ligger under  
rikssnittet. Skurups andel var 2,2 procent jämfört 
med rikssnittet på 4,2 procent.



God ekonomisk hushållning

35

Inriktningsmål
Inriktningsmålen anger politiskt prioriterade om-
råden. Avstämningen nedan gäller kommunen totalt.  

Teckenförklaring

	 •  Anger att målet uppnåddes till minst 50 %.

	 ♦Anger att målet inte uppnåddes.

Kommunutvecklingsberedningens verksamhetsområde
Vision 2030 är ett långsiktigt mål och förvaltningarna har arbetat aktivt för att kommunen ska nå visionen 2030. •
Bredbandsutbyggnad i kommunen. •

Kommunen arbetar aktivt med detaljplaner, bygg - 
nationsåtgärder samt varumärkesstärkande åtgärder 
med mera. 

Skurups Elverk fortsätter sin utbyggnad av fiber/ 
bredband. 

Samhällsbyggnadsberedningens verksamhetsområde
Fortsatt arbete för att tillgodose kommunens behov av områden för bostäder, företagsetableringar och rekreation. •
Infrastrukturarbete för bättre kommunikationer mellan olika delar av kommunen, samt i kommunens närområden. •
Fortsatt arbete med klimatanpassning för att undvika problem associerade till stigande vattennivåer vid kusten 
och vattendragen, grundvattenhöjningar och erosion samt utreda behovet av fler våtmarker. •
Revidering av kommunens översiktsplan för att säkra framtida markbehov. ♦

Planeringsarbetet fungerar väl. Flera detaljplaner  
befinner sig i olika skeden. Uppskattningsvis kom-
mer planering för 100 bostäder att ske under 2018  
och cirka 50 bostäder bedöms färdigställas.

Serviceförvaltningen har fått ett tydligare upp - 
 drag kring övergripande infrastrukturfrågor. För - 
valtningen har organiserat tydliga kontaktytor gente - 
mot Trafik verket, Region Skåne och Skånetrafiken. 

Ett samarbete med grannkommunerna Vellinge, 
Trelleborg och Ystad pågår för att ta fram ett 
gemensamt kunskapsunderlag för havet där en 
av åtgärderna är att beräkna mängden sand som 
kommer att behövas för att motverka strand-
erosionen.

Arbetet med Översiktsplan (ÖP) har inte på-
börjats. Bostadsprogram har prioriterats före ÖP. 

Kultur- och fritidsberedningens verksamhetsområde
Strategi för att lyfta kultur och fritid som profilering för kommunens varumärke. •
Målkedja för kultur och fritid. ♦
Utöka fritidsaktiviteter i vår natur för att synliggöra naturens betydelse. •
Gummifabriken har vid olika tillfällen fått besök av  
liknande verksamheter från andra kommuner så-
som Ystad, Tomelilla, Sjöbo, Simrishamn, Lomma 
med flera. Detta för att sprida det goda budskapet 
om Gummifabrikens verksamhetsmodell samt 
för att tillgodogöra sig nya rön och trender uti-
från som kan vara till gagn för verksamheten.
Det nordiska nycirkuslägret Simul genomfördes i  
juni för andra gången. Liksom förra gången leve  - 
reras bilder till kommunens informationsavdel ning 
för att aktivt visa ungdomar i kvalificerade och 
positiva aktiviteter.

Gummifabriken har varit en drivande aktör i skap - 
ande skola för årskurs 8 och årskurs 9. Projekt 
inom musikvideoproduktion samt Street art har  
fallit väl ut och genomförts helt av och på Gummi-
fabriken i samarbete med skolorna. Samarbetet med  
kommunens övriga kulturverksamheter såsom 
Kultur skolan, Biblioteket, teaterföreningen Komdra  
med flera har under första halvåret löpt på enligt  
be hjälplighetsmodellen. Uppdraget att samverka,  
tillsammans med kommunens övriga kulturaktörer, 
ligger ständigt i fokus.
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Gummifabriken och Fritidsgårdsverksamheterna  
strävar efter att skapa fritidsaktiviteter utanför den  
fysiska fritidsgården och detta i form av att man 
besöker utemiljöer som skateparker, skogar för 
fiske, sjöar för paddling med mera. Utomhus-

aktiviteter sommartid kan också vara till exempel 
besök på stranden, utomhusbadet, sommarland, 
äventyrscamp, klätter parker et cetera. Kulturskolans 
orkesterläger i Löderup har flera långa utevistelser 
i skog och på strand.

Skol- och utbildningsberedningens verksamhetsområde
Det hälsofrämjande arbetet ska prioriteras genom målsättningen att ha daglig fysisk aktivitet i alla verksamheter 
och särskilt arbete för att alla barn/elever ska uppleva att de har lyckats och blivit uppmärksammade  
i förskolan/skolan.

•
Kunskapsutveckling har sin grund i bra läsförståelse. Att kontrollera och prioritera språkutveckling i förskola  
och förskoleklass och i de tidiga grundskoleåren ska därför speciellt uppmärksammas. •
Att rusta eleverna för vuxenlivet görs genom godkända betyg, ökad kunskap om arbetslivet och att en god 
självtillit utvecklas och bibehålls. En trygg skolgång med ordning och struktur där rättigheter och skyldigheter  
tydliggörs är en viktig faktor i denna målsättning.

•

Att alla barn och elever ska ha daglig fysisk aktivitet 
är fortfarande en viktig målsättning och uppnås i  
många fall. Dock är det svårt med idrottshalltider, 
inte minst för Mariaskolan och Rutgerskolan, 1-6 
skolorna ger dock många exempel på pedagogiska  
aktiviteter som innebär daglig fysisk aktivitet både 
i skola och på fritidshem.

Skolverkets nya kartläggningsmaterial i åk 1  
används. DLS-diagnosen (Diagnostiskt material för  
analys av läs- och skrivförmåga) används i åk 2 och  

4. Nationella prov i åk 3 genomförs. Flera andra  
screeningmaterial finns och används. 

Betygsresultaten är i förhållande till riket rela - 
tivt goda, men alla elever är inte behöriga till  
gymnasiet. Anledningarna till detta är bland annat  
svårt att motivera omotiverade elever och nyan - 
lända elever som inte hunnit skaffa nödvändiga  
kun skaper et cetera. Pro jekt som genomförts ger  
ökad kunskap om arbets livet. Våra brukarunder - 
sökningar visar också på att elever och barn i stort 
upplever trygghet och studiero. 

Individ- och omsorgsberedningens verksamhetsområde
Samtliga verksamheter: Varje verksamhet ska ha en utvecklingsplan för e-hälsa. •
Funktionsnedsättning, stöd och service: Utveckla en meningsfull daglig verksamhet med inriktning på arbete 
utifrån var och ens förmåga. •
Individ och familjeomsorg: Utifrån kartläggning genomföra individuella och generella insatser i samverkan  
med syfte att att möta barns och ungdomars behov. •
Äldreomsorg: Öka delaktigheten för den enskilde. •
Utvecklingsplaner för e-hälsa (digitala verktyg) 
finns för samtliga verksamheter.

För brukare i daglig verksamhet som vänder 
sig till de som står närmast arbetsmarknaden har en  
skärskild metod införts. Metoden bygger på mycket  
stöd i början som efter hand reduceras med mål - 
sättningen ökad självständighet. För brukare som 
är längst ifrån arbetsmarknaden har ett utveck-
lingsarbete påbörjats. 

Arbetet är igång kring barn och ungdomar. 
Arbetet pågår löpande. Insatsgrupper har under 
året mötts för att samverka kring olika frågor och 

därigenom fås information om vilka individuella 
och generella insatser som behövs.

Upprättande och uppföljning av genomförande-
planen sker kontinuerligt med den enskilde och/
eller dess anhöriga. Boråd samt kostråd sker kon-
tinuerligt tillsammans med de boende. BPSD- 
skattning (beteendemässiga och psykiska symtom  
vid demens) håller på att införas. Målsättningen 
med detta förebyggande arbete är att i förlängningen  
i större utsträckning möjliggöra självbestämmande  
och delaktighet för personer med demenssjukdom. 
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Finansiella mål
I kommunallagen och i lagen om kommunal redo-
visning finns ett regelverk för hur kommuner och 
landsting ska sköta sin ekonomiska förvaltning. 
Där beskrivs bland annat att kommuner ska ha en 
god ekonomisk hushållning med mål och rikt-
linjer för sin ekonomi och verksamhet.

Ekonomisk hushållning handlar om att styra eko-
nomin både i ett kortare och i ett längre perspektiv. 
Normalt sett ska ekonomin visa ett positivt resultat 
på en nivå som medför att förmögenheten inte 
urholkas av inflationen.

Mål
Kommande generation ska inte betala för den verksamhet som bedrivs idag. •
Som en allmän utgångspunkt för god ekonomisk  
hushållning gäller att varje generation själv ska 
bära kostnaderna för den service som konsumeras. 
Det innebär att ingen generation ska behöva betala  
för det som tidigare generationer har förbrukat.  
Resultatet måste därför vara tillräckligt stort för att  
inte belasta nästkommande generation.

Med en inflation som uppgick till 1,9 procent krävs 
ett resultat på 8,7 mkr för att det egna kapitalet inte 
ska urholkas av inflationen. Då resultatet uppgick  
till 24,6 mkr uppnåddes målet.

Mål
Investeringar för skattefinansierad verksamhet ska inte vara större än årets resultat och avskrivningar  
för denna verksamhet mätt över en rullande fyraårsperiod. Investeringsvolymen för avgiftsfinansierad  
verksamhet, vatten och avlopp, regleras av hur taxenivån påverkas.

•

Mkr Bokslut 
2014

Bokslut 
2015

Bokslut  
2016

Bokslut  
2017

2014-
2017

Investeringsutrymme 20,6 34,6 40,0 51,6 146,8
Nettoinvesteringar 20,7 29,7 47,2 28,6 126,2

Målet anger i vilken grad investeringarna ska 
finansieras med egna medel istället för upplånade 
medel eller minskad likviditet. Målsättningen inne-
bär att under en fyraårsperiod ska investeringarna 
för den skattefinansierade verksamheten klaras med 
egna medel, även om det kan förekomma varia-
tioner mellan åren. 

Som framgår av tabellen ovan klaras målet efter - 
som nettoinvesteringarna är lägre än det beräknade 
investeringsutrymmet för perioden.  

För den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverk - 
samheten kan undantag göras efter en bedömning  
av hur taxenivåerna påverkas. 2017 års investeringar  
för va-verksamheten har uppgått till 26,8 mkr 
medan avskrivningarna endast bidrar med 5,0 mkr.  
För va-verksamhetens del påverkas inte likviditeten  
då den ingår i kommunens likviditet. Däremot  
kommer investeringarna att resultera i ökade av-
skrivningar.

Mål
Årets resultat exklusive realisationsvinster ska uppgå till minst 1 % av skatteintäkter och generella  
statsbidrag och ska mätas (uppnås) per mandatperiod, det vill säga inte för enskilt år. •

Bokslut 
2015

Bokslut  
2016

Bokslut  
2017

Budget  
2018

Mandat-
perioden

1,4 % 1,9 % 3,1 % 1,0 % 1,9 %
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För att finansiera verksamheten över tid krävs nor-
malt sett mer än ett nollresultat. Resultaten ska även 
skapa ett utrymme för finansiering av investeringar 
och för att värdesäkra anläggningstillgångar.

2017 års resultat uppgår till 24,6 mkr, varav 
0,1 mkr är reavinster. Resultatets andel av skatte-
intäkter och kommunalekonomisk utjämning blir 
därmed 3,1 procent, vilket är högre än det budget-
erade resultatet som uppgick till 7,8 mkr eller 
1,0 procent.

För 2017 uppnås målsättningen med 1 procent  
för det enskilda året. Då målsättningen avser man - 
dat perioden har en bedömning av måluppfyllelsen 
gjorts med resultaten angivna i flerårsplanen som 
grund. Uppnås resultatnivåerna i flerårsplanen inne-
bär det att målsättningen för perioden klaras.

Sammanfattande bedömning av 
god ekonomisk hushållning
Årsredovisningen ska innehålla en bedömning om  
kommunens utveckling ligger i linje med god 
ekonomisk hushållning. Den ska grundas på ut-
fallet i förhållande till målen. 

De finansiella målen uppnåddes. Av totalt 18 
övergripande mål anges att 13 mål uppnåddes till 
minst 50 procent. 

Utöver de övergripande målen finns 16 inrikt-
ningsmål av vilka 14 bedöms ha uppnåtts.

Sammanvägt kan kommunen till stor del anses  
uppnå målsättningen med god ekonomisk hushåll - 
ning. Redovisningen av utfallet grundar sig delvis 
på bedömningar då målen till viss del är otyd liga  
och svåra att följa upp. Ambitionen är att framöver 
öka tydligheten i målen.



Verksamheterna

39

Årets händelser 
Kulturskolan genomförde åter igen det nordiska  
nycirkuslägret Simul med 50 deltagare från Finland,  
Norge, Island och Sverige. Läsåret 2017/2018 
inleddes med flera nya lärare i arbetsgruppen där 
bland annat ett nytt ämne, cello, startades. Skolan 
fick fast anställda lärare i nycirkus och dans, vilket 
i sin tur bidrog till höjd kvalitet och nya möjligheter. 
Klassorkester startades på ytterligare en skola, 
Mölleskolan. 

Fritidsgårdarna och allaktivitetshuset Gummi-
fabriken bedrev under våren och sommaren öppen  
verksamhet, som en naturlig mötesplats där möj-
lighet till informella och vardagliga möten gavs 
mellan unga besökare och vuxna. I den öppna 
verksamheten möttes ungdomar med olika livs-
stil, bakgrund, kön och härkomst i öppna och 
frivilliga möten/samtal som grundade sig i ett 
lösningsfokuserat synsätt, bemötande och arbets-
former med ung i fokus.

Varje vecka befann sig ett tjugotal aktörer på 
Gummifabriken och bedrev verksamhet som dans,  
pilates, gym för pensionärer, aktiekurs, musik-
lektioner, teater, yoga, kinesisk dans, kurser, före - 
läsningar med mera. Detta utifrån allaktivitets-
modellen där Gummifabriken nyttjades från 
08.00–21.00.

Bibliotek och kultur arbetade kontinuerligt 
utifrån kommunens kulturplan. Målgruppen var 
allmänheten men med särskilda prioriteringar för  
barn och unga. För låntagarna ökades tillgänglig-
heten på bibliotekets medier och detta på grund 
av det fördjupade samarbetet med Skåne syd - 
osts kommunbibliotek där Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystad ingick. Tillsammans utarbet-
ades en gemensam medieplan och inköpspolicy. 

Projektet bekostades av bidrag från Region Skåne.
Utställningsverksamheten återupptogs och ut-

ök ades. Översyn av kommunens konstsamling 
påbörjades. Via kommunens vänortssamarbete 
skedde utbyte i form av en utställning i Stralsund.

Kultur och fritid genomförde en gemensam 
sommarsatsning för barn och ungdomar, kallad 
Supersommar 2017. Målet var att skapa kontakt-
ytor mellan barn och ungdomar med olika social 
bakgrund. En stor del av satsningen möjlig gjordes 
via de extra medel som utlysts som sommar lovsstöd 
från regeringen och Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor.

Under våren samarbetade Skurups kommun  
med Skåneidrotten och arrangerade Senior sport 
school, där 25 pensionärer under 12 veckor fick 
testa olika fysiska aktiviteter. 

Enheten för turism (Information och Kommu-
nikation) har medverkat på Kosläppet på Nils 
Holgerssongymnasiet för att marknadsföra Skurup  
och visa på kommunens attraktionskraft för boende 
och turister. Besöksantalet på turistbyrån fortsätter  
att minska då många söker information på nätet. 
För att ge företagen i besöksnäringen en bättre 
förutsättning att nå ut med sin information har 
turistbyrån fått en ny roll, att coacha besöksnäringen 
i digital synlighet och närvaro på digitala platt-
formar (Facebook, Tripadvisor med flera). 

Arbetet med digital synlighet kommer att fort-
sätta under 2018. Antalet inbokade möten hos 
besöksnäringen kommer att utökas 2018. Turism-
plan för utveckling av turismen i Skurups kommun  
2017–2019 behandlades av Kommunsstyrelsen 
2017 och kommer att under 2018 gå vidare till 
Kommunfullmäktige för beslut.

Kultur, fritid och turism
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Ekonomi
Resultatet för kultur, fritid och turism innebär ett 
underskott mot budget på 0,6 mkr.

Fritidsverksamheten uppvisar -0,9 mkr beroende 
på kostnader för arbeten på utomhusanläggningar  
(Mariaplanen/Friluftsbadet), ökade hyreskostnader  
samt under håll av idrottsplatser.

Turism redovisade ett överskott på 0,4 mkr på  
grund av lägre kostnader för marknadsföring. 
Bibliotek, kulturskola och allmän kultur uppvisar 
mindre budgetavvikelser.

Framtid
Under 2017 har både bibliotek och kultur fått 
utökade budgetramar, vilket är mycket positivt 

inför framtiden. En permanent tjänst som ung-
domskulturutvecklare har dessutom inrättats i  
budget 2018. Detta för att möta framtidens  
ung domsgrupper, deras önskemål och behov, 
marknads föra nya trender inom verksamheten 
samt för att utveckla samverkan inom kommunen 
och med andra aktörer. Under 2018 kommer stort 
fokus att ligga på att forma rollen. 

Biblioteket kommer under 2017–2019 att byta  
ut sina gamla hyllor. Den nya möbleringen med 
nya hyllor (på hjul) kommer att innebära en 
större flexibilitet och ett bättre nyttjande av den 
tillgängliga yta som finns idag. Lokalfrågan är 
fortfarande aktuell för kultur och bibliotek och 
om man vill utveckla utställningsverksamheten så 
krävs större lokaler. Programverksamheten 2017 
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Driftredovisning 
Netto i tkr Bokslut 

2016
Bokslut  

2017
Budget 

2017
Avvikelse 

2017
219 Turism 1 405 1 206 1 561 355
407 Fritidsverksamhet 14 684 17 303 16 372 -931
409 Bidrag till föreningar, studieorganisationer 2 077 2 219 2 309 90
430 Bibliotek 7 742 7 621 7 845 224
431 Kulturskola 2 961 3 784 3 650 -134
432 Allmän kultur 1 883 1 876 1 708 -168
Summa kultur, fritid och turism 30 752 34 009 33 445 -564

Nyckeltal   
Bokslut 

2016
Bokslut 

2017
Budget 

2017
Antal besökare/månad på turistbyrån 99 30 100
Total turismomsättning, mkr/år 333 - 175
Antal gästnätter per år 46 077 - 250 000
Antal årssysselsatta per år 244 - 125

Antal deltagare per år i föreningsaktivitet för barn och unga 71 271 72 000 75 000
Antal sålda entrékort på friluftsbadet 5 688 5 324 12 500
Antal besökare på fritidsgårdarna 14 000 14 000 16 000
Antal barn i simskola 336 327 300

Antal biblioteksbesökare 63 553 61 045 62 000
Bokutlåning, totalt 93 031 83 039 112 000
Antal utlån per invånare 6.1 5.4 7.5

Antal elever i kulturskolan 525 492 500
Antal ämnen/kurser - 40 -

Antal kulturarrangemang 46 191 150
Antal besökare på Biorama i snitt/visning 33 30 33

fortsätter och innebär mycket arbete med att  
inkludera alla i arrangemangen. 

Kulturskolans utökade verksamhet, kvalitet och 
inventarier står inte i paritet till de lokaler som 
står till buds. Det är av största vikt att möjligheten 
till utökade lokaler i centrala Skurup utreds.

Biorama kommer i framtiden att behöva en 
renovering och dessa diskussioner ska inledas nu för  
att i framtiden utmynna i en fräsch och lättill-
gänglig biograf för alla. Andra framtidfrågor är 

digitalisering och inventering av kommunens 
konstsamling.

Under året kommer projektet ”Föreningar för ett 
delaktigt Skurup” att intensifieras med en inspira-
tionskväll och en föreningsmässa. Med detta projekt,  
som genomförs av Skurups kommun och Lions, 
är målet att öka föreningarnas kapacitet att växa 
och förenkla för fler invånare att bli aktiva i kom-
munens föreningsliv. 
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Näringsliv och arbetsmarknad

Årets händelser
Skurups kommun har beviljats 2,4 mkr av  
Vinnova för att Skurup tillsammans med Ystad 
och Trelleborgs kommuner ska kunna arbeta med 
innovationsupphandling med fokus på digital-
isering av den offentliga verksamheten.

Skurup har under året inlett flera strategiska 
samarbeten, bland annat med Nyföretagarcenter 
Syd. Tillsammans med Företagarna Skurup och 
Skurups sparbank har initiativ tagits till ”Frukost-
klubben”. Frukostklubben träffas varje fredag 
morgon över enklare frukost för att nätverka och 
utbyta erfarenheter.

Handelsplatsen har fortsatt att utvecklas positivt  
med ett antal större butiksetableringar. Skurups 
kom muns övriga exploateringsplaner fortskrider 
positivt där området Västeräng förväntas projekt -
eras under 2018.

Skurups kommun tog under 2017 initiativ till 
den förväntade årliga konferensen Smart Little 
Village där mer än 250 konferensdeltagare från 
hela Sverige diskuterade samhällsutveckling. 

Under 2017 togs beslut om att slå samman 
näringslivs- och arbetsmarknads enheten. 

Efter en stor omorganisation under 2016 start-
ade projektet Spira den 1 januari 2017. Projektet  
är ett samverkansprojekt mellan Svedala kommun, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region  
Skåne. Skälet till projektet är att gruppen lång-
tidssjukskrivna personer med psykisk ohälsa har 
ökat. Målet är självförsörjning. Tillsammans har 
samverkanspartnerna under 2017 remitterat 43 
personer till projektet, varav 15 varit kommun-
anställda. 21 personer har gått vidare till arbete, 
studier, annan rehabilitering med mera.

Aktiviteterna kring Recycle har under året ytter-
ligare visat att verksamheten nu är förankrad i 
kommunen då fler verksamheter tar del av möj lig - 
heten att byta möbler och därmed undviker kost-
nader för nyinköp. Dessutom har begagnade inköp 
blivit fler där recycle-verksamheten har varit be-
hjälplig med transport. 

Recycle-verksamheten hade 94 utleveranser och  
51 inleveranser under året.

Möbelrecyclingen på Arbetsmarknadsenheten 
har engagerat flera av deltagarna som iordning-
ställer möbler för vidare transport och användning 
inom olika verksamheter inom kommunen. Del-
tagarna har under handledning och i ett rehabili-
terande och arbetsträningssyfte även möjlighet att  
använda systugan, reparera, måla cyklar, baka, 
utföra grönyteskötsel med mera.

Arbetsmarknadsenheten har jämnt fördelat under 
året tagit emot remisser från socialtjänsten. Under  
sommaren och tidig höst kom en stor andel unga, 
under 25 år, remitterade från socialtjänsten. För-
ändring i rapporteringsmetod har beslutats. 

230 olika uppdrag har utförts inom kommun-
ens verksamheter och de kommunala bolagen. 
Under året har ”utvecklingsanställning” och ”extra-
tjänst” påbörjats.

Antalet deltagare i olika aktiviteter inom Arbets-
marknadsenheten har varierat med 41 deltagare.  
Av de utskrivna deltagarna har 16 gått till själv - 
försörjning, 3 till arbete, 11 till annan själv för sörj - 
ning, 1 till studier och 1 har flyttat från kom munen.  
Detta innebär att 39 procent har blivit själv - 
försörjande av de som varit aktuella i arbets-
marknadsenheten.
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Ekonomi
Skurups kommun har framgångsrikt beviljats 
externa medel för att arbeta med näringslivs- och 
arbetsmarknadsutveckling. Näringsliv och arbets-
marknadsenheten redovisar ett överskott på 0,9 
mkr. Avvikelsen beror på tillfällig personalvakans 
och bidrag från Arbetsförmedlingen till införande 
av utvecklingsanställning och extra tjänster.

Investering har under året gjorts genom inbyte 
av fordon (Skoda Roomster) från hemtjänsten och  
nyinköp av skåpsläp för att lämpligare transportera 
möbler.

Framtid
Näringslivsenheten kommer fortsätta arbeta aktivt  

med områdena: tillväxt, dialog, interna utvecklings-
projekt samt ökad nybyggnation i hela Skurup. 
Enheten kommer också att arbeta med att sätta 
verksamheten i en större regional kontext.

Projektet Spira pågår även under 2018. För att  
utöka möjligheten att ta emot fler deltagare i aktivi - 
teter på Arbetsmarknadsenheten så ska det, om 
erforderliga beslut tas, anställas en arbetsterapeut 
under cirka ett år.

Planerat samarbete med projektet ”Skurups 
hjältar” (för arbetslösa) och integration inleds och 
kommer att bli en ny erfarenhet och utmaning i 
verksamheten.

Fortsatt utveckling av Recycle-verksamheten, 
som innebär att större lokal, behövs snarast.

Driftredovisning 
Netto i tkr Bokslut 

2016
Bokslut  

2017
Budget 

2017
Avvikelse 

2017
219 Näringsliv 1 717 1 722 2 166 444
261 Arbetsmarknadsenheten 2 708 1 620 2 035 415
Summa näringsliv och arbetsmarknad 4 425 3 342 4 201 859

Nyckeltal   
Bokslut 

2016
Bokslut 

2017
Budget 

2017
Antal företagsbesök 44 28 40
Antal företagskontakter 400 450 400
Antal markförsäljningsärenden 4 8 50
Antal unga arbetslösa (18–24 år) 48 39 40
Antal övriga arbetslösa 308 241 250
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Årets händelser
Miljötillsyn
Under året har miljöenheten prioriterat den fasta  
tillsynen inom livsmedel-, miljöskydds- samt hälso - 
skyddsområdena. Den avgiftsfinansierade tillsynen  
är inte i balans, vilket innebär att det fortfarande 
finns en ”kontrollskuld” kvar. Denna planerar 
verksamheten att genomföra under hösten 2017 
och troligen även under hela 2018.

Miljöstrategiskt arbete
Miljömålsprogrammet för Skurups kommun antogs  
under året och tilldelades medel för utbildnings-
insatser. Förslaget till hållbarhetskommitté antogs 
och tilldelades medel. Naturvårdsverket beviljade 
kommunen medel för att bedriva satsningen ”En 
knuff i maträtt riktning” under 2 år. Därtill skrevs 
en LONA-ansökan (Lokala naturvårdsprojekt) för  
att restaurera Bräknehus.

Sydvästra Skånes Vattenråd har gett ekolog-
gruppen i uppdrag att utreda möjligheterna för 
vattenvårdsåtgärder i Örsjö ängar med syfte att 
förbättra den ekologiska statusen i Skivarpsån. 
Utredningens slutsats var att det finns ett intresse 
för att anlägga en cirka 6–8 hektar ny våtmarks-
yta i området. 

Kommunen blev nominerad till årets Fairtrade 
City 2016 och kom på andraplats. För andra året 
i rad hade Skurup flest fikadeltagare per invånare i 
Skåne i samband med årets Fairtrade Challenge. I 
Sverige kom kommunen på en tredjeplats. Under 
klimatmanifestationen Earth Hour deltog cirka  
120 invånare. I våras anordnades skräpplockar-
dagarna och i år deltog cirka 1 600 barn och vuxna  
samt cirka 20 tjänstemän. Energi- och klimat - 

rådgiv aren anordnade tillsammans med Energi - 
kontoret Skåne två solcellsföreläsningar som lockade  
100 personer.

Folkhälsa
Under året har informationsinsatser riktats till 
MöTis (Mötesplats tisdagar) kring hållbarhet och  
folkhälsa. I samarbete med ett flertal aktörer anord - 
nades en temakväll om barn och ungas hälsa i 
Skurups kommun som riktade sig till skolpersonal,  
föräldrar, politiker och allmänheten. Under 2017 
anordnades ”Skåneveckan för psykisk hälsa” i sam - 
arbete med bland annat BISAM (Brukarinflytande-
samordnare).

I början av 2017 genomfördes två medborgar-
dialoger med tema ökad delaktighet i Skurups 
kommun som fick god uppslutning. Resultaten 
från dialogerna ledde till en ansökan och tilldel-
ning av medel från Region Skåne för att driva 
projektet ”Föreningar för ett delaktigt Skurup”. 
Vid projektets slut genomfördes en dialogkväll för 
att öka föreningarnas samverkan. Föreningarna 
upp visade ett stort engagemang för fortsatt dialog.  

Ekonomi
Verksamheten redovisade totalt ett överskott på 
1,2 mkr, varav bygglovsverksamhetens överskott 
var 0,9 mkr. Överskottet kommer från ökade bygg -
lovsintäkter på 0,6 mkr och tillfälliga personal-
vakanser 0,3 mkr. 

Tillsynsverksamheten inom miljö och hälsa och 
alkoholhandläggnigen redovisade mindre över  - 
skott från tillfälliga personalvakanser och ökade 
intäkter.

Miljötillsyn och  
miljöstrategiskt arbete
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Bidrag från Regionstyrelsen avseende projekt till 
miljöstrategiska enheten medförde ett överskott 
på 0,1 mkr.

Framtid
Miljöenheten har stort behov av att rekrytera med - 
arbetare för att kunna utföra den kontroll- och 
tillsyn som åligger enheten. Att samarbeta med 
andra förvaltningar och enheter inom kommunen  
för att utveckla och hitta nya former planeras. 
Nuvarande myndighetsenhet med relativt få hand - 
läggare är sårbar. Syftet med samarbete är att minska 
sårbarheten samt öka möjlighet att tillvarata spets-
kompetens.

För att möta den ökade arbetsbelastningen och 
för att klara tillsynen ska verksamheten se över möj - 
ligheten för eventuell rekrytering av handläggar-
tjänster och miljöinspektör. Då verksamheten under  
flera år har prioriterat ner arbete inom tillsynen 
har nu en ”kontroll” upparbetats som behöver 
arbetas in under kommande år för att klara de 

ställda miljömålskrav Skurups kommun åtagit sig 
att nå.

Under 2018 kommer en hållbarhetskommitté  
att startas med syfte att förbättra samverkan och  
kommunikationen kring hållbarhetsarbetet i kom - 
munen. Hållbarhetskommitténs medel kom mer att  
gå till hållbara projekt, arrangemang och ett håll-
barhetspris. Utbildningar kommer att hållas för att 
öka kunskapen och motivationen att imple mentera 
kommunens antagna miljömålsprogram.   

Under 2018 kommer förslaget till folkhälso-
plan att färdigställas. Ett förslag till systematiskt 
familjestöd har arbetats fram som kommer att för - 
ankras och implementeras under 2018. Under 
året kommer fortsatta dialogkvällar att ske för att 
starta ett föreningsråd eller föreningsnätverk. 

Satsningen ”En knuff i maträtt riktning” kommer 
att drivas under 2018–2019 och syftar till att minska  
matens klimatpåverkan i kommunen från jord 
till bord till avfall. I början av året kommer det 
planteras träd på Naturmarken.

Driftredovisning 
Netto i tkr Bokslut 

2016
Bokslut  

2017
Budget 

2017
Avvikelse 

2017
217 Miljöstrategiska enheten 1 316 1 521 1 617 96
311 Bygglovsverksamhet -598 -1 418 -518 900
316 Miljö och hälsa, tillsyn 1 215 1 551 1 713 162
351 Alkoholhandläggning 72 107 170 63
Summa miljötillsyn och miljöstrategiskt arbete 2 005 1 762 2 982 1 220

Nyckeltal   
Bokslut 

2016
Bokslut 

2017
Budget 

2017
Antal slutbevis 195 198 200
Antal bygglov 334 220 250
Handläggningstid, antal veckor, från komplett bygglovsansökan till beslut 4-8 4-8 4-8
Antal inspektioner i livsmedelslokaler 156 107 160
Antal inspektioner, hälsoskydd 62 117 130
Antal inspektioner, miljöskydd 73 67 270
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Årets händelser
För andra året i rad uppnådde Skurups kommun  
sitt befolkningsmål och är på god väg att bli 
18 000 invånare år 2030. Intresset för att bygga i 
Skurup är fortsatt mycket stort, över 80 personer 

står i kommunens tomtkö och 18 byggföretag har 
anmält intresse av att bygga i kommunen.  

Under 2017 färdigställdes detaljplanerna på 
Västra industriområdet och all mark såldes, vilket 
har möjliggjort nyetableringar och utökning av 
befintliga verksamheter. Området kommer att 
inrymma Swedish Agro Machinery AB, Ekdahl 
Miljö, SA-bygg och BA-montering. Även 47:an, 
Specrep AB och Empir har köpt till mark för att 
utöka sina verksamheter. På Skurups handelsplats 
har fastigheterna Tummetott 2 och Gåskarlen 3 sålts. 

På området Flintebro har mark sålts till Er-Ho 
Bygg och Hovdala, vilket kommer att innebära 100  
nya bostäder. Upphandling av gatu- och va-infra-
struktur pågår. Arbetet med detaljplaner för nya 
bostadsområden har hållit ett fortsatt högt tempo 
och bland de viktigare att nämna är Ängsgatan 
som möjliggör för 27 villatomter. Detaljprojekter-
ing har genomförts och det som återstår innan 
försäljning kan inledas är att lantmäteriförrätt-
ningen blir färdig och tomterna avstyckas. Bygg-
ande av gator och va-anläggning kommer att ske 
under våren 2018. 

Arbete med att verkställa va-planen har skett 
genom ett antal olika projekt i olika skeden. Va- 
projektet Abbekås östra färdigställdes. Kyrkogatan, 
delen Södra Kungsgatan–Skurups by, påbörjades 
hösten 2017 och färdigställs under våren 2018. 
Detaljprojektering av Södergatan, delen Kristens-
gatan–Järnvägsgatan, är påbörjad. Förprojektering  
och ansökan om ledningsrätt har skett för projekten 
Skurup–Skivarp, Västra Nöbbelöv, Janstorp och 
Östra Vemmenhög. 

Energikostnader har sänkts och miljöpåverkan 
minskat genom byte av pumpar på pump- och 

Samhällsbyggnad
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tryckstegringsstationer och byte till energisnålare  
belysningsarmaturer utan kvicksilverkomponenter.  
I Rydsgård har en lekplats och ett utegym byggts. 
Arbetet med projekten har skett i samråd med 
Byalaget. I Skurup har nya bänkar och pappers-
korgar placerats ut och därmed förbättrat till-
gänglighet och trygghet. Under året har 20 281 kvm 
gata, gång- och cykelvägar belagts. 

För att möjliggöra en starkt ökad utveckling på 
området har en tjänst som exploateringsingenjör 
tillsatts. Den har permanent finansiering i budget 
2018.

Ekonomi
Samhällsbyggnad uppvisar ett resultat på +0,7 mkr  
mot budget.

Gemensamma resurser (förvaltningsledning, stab,  
planenhet) redovisar ett mindre överskott.

Räddningstjänsten visar utfall på -0,9 mkr vilket  
ligger i nivå med prognosen i augusti. Detta beror 
på ökning i lönenivåer, vilket ej kompenserats för 
under de senaste två åren. Därutöver har index-
höjningar skett av fasta kostnader, däribland avtalet 
med Trelleborg. 

Kommunteknik, skattefinansierad verksamhet 
(väghållning, park, lekplatser, fordon), redovisar 
1,4 mkr i överskott mot budget. En mild vinter 
har gett lägre underhållskostnader för snöröjning 
och fordon. Elkostnaderna för belysning har blivit  

lägre då utbyten till ledarmaturer skett. Även rep-
arationskostnader av fordon har blivit lägre. 

Kommunteknik, affärsdrivande verksamhet (avser  
vatten- och avloppsverksamhet): Den löpande verk - 
samheten gav ett överskott mot budget på 0,7 mkr.   
Verksamheten redovisar dock ett nollresultat efter  
justering för underuttag av avgiften. Detta förklaras  
av ökade intäkter och fler anslutningar under året 
samt lägre avgifter för renings verket. Med hänsyn 
till tidigare års överskott hade ett underuttag av av-
gifter på 2,4 mkr budgeterats. Underuttaget blev  
då istället 1,7 mkr. Av tidigare års överskott åter-
står 3,4 mkr. 

Framtid
Detaljplanerna för området Västeräng beräknas bli  
antagna under 2018, vilket kommer att möjlig-
göra över 300 nya bostäder med olika upplåtelse-
former, en ny förskola och eventuellt en ny skola.  
I samband med detaljplaneläggningen kommer  
även en mark anvisningstävling att anordnas för alla  
intresserade byggföretag. Det är det största pro-
jektet kommunen genomfört på lång tid. En poli  - 
tisk styrgrupp har därför särskilt utsetts till pro-
jektet. Arbete med detaljplanen pågår parallellt med  
förprojektering av områdets infrastruktur. 

2018 kommer att innebära en fortsatt satsning på  
detaljplaner för nya bostäder och verksamheter. Ett  
bostadsförsörjningsprogram kommer att färdigställas. 

Driftredovisning 
Netto i tkr Bokslut 

2016
Bokslut  

2017
Budget 

2017
Avvikelse 

2017
401 Gemensamma resurser serviceförvaltningen 5 718 6 656 6 833 177
411 Räddningstjänst 7 103 7 517 6 599 -918
420 Kommunteknik, affärsdrivande -47 4 0 -4
421 Kommunteknik, skattefinansierad 27 911 29 802 31 237 1 435
Summa samhällsbyggnad 40 685 43 979 44 669 690

Nyckeltal   
Bokslut 

2016
Bokslut 

2017
Budget 

2017
Antal antagna planer 12 7 5
Antal avloppsabonnenter 3 632 3 540 3 670
Utsorterat matavfall per invånare, % (mål 50 % enligt  
regeringens etappmål 2018) 39 43 45
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Årets händelser
Under 2017 hamnade Skurups kommuns skolor 
på plats fem i Skåne och på andra plats i Sverige i  
jämförelse med jämnstora kommuner i Sveriges  
kommun- och landstings årliga skolranking. 
Rankingen mäter elevernas kunskapsresultat i åk 9, 
bland annat i förhållande till föräldrarnas utbild-
ningsbakgrund, andel nyanlända och vilka resurser 
kommunens verksamhet har. Utbildning i Skurups  
kommun håller hög kvalitet i förhållande till resurser 
i jämförelse med övriga landet, vilket man kan se i 
Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada).

Antalet förskolebarn ökade under året, främst i 
tätorten, vilket inneburit att antalet barn i kö till 
förskolan ökat successivt. Detta resulterade i att en  
ny avdelning på Västergatan öppnades. Enligt SCB  
(Statistiska Centralbyrån) fortsätter ökningen de 
närmaste fem åren.

SUF (Skol- och utbildningsförvaltningen) fick en  
stabilisering i personalstyrkan i både förskola och 
skola, och flera som hade avslutat sina tjänster året 
innan valde att komma tillbaka till Skurup. Bristen 
på pedagoger i förskola och skola är påtaglig i hela 
landet, vilket också påverkat Skurups kommun 
och innebär kontinuerliga nyrekryteringar. 

Lärarlönelyftet, som är en statlig satsning som  
möjliggör löneökning till särskilt kvalificerade lärare,  
förskollärare och fritidspedagoger, utvärderades och  
bedömdes ha gått bra men inte friktionsfritt.  
Under 2017 beslutades att lärarlönelyftet (LLL)  
skulle permanentas. Förstelärare i skola och enhets-
utvecklare i förskola har under året påbörjat sina  
utbildningar och sitt arbete att arbeta kommun-
övergripande, likväl som lokalt. Målet är att de 
ska arbeta med:

 ♦ Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
 ♦ Inkluderande arbetssätt.

Syftet är att säkerställa en likvärdig utbildning i  
kommunen och utveckla barn och elever till goda 
samhällsmedborgare.

Under året byggdes satsningen med ett digitalt 
verktyg per elev ut ytterligare. Alla elever från års-
kurs 2 till vuxenutbildningen har tillgång till ett 
verktyg (1–1). Det har även eleverna i förskoleklass 
och årskurs 1. De tar dock inte hem sina verktyg. 
I förskolan har varje pedagog tillgång till minst ett 
digitalt verktyg.

Lågstadiesatsningen, en statlig satsning för att 
anställa mer personal i de lägre årskurserna och ge 
lärare i förskoleklass och årskurs 1–3 mer tid för 
varje elev, genomfördes. 

Detta innebar förstärkning av SvA-lärare (Svenska  
som Andra språk), logoped och socialpedagog med 
KBT-inriktning (Kognitiv beteendeterrapi). Det 
innebar även andra pedagogiska resurser som 
möjliggjorde tid för läraren att intensifiera läs- och 
skrivutveckling i årskurs 2. 

Arbetet med att bygga en ny skola har fortsatt. 
Grundtanken är en ny skola som står för hållbar-
het, både med avseende på miljövänlighet och  
hållbarhet i dess bokstavliga bemärkelse. I hållbar-
hetsfilosofin ingår flexibiliteten i förhållande till  
pedagogernas och elevernas behov, nu och i fram  - 
tiden. Personalgrupper och elevgrupper har varit  
inbjudna till att tycka till i form av workshops, 
både gällande utseende på skolan och den inre 
och yttre miljön. På höstens BUF-möte startades  
en tävling kring skolans namn och under 2018  
kommer vinnare att koras av bolaget.

Förskola, grundskola  
och fritidshem
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ESF (Europeiska Social Fonden)
ESF-projektet Inkludera och mötas startade den 
15 februari 2016. Mellan 15 februari och 15 augusti 
2016 var projektet i en planerings- och analysfas. 
Den 15 augusti 2016 gick projektet över i genom-
förandefasen och det är i denna fas som projektet 
befann sig i under 2017.

Mellan januari och april 2017 har projektet 
bland annat fortsatt sina aktiviteter i projektets del-
tagande verksamheter så som kommunlednings-
gruppen, Alléskolan, Östergårdsskolan, lednings - 
gruppen för skolledarna samt Nils Holgersson- 
gymnasiet.

Verksamheter som påbörjat sina aktiviteter i  
projektregi är Mackleanskolan, Hallenborgskolan,  
Mölleskolan samt alla kommunens förskolor. Även  
avdelningen för miljö och bygg har påbörjat akti-
vitet inom projektet. Projektet har även startat  
aktiviteten Vi gör bättre när vi kan som vänder sig  
till kommunens förstelärare och andra nyckel-
personer som driver utveckling inom skolverksam-
heten. Vi gör bättre när vi kan har även genomförts 
för förskolans enhetsutvecklare samt förskolechefer.

Inkludera och mötas har även, tillsammans med  
personalenheten, genomfört kommunens chefs-
dagar. 

Under denna period har även en budgetändring  
(inom befintlig budget) genomförts och godkänts 
av ESF. Projektet har fått ta del av två utvärderings-
rapporter som genomförs av projektets upphand-
lade externa utvärderare. 

Ekonomi
Skol- och utbildningsförvaltningen visar ett över - 
skott på 1,7 mkr för år 2017. Det positiva resul tatet 
beror på att osäkerhetsfaktorn över vilka intäkter 
förvaltningen kunnat förvänta sig av Migrations-
verket har sänkts. Detta gjorde att förvaltningens 
ekonomi vändes från ett underskott till ett överskott.

Central förvaltning
De övergripande verksamheterna, som skolled-
ningen, visar ett överskott på 1,7 mkr. Det beror 
på ökade intäkter till förvaltningen.

Förskola
Barnantalet för den egna verksamheten ökade under 
årets första tertial i förhållande till årsbudgeten 
och gav ett större behov av personal. Barnantalet 
för hösten sjönk sedan eftersom alla sexåringar 
övergick till förskoleklass och antalet barn under-
ifrån inte fylldes på med samma mängd. Totalt 
visar årsprognosen ett högre barnantal för den 
egna verksamheten än budgeterat. Startkostnaden 
för den nystartade förskolan Lönnen påverkade 
utfallet med -0,4 mkr. OB-omsorgens (barnomsorg 
på obekväm arbetstid) personalkostnader har även  
ökat i förhållande till budgeten. Löpande arbete  
pågår för att säkerställa att budgeten hålls, men 
för 2017 blev utfallet -2,2 mkr. Förskolans utfall 
landade på +1mkr och det beror på mer stats-
bidrag till verksamheten.

Grundskola
Grundskolans ekonomi visar ett underskott på 
-0,8 mkr. Elevantalet på grundskolan har däremot  
inga större avvikelser mot budget. Däremot över-
stiger kostnaderna för interkommunala elever 
budget med 4 mkr efter justering av nytt grund-
belopp för 2017 samt att fler elever valt att gå i 
fristående skolor.

Skolbarnomsorg
Utfallet för fritidsverksamheten blev ett plus 
på 0,1 mkr. Besparingen gjordes på personal - 
kost naderna.

Framtid
Den nya skolan, med möjlighet till 800 elever, 
beräknas stå klar till höstterminen 2019. Likaså 
planeras nya förskolor på lång sikt, samt utökning 
av nya förskoleavdelningar på kort sikt under våren, 
där behov av förskoleplatser är störst i tätorten. 
Förskolan Fasanens renovering blir klar i maj och 
då startas 3,5 avdelningar inom befintlig ram.

Nya förändringar kommer att ske i styrdokument 
från Skolverket under 2018. I den nationella digi-
taliseringsstrategin lägger regeringen grunden för 
det fortsatta arbetet att med hjälp av digitaliser-
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ingens potential höja såväl måluppfyllelsen som 
att öka likvärdigheten i skolväsendet. Strategin 
syftar till att alla barn och elever, unga som vuxna, 
ska få de kunskaper de behöver för livet och arbets  - 
livet, vilket i förlängningen lägger grunden för den  
framtida kompetensförsörjningen. Det kommer 
även framöver krävas ökade fortbildningsinsatser 
för pedagoger och skolledare, inköp av fler digitala 
verktyg och utbyggande av nätverk. 

Obligatorisk förskoleklass och obligatorisk lov - 
skola kommer att införas med start i augusti 2018.  
Likaså återinförs språkval i årskurs 6. Dessa för-
ändringar i den statliga styrningen kommer att inne-
bära verksamhetsförändringar, utökning av perso nal  
och ökade kostnader för skolskjutsar med mera.  
Dessa förändringar äger laga kraft under 2018 och  
är därmed inte budgeterade för.

SUF går en svårtolkad tid till mötes, både gällande 
volymer i kommunen som är helt avhängigt i 
vilken takt det kommer byggas och hur stora  
generationsskiften som kommer att ske. Även utan  
att räkna med nybyggnation ökar volymerna i  
förskola och kommer därmed även öka i grund-
skola inom tre år.

Det är viktigt att kommunen aktivt arbetar med  
att vara en attraktiv boendekommun, med förskola  
och skola som håller hög kvalitet, och har förmåga  
att anpassa sin verksamhet utifrån uppkomna behov.  
Hur nya kommuninvånare kommer att trivas är 
helt avhängigt vilket bemötande, mottagande och 
välkomnande de får.
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Driftredovisning 
Netto i tkr Bokslut 

2016
Bokslut  

2017
Budget 

2017
Avvikelse 

2017
832 Gemensamma resurser skol- och utbildningsförvaltningen 17 329 17 739 19 477 1 739
834 Förskola 87 668 92 018 93 057 1 039
835 Grundskola 147 033 160 255 159 443 -812
836 Fritidshem 13 013 13 658 13 777 119
839 Särskola 8 525 8 753 8 411 -342
Summa förskola, grundskola och fritidshem 273 568 292 423 294 165 1 742

Nyckeltal   
Bokslut 

2016
Bokslut 

2017
Budget 

2017
Antal barn 1–5 år 910 932 882
Antal Skurupsbarn i förskoleverksamhet 832 876 838
varav
i kommunalt bedriven förskola 746 792 751
i enskild förskola i kommunen 65 68 62
i kommunal eller enskild förskola på annan ort 21 16 25
Mottagna förskolebarn från annan kommun 27 27 25
Nettokostnad/barn i kommunal förskola 105 863 111 710 -
Nettokostnad/barn i enskild förskola 124 994 114 698 -

Antal barn 6 år 168 182 176
Antal Skurupselever i förskoleklass 168 180 176
varav
i kommunens skola 166 175 176
i fristående eller kommunal skola på annan ort 2 5 -
Mottagna elever från annan kommun 2 8 -
Nettokostnad/elev i förskoleklass 62 127 71 793 -

Antal barn 7–15 år 1 746 1 764 1 731
Antal Skurupselever i grundskola 1 744 1 723 1 731
varav
i kommunens grundskolor 1 557 1 524 1 601
i fristående eller kommunal grundskola på annan ort 187 211 130
Mottagna elever från annan kommun 90 121 75
Nettokostnad/grundskoleelev 74 282 76 945 -

Antal Skurupselever i tränings- eller grundsärskola 24 24 24
varav 
i kommunens särskola 11 10 11
i annan kommun 13 15 13
Mottagna elever från annan kommun - 0 -
Nettokostnad/särskoleelev 365 266 486 497 -

Antal barn i ålder 6–12 år 1 351 1 366 1 331
Antal Skurupsbarn i fritidshemsverksamhet 778 796 820
varav
i kommunens fritidshem 768 783 815
i enskilt fritidshem eller i annan kommun 10 13 5
Mottagna fritidshemsbarn från annan kommun 23 16 20
Nettokostnad/barn i fritidshem 26 963 27 125 -
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Årets händelser
Även 2017 blev ett händelserikt år för Nils 
Holgerssons utbildningscentrum (NHUC). En 
ny skolledning tillsattes och en genomlysning av  
verksamheten gjordes tillsammans med personalen 
under våren, vilket mynnade ut i ett antal utveck-
lingsområden. Arbetet med en tydlig struktur, 
rutiner och ansvarsfördelning har under hösten 
intensifierats. 

Rektor, biträdande rektor, intendent och lärar-
lagsledarna utgör stadigvarande skolans skolled-
ningsgrupp. Den pedagogiska delen är organiserad  
i sex olika lärarlag med en lärarlagsledare för respek-
tive utbildningsgren på gymnasiet. Förstelärarna  
har också fått ett förstärkt uppdrag att leda skolans 
utvecklingsområden tillsammans med skolled-
ningen. 

Även den ekonomiska uppföljningen har under 
året tydliggjorts, vilket lett till en bättre översyn och  
förutsättningar för fortsatt god ekonomisk hus-
hållning. 

Under året har internatet renoverats och modern-
iserats. Elevernas önskemål kring lokaler och akti-
viteter har hörsammats och i dagsläget är internatet 
fullbelagt.   

Verkstadslokal för Bygg- och Anläggning och 
Naturbruksprogrammet har inrättats i hall A. 
Tilläggsisolering är utförd i hall 3. Ett antal klass-
rum är nyrenoverade. Det gamla elevboendet Eken  
är numera omgjort och används av naturbruks-
programmet i syfte att komma närmare skoljord-
bruket. En underhållsplan för övriga lokaler har 
tagits fram under året. 

Värdegrundsarbetet som påbörjades under 2014  
har fortsatt och intensifierats. Projektet Positiva  
Möten, som arbetats fram i samverkan med Malmö 

Högskola, har genomförts under året i syfte att 
skapa arenor för alla skolans elever att mötas och 
lära känna varandra. Utvärderingen visar att såväl 
personal som elever har upplevt mötena som posi-
tiva och de lärarna som initierat projektet har 
blivit inbjudna av Malmö Högskola att föra idéerna  
vidare. Mötena kommer att fortgå även under 
nästa år.

Värdegrundsorden respekt, trygghet, glädje, 
gemenskap och ansvar, har gemensamt tagits fram 
av personal och elever. Orden är ledstjärnor i all 
verksamhet på skolan och används aktivt i arbetet 
med värdegrunden. 

Ett aktivt elevhälsoarbete har tagit form, rutiner  
för kränkande behandling och diskriminering har  
uppdaterats och ett trygghetsråd kommer att 
skapas under våren. 

Tillgång till fler behöriga yrkeslärare finns genom 
ett samarbete med Linnéuniversitetet. Två yrkes-
lärare har under året tagit examen. Ytterligare två 
behöriga yrkeslärare har tillkommit under året. 

Vuxenutbildningen görs i samråd med extern 
utbildningsaktör. För elever som behöver grund-
läggande behörighet för fortsatta studier finns 
närundervisning. Lärare finns tillgängliga för hand - 
ledning i skolans lärcentrum. SFI-undervisningen 
håller god kvalitet och möjliggör numera att elev-
erna på ett lättare sätt kan kombinera studier med 
annan sysselsättning. Yrkesvux finns på plats med 
två inriktningar, vård och omsorg samt transport-
förare. Genom samverkan med Sjöbo, Ystad och 
Simrishamns kommuner följer vi förväntningar 
utifrån styrdokument och gör det möjligt att ta del  
av de statsbidrag som går att söka samt kan erbjuda 
kommunens invånare fler utbildningar.

Gymnasieskola och  
vuxenutbildning
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Formen för skolans språkintroduktionsprogram, 
ett av gymnasieskolans fem introduktionsprogram,  
håller på att falla på plats och arbetet med språk-
utvecklande arbetssätt utvecklas positivt. Eleverna 
är enligt utvärderingar nöjda med sin utbildning. 
En utmanande faktor har under hösten varit att 
flera elever är utvisningshotade och har därför upp-
levt det problematiskt att komma till skolan. För 
att stärka skolans kompetens att hantera elever i 
utsatta situationer erbjuds lärarlaget fortbildning 
och handledning. Skolan har också arbetat fram 
fler motivationshöjande insatser för att möta elev-
ernas behov och uppkomna situation samt för att 
underlätta övergången till vidare studie på skolans 
övriga program. Modersmålsundervisning har också  
organiserats under året.   

Elevantalet på de nationella programmen har 
också ökat något under året och avhoppen blivit 
färre än tidigare år. Trots årets något ljusare siffror 
finns fortsatta utmaningar kring antalet sökande 
elever. 

Ett ökat antal elever efterfrågar en yrkesförbered-
ande utbildning på landsbygden.  

Arbetet med Skolinspektionens beslut fortgår. 
Genomlysningen som gjordes i våras är en del av  
skolans systematiska kvalitetsarbete. Skolans fem 
förstelärare tilldelades ett utvecklingsområde var-
dera i syfte att tillsammans med personalen driva 
skolutveckling.

Den digitala kompetensen visade sig vara en 
större utmaning än väntat och därför blev fokus 
för det första utvecklingsområdet att säkerställa att  
samtlig personal har kunskap i hur man använder 
digitala verktyg. Skolan är välförsedd med teknisk 
utrustning men kompetensen i hur de används 
måste stärkas även under nästkommande år.

Ekonomi 
Budgetramen för externt gymnasium på 72 mkr 
redovisar ett underskott på 1,7 mkr. Den inter-
kommunala ersättningen är fortsatt hög, dels efter-
som NHUC enbart erbjuder tre yrkesförberedande 
program, dels då många av kommunens ungdomar 
väljer annan utbildning. 

Gymnasiet gjorde ett nollresultat och vuxen-

utbildningen gick 0,6 mkr plus, tack vare nyupp-
rättad samverkan med närliggande kommuner, 
Ystad, Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla, vilket 
gjort det möjligt att söka statsbidrag. 

Verksamheten har en fortsatt hög personal-
täthet trots att justering gjorts inför höstterminens 
start. Antalet personal i verksamheten är beroende 
av antalet sökande elever.  

Elever som kommer från den egna kommunen 
har blivit fler och uppgår i dagsläget till 58 stycken, 
vilket är en ökning med 50 procent. 

Nils Holgerssongymnasiet redovisar ett noll-
resultat enligt budget. Detta trots ett minskat antal  
elever i förhållande till budgeten, som uppgick till  
221 elever medan det endast var 203 elever som 
valde att ha sin skolgång på Nils Holgersson-
gymnasiet. Kostnadsanpassningar har gjorts genom 
att vakanta tjänster inte har tillsats.

Framtid
Skolledningens vision är att alla på NHUC ska 
känna sig trygga och säkra på skolan samt känna 
arbetsglädje. Alla elever ska bli starka samhälls-
medborgare utifrån sina förutsättningar samt att 
NHUC ska vara en lärande organisation. Det hand-
lar om att stärka kvaliteten ytterligare för att på 
så sätt attrahera fler elever och samtidigt vara en 
attraktiv arbetsgivare. Den psykiska och fysiska 
arbetsmiljön är en grundläggande del i skolans 
framtid. De fysiska lokalerna behöver ytterligare 
moderniseras i takt med den nya underhållsplanen.  
I arbetet med arbetsmiljön är det av yttersta vikt 
att elevens röst blir stark och att all verksamhet 
utgår från elevens bästa.

Skolan har kopplat in ett lokalt marknadsförings-
företag, som kommer ta fram marknadsförings-
material utifrån skolans värdeord. Tanken är att 
det ska finnas ett proffsigt material att använda 
vid gymnasiemässor och att marknadsföring görs 
med fokus på sociala medier när det gäller mål-
grupp och tidsperioder.  

Ett arbete har påbörjats för att göra vuxenutbild-
ningens lokaler än mer ändamålsenliga för den 
verksamhet som bedrivs. De Skurupsbor som väljer  
att studera som vuxna ska ha möjlighet att få 
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studiehandledning och specialpedagogisk kompe-
tens på skolans lärcentrum. Det ska tydligt framgå  
på vuxenutbildningens hemsida när det är möj ligt 
att få hjälp. 

Antalet elever på skolans övriga introduktions-
program har under året ökat, vilket ställer större 
krav på organisering av programmen. En huvud-
mannaplan för introduktionsprogrammen måste 

tas fram, det inre arbetet på skolan förtydligas 
samt kompetensen stärkas i hur skolan tar emot 
och bemöter elever med bristande skolbakgrund.

Ovissheten kring hur många nyanlända som 
får stanna och som eventuellt tillkommer gör att 
det råder osäkerhet kring organisationen av språk-
introduktionsprogrammet. 

Driftredovisning 
Netto i tkr Bokslut 

2016
Bokslut  

2017
Budget 

2017
Avvikelse 

2017
814 Vuxenutbildning 8 217 8 047 8 694 647
850 Nils Holgerssongymnasiet 16 30 0 -30
860 Gymnasiekansli 69 031 73 814 72 110 -1 704
Summa gymnasieskola och vuxenutbildning 77 264 81 891 80 804 -1 087

Nyckeltal   
Bokslut 

2016
Bokslut 

2017
Budget 

2017
Antal ungdomar 16–18 år - 559 549
Antal elever (16–18 år) i gymnasieskola, totalt 537 554 542
varav
Nationellt program 501 488 -
Preparandutbildning 28 60 -
Gymnasiesärskola 8 6 -
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) - 43 -
Gymnasieskola, nettokostnad/elev 117 000 133 000 -
Gymnasiesärskola, nettokostnad/elev 294 000 416 000 -

Antal elever på Nils Holgerssongymnasiet 202 206 209
varav
från Skurups kommun 55 57 70
från annan kommun 147 145 139

Antal deltagare grundläggande vuxenutbildning 19 22 14
Antal deltagare i gymnasial vuxenutbildning 160 220 201
Antal deltagare i svenska för invandrare 121 134 120
Antal deltagare i särvux - 0 0
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Årets händelser
Vård och omsorg står inför flera utmaningar. 
Stort fokus har varit på förberedelser inför Lag om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård som träder i kraft den 1 januari 2018. 
Syftet med den nya lagen är att främja en god 
vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda  
som efter utskrivning från sluten vård behöver  
insatser från kommun och primärvård.

Andra utmaningar är nytt hälso- och sjukvårds-
avtal med Region Skåne som ännu inte fått full 
effekt. Höga sjuktal i vissa verksamheter, en allt 
svårare rekryteringssituation är andra exempel. Kon - 
kreta förslag har arbetas fram av arbetsgrupper 
gällande förbättrad introduktion av vårdpersonal, 
åtgärder för att möta den nya betalningsansvars-
lagen samt arbetssätt för att öka hemtjänstanställdas 
ansvar, engagemang och möjlighet att påverka 
arbetets innehåll. Plan för rätt till heltid togs fram 
som innebär planering av införandet under 2018 
och förverkligande under 2019.

Hemtjänst och särskilt boende samlades organi-
satoriskt under en chef, en nyupprättad tjänst som  
Vård- och omsorgschef. Förstärkning med en  
projektledare/enhetschef, med tillträde i början av 
2018, gjordes.

Hemteam startades 2016 och har 2017 utökats 
med en tjänst för att ytterligare förstärka möjlig-
heterna för den enskilde att återgå till hemmet efter 
sjukhusvistelse. Teamet består av undersköterskor 
och ansvarar för hemgångar från sjukhus och ger 
omvårdnad i hemmet de första två veckorna i 
sam verkan med övrig personal.

För att komma till rätta med höga sjuktal i 
hemtjänst kopplades Företagshälsovården in för 

kontakt och rådgivning direkt vid sjukskrivning. 
Större fokus på rehabilitering av långtidssjuk-
skrivna resulterade i att flera återgått i tjänst. 
Sjuktalen i särskilt boende är förhållandevis låga 
och ligger nära snittet i kommunen.

Implementeringen av schemaläggningssystemet  
TimeCare fortsatte under året och nu återstår 
införande på en enhet inom hemtjänsten, vilket 
sker i början av 2018. Systemet ger förutsättningar 
att skapa schema som utgår från brukarnas behov 
och ger möjligheter för personal att påverka sitt 
eget schema.

Efterfrågan på lägenheter för demenssjuka ökade  
under året. Därför planeras konvertering av en 
enhet till demensinriktning. Efterfrågan på kort-
tidsplatser ökade också vilket lett till att dubbel-
rummen på Lillgården, som är avsedda att användas  
vid toppar, användes flitigt och att ytterligare 
platser tidvis fick öppnas på Bruksgården. En om-
byggnad på Lillgården har gett större gemensam-
hetslokaler på korttiden. Köerna till trygghets-
boendena är fortsatt långa.

Arbetet med BPSD (Beteendemässiga och  
Psy k iska Symtom vid Demens), ett kvalitetsregister  
och en metod att möta demenssjuka personer, för - 
djup ades under året på demensenheterna. Silvia - 
sjuk sköterskan och en Silviasyster är utbildade till  
certifierade utbildare, varför kommunen nu är  
själv försörjande avseende utbildning till kommun - 
ens BPSD-administratörer. Metoden är gynnsam 
för såväl enskilda boenden som för personalen, vilka 
upplever att de fått ett redskap för att möta utman - 
ingar i vården av demenssjuka. Resultatet under året,  
utifrån statistiken, är att BPSD-poängen NPI 
(Neuro-psychiatric Inventory) har sjunkit. Detta 

Vård och omsorg
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minskar lidande och ger en ökad livskvalitet för 
den demenssjuke.

Olika kompetenshöjande insatser genomfördes 
under året. Det handlade bland annat om palliativ 
vård, demensvård, läkemedel, nutrition, basal 
hygien, utbildning av språkombud och yrkestävling 
i omvårdnad. I det senaste fallet har kommunens 
vårdambassadörer varit delaktiga och de har även i 
andra sammanhang informerat och inspirerat om  
vårdyrket. 

Verksamheterna arbetar med lokala strategi-
dokument och tog fram underlag för medarbetar-
samtal/lönesamtal som bygger på Vision 2030.

Arbetsmiljöverket genomomförde tillsyn av arbets - 
 miljön i tre av verksamheterna inom vård och om-
sorg. Miljö och hälsa genomförde tillsyn på särskilt  
boende. Vidare genomfördes egenkontroller gällande  
basala hygienrutiner och avvikelserapportering i 
såväl hemtjänst som särskilt boende.

Den sociala mötesplatsen Kristallen är fortsatt  
mycket populär men har för små ytor för sin verk-
samhet. I samarbete med en arkitekt är förslag 
framarbetat gällande utbyggnad av lokalerna. 
Kristallens verksamhet är en del av det förbyg-
gande arbetet med att främja social samvaro och 
förebygga psykisk ohälsa och isolering. 

Anställningsformerna extratjänst, instegsarbete 
och nystartsarbete syftar till att stödja personer  
som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Inom  
särskilt boende tillsattes flera tjänster vilket bidragit 
till ökad mångfald och berikande av boendes var-
dag samtidigt som det gav vårdpersonalen möjlig-
het att ägna de boende mer tid för deras individuella 
behov. 

Kommunens anhörigsamordnare har under  
året arbetat målmedvetet med att individanpassa  
anhör igstödet. Det har dragits ned på en del större  
arrangemang, vilket lämnat utrymme till fler mindre  
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gruppaktiviteter samt ökat antal enskilda stöd-
samtal. Anhörigstödet för anhöriga till personer 
med insatser enligt LSS har prioriterats. Antalet 
anhöriggrupper har ökat till tio stycken. Två av 
grupperna riktar sig till personer med psykisk 
ohälsa och drivs i samarbete med SÖSK-kommun-
erna (Sydöstra Skånes Samarbetskommitté) och en  
annan grupp riktar sig till gode män. Anhörig-
stödet samarbetade med flera olika aktörer som 
exempelvis följande frivilliga organisationer: 
Svenska kyrkan, Arbetsförmedlingen, privata och 
offentliga vårdaktörer.

Ekonomi 
Vård- och omsorg redovisar totalt ett överskott på 
0,2 mkr. Särskilt boende och hemtjänsten visar ett  
gemensamt underskott avseende personalkostnader 
på cirka 3 mkr. De höga personalkostnaderna beror  
bland annat på det stora behovet av korttidsplatser,  
enskilda ärenden med stort vårdbehov samt höga 
kostnader för sjukvikarier. Trots underskottet avse-
ende personalkostnader, köp av extern plats, för-
stärkt bemanning på korttidsenhet samt personal-
förstärkning till boende med specifika behov 
redovisas ett överskott. Överskottet består av vakanta 
tjänster samt att kostnaden för bostadsanpassningar  
ligger betydligt lägre än budget. Statsbidrag i form  
av stimulansmedel för ökad bemanning finansi-
erade förstärkning inom särskilt boende, hem-
tjänst och huvuddelen av hemteamet. 

Framtid
Den nya betalningsansvarslagen som träder i kraft  
vid årsskiftet ställer krav på kommunen att ta emot  
utskrivningsklara personer inom tre dagar istället  
för som idag, fem vardagar. I linje med detta för-
stärks hemteamet med en tjänst. En välfungerande 
och flexibel korttidsenhet är också en central resurs 
i detta sammanhang. Den överbeläggning som 

funnits det gångna året manar till att vidare se 
över tillgången på korttidsplatser.

Inom området välfärdsteknik ses utvecklings-
möjligheter inom flera områden såsom tillsyn via 
kamera, personligt GPS-larm med positionering, 
system för insatsplanering i hemtjänst, tillgång till 
trådlöst nätverk på särskilt boende, nyckelfria lås 
i särskilt boende, utveckling av insatsplanering i 
hemtjänst, Skype på särskilt boende med mera.

Arbetet med förslaget på utbyggnad av mötes-
punkten Kristallen fortsätter.

Rekryteringssvårigheter framöver och generellt 
lägre kompetens hos våra vikarier skapade behov av  
att stärka introduktionen av nyanställd personal 
och vikarier. Nytt introduktionsprogram kommer 
att genomföras under 2018.

Den nyinrättade tjänsten som projektledare/ 
enhetschef kommer det första året att ägna sig åt 
arbete med projekt gällande rätt till heltid och 
utveckling inom hemtjänsten. Det senare med 
målsättningen att öka kontinuitet och verknings-
grad, stärka kontaktmannaskapet och skapa en 
ekonomi i balans. Statistikplattform för att kunna 
följa relevanta data tas fram.

Plan för Boende för äldre samt redovisning av  
förväntat behov av antalet lägenheter i särskilt 
boende har tagits fram. Från 2016 till 2026 
beräknas antalet 80 år och äldre att öka med 37 
procent. Med dagens välfungerande hemtjänst, 
hemsjukvård och hemrehabilitering, öppningsbara 
lägenheter på Bruksgården och Lillgården samt 
trygghetsboende som komplement beräknas kom - 
munen att med befintliga lägenheter i särskilt 
boende kunna tillgodose behovet fram till cirka  
2022. Det kan konstateras att efterfrågan på trygg - 
hetsbostäder är stor. Det står 78 enskilda personer  
i kö till Skurupshems trygghetsbostäder. Fler trygg - 
hetsbostäder och tillgängliga bostäder är nöd-
vändigt för att möta efterfrågan. 
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Driftredovisning 
Netto i tkr Bokslut 

2016
Bokslut  

2017
Budget 

2017
Avvikelse 

2017
633 Gemensamma resurser individ- och omsorgsförvaltningen 5 361 5 506 5 480 -26
637 Vård och omsorg 137 811 144 822 145 005 183
Summa vård och omsorg 143 172 150 328 150 485 157

Nyckeltal   
Bokslut 

2016
Bokslut 

2017
Budget 

2017
Antal invånare
65–79 år 2 396 2 441 2 443
80–89 år 604 611 609
90 år 129 135 132
Antal personer med hemtjänst exklusive larm och matdistribution 269 290 275
Antal personer med hemsjukvård exklusive hjälpmedel - - -
Antal personer med hjälpmedel - - -
Antal personer med trygghetslarm 393 397 415
Antal personer med matdistribution 147 156 175
Antal lägenheter i särskilt boende 114 114 113
varav 
Demensboende 51 51 50
Korttids-/växelboende 7 7 7
Beläggningsgrad permanent boende, % 97 98 -
Beläggningsgrad korttidsplatser, % 66 74 -
Nettokostnad per lägenhet i särskilt boende 544 844 563 639 -
Nettokostnad per person med hemtjänst/hemsjukvård 126 807 128 123 -
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I slutet av året 2017 hade FuSS-verksamheten 160 
pågående insatser. Dessa insatser var fördelade på 
90 personer, en ökning med 10 personer från 2016.  
Av dessa personer är 23 barn och 67 vuxna. 13 
beslutade insatser väntar på verkställande och dessa 
13 beviljade insatser tillhör 9 nya personer som 
inte tidigare har insatser i verksamheten. 

FuSS-verksamhetens dagliga arbete har sin ut - 
gångs punkt i verksamhetens strategiska dokument 
som fastställdes i början av året. Dokumentet bygger 
på de 12 målområden som finns i stöddokumentet  
för att uppnå Vision 2030. Alla medarbetare i verk - 
samheten har varit med och arbetat fram vilka 
områden som ska prioriteras. Arbetsplatsträffarnas  
utformning har setts över, arbete pågår för att stärka  
personalens kunskaper kring dokumentation och  
rapportering och brukarinflytandet ska stärkas  
genom brukarråd. Verksamheten ska genomsyras 
av professionalism, delaktighet och ett gott be-
mötande.

Utifrån målet ”Ett hållbart arbetsliv” har verk sam - 
heten under året påbörjat ett arbete för att se över  
personalens scheman på kommunens LSS-boenden  
(Lag om stöd och service till vissa funktionshind - 
rade). Två dialogmöten har genomförts för att ta del  
av medarbetarnas synpunkter. Arbetet genom  förs  
i samarbete med personalenheten och fack lig part. 
Arbetet kommer att fortsätta under 2018.   

Ett nytt organisationsförslag kring en omorgani-
sation gällande chefsleden i FuSS-verksamheten 
finns vilket har som syfte att skapa en tydligare 
organisationsstruktur. 

Verksamheterna korttidstillsyn för ungdomar och  
korttidsvistelse för barn, unga och vuxna har ökat 

i brukarantal under året vilket lett till att verk-
samheterna inte längre ryms i befintliga lokaler. 
Lokalöversyn har påbörjats för att möta det ökade 
behovet. Samtal förs med skola och utbildnings-
förvaltningen för att eventuellt samplanera lokaler 
utifrån gemensamma beröringspunkter. Arbetet 
kommer att ta fart under 2018. 

Behovet av ett systematiskt arbete kring kompe-
tensutveckling har synliggjorts i FuSS-verksam-
heten. I landet har det tagits fram nya yrkestitula-
turer som använder begreppet stöd istället för 
vård. Med detta vill man förstärka och tydliggöra 
den stödjande roll som personalen har. Det finns 
många fördelar med en gemensam titulatur och 
ett gemensamt utbildningskrav nationellt. Målet 
är att inrätta de nya titlarna Stödassistent och 
Stödpedagog i Skurup. Under 2017 har en arbets-
grupp startat för att ta fram ett underlag gällande 
tillvägagångssätt för ett titelbyte som föregås av 
en utbildningssatsning. Utbildning och titelbyte 
planeras i samarbete med vuxenutbildningen på 
Nils Holgerssongymnasiet och målet är att all 
personal ska ha genomgått titelbyte under 2018. 

Insatsen Daglig verksamhet är hela tiden i för-
ändring och efterfrågan på insatsen ökar. Brukarnas 
behov och önskemål ställer stora krav på verksam-
heten gällande utformning och utbud. Under 2017  
har fokus varit på målgruppen personer med om - 
fattande funktionsnedsättningar och olika tilläggs-
handikapp. Verksamhetens organisation, struktur 
och aktiviteter har setts över och ett utvecklings-
arbete har tagit fart. Verksamheten har inför 2018 
fått en ramutökning i budgeten vilket möjliggör 
två nya pedagogtjänster till verksamheten. 

Efterfrågan på servicelägenheter enligt LSS har 
ökat under året och för att möta de lagstadgade 

Funktionsnedsättning,  
stöd och service (FuSS)
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kraven på 3 månaders verkställighet har ett provi-
soriskt boende med 4 lägenheter öppnats under  
våren i en filial på Lillgårdens äldreboende. Boendet  
kommer att drivas fram till att det nya LSS-boendet 
på Prästgatan står klart under våren 2019. 

Som ett led i att möta framtidens krav på håll-
bara LSS-boenden har ett nära samarbete med 
Skurupshem inletts under året. Samarbetet har 
bland annat inneburit en gemensam kompetens-
satsning i form av konferens- och erfarenhetsutbyte 
med andra kommuner i landet. 

Välfärdsteknik och e-hälsa (att använda digitala 
verktyg och utbyta information digitalt för att  
upp  nå och bibehålla hälsa) är viktiga frågor för 
FuSS-verksamheten och verksamhetens e-hälso -
dokument tydliggör vilka framtida behov som 
finns. Det ställer stora krav på verksamheten att 
möta brukare och den snabba utvecklingen kring 
digitala hjälpmedel som sker och samtidigt rusta  
personalen för ny teknik. Under 2017 har en bruk - 
are med insatsen personlig assistans fått tillsyn på 
natten via trygghetskamera. Verksamheten har även  
startat en arbetsgrupp med representanter från 
LSS-boenden ska fördjupa arbetet kring digi tala 

hjälpmedel. Startskottet för arbetsgruppen var en 
utbildningsdag i Stockholm med fokus på digital 
teknik inom område LSS.   

Ekonomi 
FuSS redovisar ett underskott motsvarande 3,1 mkr.  
Den planerade besparingen inom insatsen boende  
med särskilt stöd och service, i form av nedläggning  
av gruppbostad och bildande av servicelägenheter 
motsvarande 2 mkr, har inte kunnat genomföras 
under året. Tillskapande av tillfälligt LSS-boende 
genererar högre kostnader än budget. Brukarnas 
komplexitet i verksamheten medför under perioder  
ökade personalkostnader då en ökad bemanning  
krävs för att tillgodose enskildas behov samt trygga  
personalens arbetsmiljö. Kostnaderna för personlig  
assistans har ökat med anledning av Försäkrings-
kassans alltmer restriktiva bedömningar samt 
kostnaden för sjuklöner till privata utförare. 
Under skottet balanseras delvis av vakant tjänst. 
Besparingen, motsvarande 2 mkr från föregående 
år, hämtas hem inom Individ- och omsorgsförvalt-
ningens totala ansvarsområden.
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Driftredovisning 
Netto i tkr Bokslut 

2016
Bokslut  

2017
Budget 

2017
Avvikelse 

2017
642 Funktionsnedsättning, stöd och service 36 222 38 771 35 717 -3 054
Summa funktionsnedsättning, stöd och service 36 222 38 771 35 717 -3 054

Nyckeltal   
Bokslut 

2016
Bokslut 

2017
Budget 

2017
Totalt antal personer med insatser enligt LSS 80* 95 99
varav
Barn 23 30 24
Vuxna 57 65 75
Antal lägenheter i särskilt boende enligt LSS 18 20 18
varav
Externa boende enligt LSS - - -
Antal personer med korttidsvistelse 21 21 23
varav
Barn 17 19 22
Vuxna 4 2 1
Antal personer med korttidstillsyn från 12 år 11 12 -
Antal personer med personlig assistent 23 22 26
Antal personer med personlig assistans enligt 9 § 2 LSS 3 3 -
Antal personer i daglig verksamhet enligt LSS 39 38 37
Nettokostnad per lägenhet i LSS-boende 704 296 754 394 -
Nettokostnad per person med korttidsvistelse 177 349 183 577 -
Nettokostnad per person med personlig assistent LASS 338 115 409 862 -
Nettokostnad per person med personlig assistent LSS 452 104 400 259 -

* Tidigare år har brukare med flera insatser dubbelräknats, vilket var felaktigt.

Framtid
Samverkan mellan Daglig verksamhet och andra 
arbetsmarknadspolitiska aktörer måste utvecklas 
för att målet, att den enskilde på sikt ska kunna få 
möjlighet till lönearbete, ska nås. 
Vuxna personer med intellektuell funktions-
nedsättning ska få stöd och hjälp utifrån sina  
individuella behov. 

En utmaning inför framtiden är att beman-
ningen inom FuSS-verksamheterna ska utgå ifrån 
individens behov och baseras på en individuell 
biståndsbedömning innehållande en beskrivning 
av omsorgsbehovet och hur det ska tillgodoses. 
Verksamheten kommer att sträva efter att ta fram 
en mer kvalitetssäkrad utredningsmetod som 
grundar sig i biståndsbeslut utifrån utrednings-
modellen IBIC.

Det kommunen idag kan erbjuda av boende 
med särskilt stöd och service är gruppbostad, en 

boendeform för medborgare med stort omvård-
nadsbehov och behov av kontinuerlig tillsyn.  

Den nya generationens medborgare tillhörande 
målgruppen efterfrågar andra boendeformer, exem - 
pel vis servicelägenheter, där stödet är mer indi-
viduellt utformat och omvårdnadsbehovet mindre. 
För att kunna tillgodose medborgare, tillhörande 
LSS, rätt boendeform är det nödvändigt att kom-
munen framöver tillskapar alternativa boende-
former för målgruppen.

Välfärdsteknik och e-hälsa är viktiga frågor inom  
området LSS och verksamhetens e-hälsoplan tyd-
liggör framtida behov kring olika digitala hjälp-
medel. Detta ställer stora krav på framtida utveck-
ling av väl fungerande internetuppkopplingar åt 
alla i samtliga verksamheter. 
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Det finns en tydlig trend kring ökad oro och behov 
av insatser för barn. Antalet anmälningar som lett 
till utredningar utifrån oro för barn under 20 år 
har ökat från 102 öppnade utredningar till 261 
sedan 2013. Olika mätningar om missbruk ger 
information om att Skurup ligger högt i jämför-
else med andra kommuner. Inom ramen för SSPF 
(Socialtjänst, skola, fritid och polis) pågår ett om-
fattande förebyggande arbete. Intentionen är att 
arbeta mer förebyggande och främjande för att i 
tid ge föräldrar och barn det stöd de behöver. 

Personalförsörjning är en fortsatt och central fråga 
när det gäller att rekrytera, attrahera och behålla 
personal i verksamheten. Många i personalgruppen  
erhöll under året utbildningar, fortbildningar och 
fördjupningsutbildningar både som ett led i kom-
petensutveckling och ett sätt att säkra enhetens 
personalförsörjning. 

Med anleding av trångboddhet på Fiskaregatan 
flyttade cirka 10 personer till nyrenoverade arbets  - 
lokaler på kommunhuset i september.

Under året ställdes HVB (Hem för vård och 
boende) Trampolinen om till ett stödboende och 
arbete påbörjades att erbjuda boendestöd för de  
ungdomar som flyttade till eget boende efter 
avslutad placering.

På enheten Barn och unga kvalitetsutvecklades 
ärendehanteringen från utredning till insats och 
fältsekreterarna inom Barn och unga erhöll stipen-
dium från Skandia riktade till tjejgrupper.

Försörjningsstöd inom vuxenenheten inrättade 
en mottagningsfunktion för bättre tillgänglighet, 
snabbare handläggning och sammantaget en effek -
tivare hantering av försörjningsstödet.

Försörjningsstöd började planeringen med att  
införa SSBTEK, ett digitalt verktyg för en för-
enklad och samlad informationsinhämtning från  
CSN (Centrala Studiestödsnämnden), FK (Försäk- 
ringskassan), AF (Arbetsförmedlingen), Skatte-
myndigheten med flera. 

På vuxenenheten lyckades integrationsarbetet 
med att erbjuda de 44 nyanlända, som anvisades 
kommunen, ett skäligt boende. 

Brukarrevision genomfördes med målgruppen  
psykiskt funktionsnedsatta under året. IVO (Inspek-
tionen för vård och omsorg) genomförde en tillsyn 
på stödboendet Trampolinen i oktober månad.

Ekonomi 
IFO redovisar totalt ett överskott på 5,7 mkr. 
Främsta anledningen till detta är överskott på  
5,4 mkr avseende vakanta tjänster, försörjnings-
stöd och intäkter från Migrationsverket. Under-
skott på -1,9 mkr redovisas dock för institutions-
vård för vuxna samt för familjehem för barn och 
unga. 

Framtid
IFO prioriterar att under 2018 fortsätta att arbeta  
aktivt med personalförsörjning och arbete med 
plattformen för basverksamheten med uppdate-
ringar och inrättande av rutiner och riktlinjer. 

De politiska målen för att uppnå visionen 2030 
kommer att förankras i verksamheten under 2018 
och kommande år. Ett utvecklingsområde inom 
kvalitetledningssystemet är att tydliggöra och för-
enkla processer så de blir kända och begripliga för 
att få till stånd ett förbättringsarbete i verksamheten. 

Individ- och familjeomsorg (IFO)
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Stödboendet Trampolinen utvecklas i takt med 
förändringar i lagstiftning och hur tillströmningen  
av ensamkommande barn och ungdomar till 
Skurup kommer att utveckla sig.

Barn och unga ska, utifrån SKL:s handlingsplan,  
arbeta för att stärka den sociala barn- och ungdoms-
vården. I ett främjande och förebyggande perspek-
tiv bör barns hälsa och utveckling prioriteras på 
olika sätt. Detta arbete bör ske kommunövergrip-
ande och ur ett samarbets- och folkhälsoperspektiv. 
En process är påbörjad i syfte att starta en familje-
central i Skurup.  

Vuxenenheten kommer under 2018 att påbörja  
ett försöksprojekt med företaget Trippel A som 
intern öppenvård med stöd av mobilappar för 
företrädesvis alkoholmissbrukare.

IFO har erhållit ekonomiska medel i 2018 års 
budget för start av personligt ombud. Vuxen enheten  
kommer att söka statligt bidrag för ända målet och 
planen är att rekrytera ett personligt ombud under 
våren 2018.

Det blir viktigt att följa utvecklingen kring 
biståndshandläggning när Lag om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård träder i  
kraft den 1 januari 2018. Arbetet fortsätter med att 
utveckla digitala lösningar utifrån e-hälsostrategin 
som stödjer prioritering av försörjningsstöd. Vidare 
att få till stånd en digital lösning kring mötes-
hanteringen inom myndighetsnämnden samt i 
övrigt arbeta med IT-utveckling inom IFO. 

Driftredovisning 
Netto i tkr Bokslut 

2016
Bokslut  

2017
Budget 

2017
Avvikelse 

2017
643 Social psykiatri 4 792 5 202 5 242 40
645 Särskilda sociala satsningar (social investeringsfond) 1 336 1 213 2 034 821
646 Individ- och familjeomsorg 37 370 38 620 43 462 4 842
Summa individ- och familjeomsorg 43 498 45 035 50 738 5 703

Nyckeltal   
Bokslut 

2016
Bokslut 

2017
Budget 

2017
Antal hushåll med försörjningsstöd 189 231 250
varav
Andel med försörjningsstöd 6 månader eller mer, % 19 29 45
Genomsnittlig bidragstid per hushåll, månader 4 4 -
Nettokostnad per hushåll, försörjningsstöd 22 947 22 055 -
Antal barn i familjehem 107 82 120
Antal vårddygn i familjehem, barn 29 922 22 809 43 800
Nettokostnad per vårddygn i familjehem 1 850 1 117 -
Antal vårddygn på institution, barn och unga 5 286 6 478 6 900
Nettokostnad per vårddygn på institution, barn och unga 3 081 1 434 -
Antal barn med programverksamhet, tidiga insatser 65 65 50
Antal vårddygn på institution, vuxna missbrukare 890 1 155 1 000
Nettokostnad per vårddygn i HVB-hem, vuxna missbrukare 1 514 2 328 -
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Arbetet med att se över Måltidsservicens framtida  
organisation har pågått under året. Organisationen 
kommer att fastställas under början av 2018.

Måltidsservice har gjort en del förändringar för 
de kunder som får matdistribution för att garan-
tera att en måltid har fullvärdigt näringsinnehåll, 
därför togs den lilla portionen bort. Dessutom togs  
grönsalladen till måltiderna bort som ett led av 
miljöarbetet. Detta har lett till att matsedeln 
omarbetats med mer färska grönsaker, till exempel 
picklade grönsaker, för att tillgodose matgästernas 
önskemål. 

Under året har Måltidsservice haft måltidsmöten  
(kostmöten) med olika grupper inom verksam-
heten – förskola, grundskola, gymnasium, hem-
tjänst samt inom särskilt boende. Detta arbete är 
viktigt för att kunna tillgodose önskemål och för 
att följa upp den upplevda matkvaliteten. 

Alla medarbetare inom Måltidsservice har  
genomgått brandutbildning och en del av kom - 
munens kockar har gått en kurs i specialkost. 
Restaurang Rutger började leverera mat till den  
tillfälliga förskolan Lönnen i mars och detta arbete  
pågår. Måltidsservice medverkade i kommunens  
Fairtrade City-arbete med att delta på årets ko-
släpp på Nils Holgerssongymnasiet, vid national-
dagsfirandet på Svaneholm samt vid julskyltningen 
i kommunhuset. Arbetet bestod i att informera 
om vårt Fairtrade City-arbete samt att bjuda på 
smakprover av Fairtrade-produkter. 

Arbete med att synliggöra verksamheten för 
kom muninvånarna, genom att publicera bilder 
från verksamheten på Facebook- och Instagramsida,  
har gjorts. Glädjande är att vid årets slut fanns 

353 följare på Facebook och 164 följare på Insta-
gram.

De kund-, och brukarundersökningar som  
årligen genomförs inom äldreomsorg, via Social-
styrelsen, visade på gott resultat. Dessa visade att 
84 procent av vårdtagare på särskilt boende var 
nöjda med maten. I riket var det 76 procent.

Måltidsservice
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Måltidsservice har uppnått 40 procent ekologiska 
inköp av livsmedel. Målsättningen är 100 procent 
Fairtrade-inköp av kaffe, te, kakao och bananer. 
Utfallet blev 95 procent. Att målet inte nåddes 
fullt ut beror på inköp av ersättningsvaror som 
inte var Fairtrade-märkta. 

Arbetet med att revidera Kostplanen, som är 
kommunens styrdokument för måltider inom 
kommunen, är igång och beräknas vara färdigt i 
maj 2018. Revideringen görs i samarbete med 
övriga förvaltningar samt politiker.

Ekonomi 
Måltidsservice redovisar ett underskott på -0,1 mkr. 
Orsaken är minskad försäljning av portioner till 
den externa verksamheten.

Framtid
Måltidsservice ska skapa förutsättningar för att 
driva en verksamhet som ger minsta möjliga miljö-
påverkan. Detta uppnås till exempel genom att 
ständigt sträva efter att införa mer klimatsmarta 
måltider samt att minimera matsvinn genom ut-
bildning och nära samarbete mellan olika profes-
sioner. Måltiden ska ses som en naturlig del av 
pedagogiken och vården, inte minst utifrån ett 
folkhälsoperspektiv. 

Måltidsservice kommer att medverka i projektet 
”Ett steg i maträtt riktning”, som leds utav miljö-
strategiska enheten. 

Måltidsservice ska sträva efter målet: 100 pro - 
cent Fairtrade-inköp av bananer, kakao, kaffe, 
grovmalen svartpeppar och te. Inköp av ekovaror, 
enligt mål i Kostplanen, fortsätter.  

Ett förberedelsearbete för kommande livs - 
medels upphandling har startats med hjälp av 
kommunens upphandlare. 

Driftredovisning 
Netto i tkr Bokslut 

2016
Bokslut  

2017
Budget 

2017
Avvikelse 

2017
448 Måltidsservice 1 086 613 524 -89
Summa måltidsservice 1 086 613 524 -89

Nyckeltal   
Bokslut 

2016
Bokslut 

2017
Budget 

2017
Antal skolluncher 340 655 333 707 334 000
Antal förskoleluncher 128 884 121 770 131 000
Antal heldagsportioner i särskilda boendeformer 40 081 40 678 40 000
Antal lunchportioner, matdistribution 42 478 43 179 48 000
Skollunch, á-pris/skoldag (178 dagar/år) 37 44 -
Förskolemåltid, á-pris/skoldag (250 dagar/år) 67 76 -
Heldagsportion i särskilt boende, á-pris/dag 126 125 -
Lunchportion i ordinärt boende, á-pris/dag 57 65 -
Andel ekologiska livsmedel, % - 40 40
Andel kaffe, te, kakao och bananer som köpts in rättvist producerat, % - 96 100
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Årets händelser
Överförmyndarverksamheten har en relativt stor 
ökning i antal ärenden vilket har resulterat i större 
belastning för verksamheten, både arbetsmässigt 
och ekonomiskt. Detta innebär att verksamheten 
har svårigheter att klara budgetramen. Verksam-
hetens mål är att under förutsättningarna bäst 
hantera ökningen av ärenden.

Regeringen har tillsatt en tillitsdelegation och 
dess uppdrag är att uppnå en ökad tillitsbaserad 
styrning och skapa en mer samordnad offentlig 
verksamhet.

Bemanningsenheten har vidareutvecklats för att  
säkerställa kvalitativ och funktionell bemanning av  
korttidsfrånvaro inom förskola, skola och äldre-
omsorg.
Fastighetsförvaltningen utvecklas för att säker ställa  
ändamålsenliga verksamhetslokaler med kvalitet i 
alla aspekter. 

Fler i jobb är ett fokusområde som föranlett 
olika kvalitativa åtgärder för att få fler i arbete, 
omorganisering har skett och nya arbetsmodeller 
har införts. 

Ekonomi 
Övrig verksamhet redovisade sammantaget ett 
underskott på -6,1 mkr.

Den politiska verksamheten redovisade -1,1 mkr,  
främst för ökade kostnader avseende arvoden, 
men även för dyrare bevakningstjänster. 

Överförmyndarverksamheten redovisade ett 
resultat enligt budget. Ett förväntat underskott 
uteblev då verksamheten fick ökade bidrag från  
Migrationsverket. Kompletteringstrafiken redo - 
vis ade +0,5 mkr. Avgifter till intresseorganisa-

Övriga verksamheter 
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tioner lämnade ett överskott på 0,2 mkr på grund 
av lägre avgifter.

Mark- och lokalförsörjning redovisar ett under-
skott på 7,3 mkr. 2,4 mkr är hänförligt till under-
hållsåtgärder. 4,6 mkr är hänförligt till skatt och 
skattetillägg som bokförts med hänsyn till försiktig-
hetsprincipen och avser kostnader hos Skurups 
Kommunala AB:s för tidigare nedskrivning av 
immateriell tillgång. Enligt hyresavtalet gäller själv - 
kostnadsprincipen vilket innebär att en sådan  
kostnad hamnar hos kommunen. 0,3 mkr hän-
förs till ökade kostnader för ökade driftåtgärder.

Kommunutveckling hade ett överskott på 1,6 
mkr. Merparten av överskottet kommer från fort-
satta tillfälliga vakanser för it-tekniker samt för 
andra vakanser på bland annat information. Det 
berodde även på lägre kostnader för utvecklings-
projekt inom it och information och för personal-
främjande åtgärder.

Driftredovisning 
Netto i tkr Bokslut 

2016
Bokslut  

2017
Budget 

2017
Avvikelse 

2017
201 Politisk verksamhet 8 066 9 751 8 695 -1 056
203 Revision 1 076 1 140 1 136 -4
204 Överförmyndare 1 215 777 800 23
206 Kompletteringstrafik 1 530 1 635 2 160 525
210 Avgifter till intresseorganisationer 3 027 3 058 3 204 146
212 Mark- och lokalförsörjning 18 949 11 856 4 583 -7 273
213 Kommunutveckling, administration 34 867 37 069 38 628 1 559
215 BUF, miljö- och trivselåtgärder i skolan 153 184 200 16
Summa övriga verksamheter 68 883 65 469 59 406 -6 063

Nyckeltal   
Bokslut 

2016
Bokslut 

2017
Budget 

2017
Andel medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post  
som får svar inom två arbetsdagar, % 90 81 -
Andel medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon  
och får ett direkt svar på en enkel fråga, % 48 50 -
Andel medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande  
när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen, % 73 76 -
Andel medborgare som uppfattar kommunens webbinformation  
som god, % 81 83 -
Andel medborgare som uppfattar hur väl kommunen möjliggör  
för medborgarna att delta i kommunens utveckling, % - - -

Framtid
Det pågår en ständig verksamhetsförbättring för  
att kunna effektivisera det administrativa arbetet 
med ökad kommunnytta samt för att nå målen för 
kommunen utifrån Vision 2030. Fokusområdena  
för Vision 2030 är fler i jobb, ökat bostads-
byggande, stärkt varumärke och ökad delaktighet. 
Sammantaget kommer dessa fyra fokusområden 
att prioriteras under kommande år i ökad grad.

Budgetprocessen och uppföljningen av budgeten 
utvecklas och intensifieras för att än bättre styra 
organisationen i den, av beslutsfattarna, önskade 
riktningen. Särskilt ska målstyrningen utvecklas 
för att uppnå en ”röd tråd” och god målkedja från 
vision ned till verksamhetsmål. 

Fastighetsförvaltningen kommer under de när-
m aste åren att rikta fokus mot ändamålsenliga 
lokaler och kvalitativt underhåll.
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Skurups Kommunhus AB
Information om verksamheten
Skurups Kommunhus AB är moderbolag i den 
under 2013 bildade kommunkoncernen.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att 
säkerställa att de av ägaren fastställda direktiven 
till dotterbolagen följs, genom en tydlig styrning 
och uppföljning. Vidare har bolaget i uppgift att 
samordna verksamheterna mellan dotterbolagen 
och mellan dotterbolagen och förvaltningarna i 
Skurups Kommun, i syfte att skapa en tydligare 
styrning av kommunens verksamheter, samt att 
utnyttja samordningsfördelar. 

Bolaget ska tillse att dotterbolagen bedriver 
verksamhet så att ägarens avkastningskrav uppnås. 

Bolaget ska vara ägare och förvaltare av dotter-
bolagen inom kommunkoncernen.

Bolaget ska säkerställa att resurserna i koncernen 
används på ett för Skurups kommun optimalt sätt.

Bolaget ska kombinera affärsmässighet med 
kommunal nytta och kontinuerligt informera 
ägaren om bolagets status, framtidsplaner samt 
händelser av betydelse för kommunkoncernen.

Årets händelser
Skurupshem AB har under första kvartalet 2017 
anställt en ny VD i bolaget, som tillträdde sin 
post 1 april 2017. Skurups Kommunala AB har 
under första kvartalet 2017 förvärvat totalt tre  
stycken fastigheter, samt mark där Rydsgårds Arena  

Kommunens bolag
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idag ligger placerad. Detta medför att fastighets-
beståndet har ökat med ca 43 mkr. Utöver för-
värvet kommer även omfattande renoveringar att 
utföras på dessa fastigheter.

Mål- och kvalitetsuppfyllelse
Skurups Kommunhus AB fastställde styrdokument 
för att förhindra och förebygga korruption, vilket 
ska gälla för koncernbolagen. Härtill fastställdes 
kontrollplan avseende intern kontroll 2018 med 
fokus på bland annat följande kontrollområden: 
avtalstrohet, attestrutiner, verka för att uppnå  
vision 2030, ändamålsenlig finansieringspolicy 
och koncerninterna köp. Kontrollplanen ska vara 
vägledande för koncernbolagen.

Resultatredovisning, tkr
Bokslut 

2016
Bokslut  

2017
Budget 

2017
Avvikelse 

2017
Intäkter 0 1 060 1 000 60
Kostnader -364 -1 017 -950 -67
Avskrivningar 0 0 0 0
Resultat före finansiella poster -364 43 50 -7
Finansiella intäkter 46 0 0 0
Finansiella kostnader -1 -1 0 -1
Bokslutsdispositioner 319 -42 0 -42
RESULTAT 0 0 50 -50

Nyckeltal   
Bokslut 

2015
Bokslut 

2016
Bokslut 

2017
Balansomslutning, tkr 14 595 20 084 65 173
Antal anställda 0 0 0
Soliditet, % 6,9 5,0 68,4
Avkastning på totalt kapital, % neg neg 0,0
Avkastning på eget kapital, % neg neg 0,1
Årets investeringar, tkr 0 0 0

Ekonomi
Resultatet uppgår till +42 tkr före boksluts-
dispositioner vilket ligger i linje med budget. 
Under 2017 har en ersättning på 1 mkr från övriga 
bolag införts i form av ”management fee” varför de  
underskott som förekommit tidigare år inte längre 
existerar och därmed har omsättningen ökat från 
2016.  

Framtid
Kommande år planeras en koncernträff kring 
koncerninterna köp utifrån förändring inom lagen 
om offentlig upphandling. Härtill planeras en 
bolagsdag/koncerndag med fokus på hur vi till-
sammans inom koncernen utvecklar koncern-
bolagen och hur vi ska tillämpa och förhålla oss 
till tidigare beslut om så kallad koncernnytta.
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Skurupshem AB
Information om verksamheten
Skurupshem AB äger och förvaltar 1 070 bostads-
lägenheter och 34 lokaler. Bolaget ska medverka 
till att nya bostadslägenheter byggs för Skurups 
kommuns invånare.

Årets händelser
I början på året fattades beslut om att avsätta den 
dåvarande VD:n. En tillfällig VD sattes in i av-
vaktan på att en ordinarie skulle rekryteras. Den 
1 april tillträdde en ny VD. Fullt fokus har under 
året legat på att säkerställa att Skurupshem blir en 
del av kommunkoncernen såsom övriga dotter-
bolag till Skurups Kommunhus AB. Projekt har 
därmed fortlöpt under året för att möjliggöra  
detta, skapa bättre effektivitet och kontroll. 

Ett antal större projekt har genomförts. Bolaget 
har varit föremål för ett byte till ett nytt ekonomi-
system. Arbetet har utförts tillsammans med kom - 
munen. Det nya ekonomisystemet driftsattes den 
1 januari 2018. Det blir en stor utmaning att få 
samtliga flöden så effektiva som möjligt. 

IT-ärenden som förut har hanterats av externa 
konsulter bolagets har nu övergått till kommunens 
IT-enhet. 

Utöver dessa två stora projekt har Skurupshem, 
för att skapa synergier med kommunen och de 
övriga bolagen, uppgraderat sitt affärssystem. Här 
fås en bättre service till hyresgästerna som då även 
kan mötas på en digital arena. Samtidigt skapas 
en minskad administration och ökad effektivitet.  
Uppgraderingen kommer att vara helt slutfört 
under 2018.

Under året har projektet kvarteret Tallen kunnat 
slutföras. Lägenheterna stod klara för inflyttning 
under sommaren 2017. Utgiften uppgick till 28 mkr. 

Projektet Mars startades redan under 2016. Dock 
fick hela projektet revideras då förutsättningarna för 
trapphusboende förändras. Efter vidtagna revi der - 
ingar, som blev klara i slutet av året, påbörjades 
upp handlingarna.

Under året har ett omfattande projekt påbörjats 
med att koppla in fjärrvärme i Rydsgård och  
Skivarp. Projektet kommer att slutföras under 2018.  

Bortsett från en fastighet kommer då samtliga  
fastigheter att vara fossilfria.

2017 var första hela verksamhetsåret som 
Skurupshem svarat för förvaltningen av kommun-
ens och de övriga kommunala bolagens fastighets-
bestånd. Processer och rutiner har anpassats för att  
hitta bäst möjliga lösningar. Oklarheter har lokali - 
serats. Tillsammans med Skurups kommun och  
Skurup Kommunala AB har vi funnit gemen  - 
samma lösningar. Arbetet med att räta ut fråge-
tecken fortgår. Nya rutiner ska underlätta och 
förbättra förvaltningen.

Till sist kan nämnas att Skurupshem under året  
även har handlat upp ramavtal för de vanligaste 
förekommande tjänsterna. Totalt har nio ramavtal  
tecknats med 27 entreprenörer. De nya ramavtalen 
togs i bruk under året. Avtalen ger ett stort mer-
arbete. Detta måste fås att fungera i organisationen.

Mål- och kvalitetsuppfyllelse
Bolaget ska tillhandahålla och hyra ut bostads-
lägenheter samt förvalta kommunens och de 
kommunala bolagens fastighetsbestånd, vilket 
har genomförts. 

Ekonomi
Bolaget redovisade ett resultat före skatt och bok-
slutsdispositioner på 0,2 mkr. Jämfört med 2016 
ökade omsättningen med 13,4 mkr. Dels beror 
ökningen på ersättningen för uppdraget att för-
valta fastigheter tillhörande Skurups kommun och  
Skurups Kommunala AB. Avtalet, som gäller från 
hösten 2016, gav helårseffekt år 2017. Dels beror det  
på att nybyggnationen på Östergatan 21 (”Tallen”),  
bestående av 14 lägenheter, blev inflyttningsklar 
under sommaren. Dels gav hyreshöjningarna på 
bolagets övriga fastighetsbestånd ökade intäkter. 

Utöver ovanstående poster, som även genererar 
kostnader, redovisas engångskostnader i form av 
konsultarvoden samt ett avgångsvederlag till den 
förre VD:n. Avgångsvederlaget uppgick till 2,4 mkr  
(inklusive pensionsavsättningar och sociala avgifter).  
En konsult anlitades för att förbättra bolagets  
rutiner vid upphandlingar och stärkandet av den 
interna kontrollen samt ett tydliggörande av attest-
anordningen. 
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Framtid
Projektet Mars har kunnat tilldelas och startats. 
Projektet beräknar kunna invigas i mars 2019. Till 
detta arbetar bolaget kontinuerligt med att försöka 
hitta mark för att utöka sitt fastighetsbestånd och 
bygga nytt. Trycket på lägenheter ökar och köer-
na växer vilket gör att Skurupshem, tillsammans 
med kommunen, måste arbeta proaktivt för att 
hitta möjligheter till fler lägenheter. Ökade krav 
från hyresgästerna har lett till att ett omfattande 
projekt att koppla våra fastigheter till fiber har 
påbörjats. Ett arbete är inlett för att samlokalisera 
administrationen och fastighetsskötarna, detta efter 
rekommendation från Företagshälsan.

 
Resultatredovisning, tkr

Bokslut 
2016

Bokslut  
2017

Budget 
2017

Avvikelse 
2017

Intäkter 89 816 103 651 89 900 13 751
Kostnader -67 530 -88 944 -71 100 -17 844
Avskrivningar -10 116 -7 965 -7 700 -265
Resultat före finansiella poster 12 170 6 742 11 100 -4 358
Finansiella intäkter 29 2 10 -8
Finansiella kostnader -6 733 -6 543 -7 500 957
Bokslutsdispositioner -7 253 -130 0 -130
RESULTAT -1 787 71 3 610 -3 539

Nyckeltal   
Bokslut 

2015
Bokslut 

2016
Bokslut 

2017
Balansomslutning, tkr 345 583 355 926 361 430
Antal anställda 10 11 11
Soliditet, % 14,8 15,1 15,4
Avkastning på totalt kapital, % 3,1 3,4 1,9
Avkastning på eget kapital, % 7,2 10,2 0,4
Årets investeringar, tkr 762 31 044 8 857
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Skurup Kommunala AB
Information om verksamheten
Skurup Kommunala AB äger och förvaltar 13 
verksamhetsfastigheter, vilket är en ökning med 
tre fastigheter sedan föregående år. Till detta har 
bolaget förvärvat del av fastighet, det vill säga den 
gamla delen av Fasanen samt mark där Rydsgårds 
Arena idag finns placerad. Bolaget ska i samverkan  
med kommunen medverka till att tillgodose lokal - 
behov för kommunens verksamheter. Ändamålet 
med bolaget är att förvärva, äga och förvalta 
fastigheter eller tomträtter med verksamheters-
lokaler.

Årets händelser
Året har präglats av de pågående byggnationerna. 
Livskvalitet är en del av bolagets vision varav vi 
tillsammans hela tiden måste eftersträva att ha 
goda lokaler för våra äldre, våra barn och elever, 

men även samtliga som arbetar för kommunen. 
Livskvalitet innebär både god och trygg innemiljö 
men även utemiljö. Vi arbetar med att förbättra 
dessa miljöer dagligen. 

Projekteringen av den nya skolan påbörjades 
under 2016 och slutfördes under våren 2017. I  
början av juni hade projektet sin byggstart och 
skolan beräknas stå klar i augusti 2019. 

Under hösten påbörjades en omfattande reno-
vering av den gamla delen av Fasanens förskola. 
Projektet beräknas vara klart under våren 2018 
med inflyttning i maj. 

Under året har ytterligare nybyggnationer och 
omfattande renoveringar analyserats. Stort arbete 
har lagts på att ta fram underhållsplaner för att 
skapa en tydlighet i att pengarna läggs på rätt 
saker. Upphandling har gjorts för renovering av 
omklädningsrum i Skurupshallen. Byggstart sker 
våren 2018. 
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Bolaget bygger på att vi i botten har en god 
ekonomi och finansiering så att vi skapar ett fram-
tida och hållbart Skurup Kommunala. 

Mål- och kvalitetsuppfyllelse
Bolaget ska tillhandahålla och hyra ut ändamåls-
enliga och väl underhållna lokaler för den kom-
munala verksamheten. Målet har delvis uppfyllts 
genom relativt omfattande underhållsåtgärder.  
Ytterligare underhållsåtgärder kommer genomföras 
de kommande åren. 

Ekonomi
Bolaget redovisar ett positivt resultat om +1,3 mkr  
före koncernbidrag vilket ligger i linje med  
bolagets strategi. Koncernbidrag lämnas med 
5,4 mkr, varför resultatet därefter uppgår till  
-4,0 mkr. Då bolaget har ett skattemässigt resultat 
och ett bokföringsmässigt resultat på grund av 
K3-regelverket redovisar bolaget efter koncern-
bidrag ett resultat på -5,7 mkr. Tidigare har mål-
sättningen varit att redovisa ett resultat nära noll 
medan målsättningen nu är att ett marknads-
mässigt resultat ska uppnås. 

Under året har bolaget erhållit ett aktieägar-
tillskott motsvarande 43,5 mkr vilket gör att 
bolagets soliditet numera ligger på en bättre nivå. 
Bolaget investerar stort i byggnationen av nya 
skolan vilket innefattar att bolaget kommer att 
låna upp ytterligare 150 mkr inom kort utöver 
de 325 mkr som idag finns upplånat. Bolagets 
omsättning har minskat något i förhållande till 
2016. Dock var det en engångsintäkt som inklu-
derades i föregående års resultat. Bolagets intäkter 
ökar i takt med att nya fastigheter köps in.  

Framtid
Fokus kommer främst att ligga på att köpa ytter - 
lig are fastigheter med renoveringsbehov, men även 
byggnation av den nya skolan samt upprustning 
av de fastigheter som finns i bolaget idag. Ytter-
ligare fastigheter kommer att förvärvas i framtiden 
och projektering av renovering kommer att starta 
så fort fastigheterna är i bolagets regi. Arbetet med 
den nya skolan kommer att fortgå där uppdraget 
är att bygga framtidens skola.

Resultatredovisning, tkr
Bokslut 

2016
Bokslut  

2017
Budget 

2017
Avvikelse 

2017
Intäkter 33 671 28 226 22 000 6 226
Kostnader -6 937 -12 903 -10 000 -2 903
Avskrivningar -23 008 -7 872 -7 000 -872
Resultat före finansiella poster 3 726 7 451 5 000 2 451
Finansiella intäkter 7 0 0 0
Finansiella kostnader -3 020 -3 406 -4 000 594
Bokslutsdispositioner -4 -9 740 0 -9 740
RESULTAT 709 -5 695 1 000 -6 695

Nyckeltal   
Bokslut 

2015
Bokslut 

2016
Bokslut 

2017
Balansomslutning, tkr 229 234 246 405 402 255
Antal anställda 0 0 1
Soliditet, % 0,7 1,1 10,4
Avkastning på totalt kapital, % 1,3 1,5 1,9
Avkastning på eget kapital, % 2,1 30,4 9,7
Årets investeringar, tkr 7 051 29 819 124 056
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Skurups Jordbruks AB
Information om verksamheten
Bolagets ändamål är enligt ägardirektiven att bedriva  
jordbruksverksamhet och tillhandahålla utbild - 
nings- och praktikplatser för kommunens gym-
nasieskola, huvudsakligen naturbruksprogrammet.  
Bolaget ska kombinera affärsmässighet med 
kommunal nytta.

Årets händelser
Årets kosläpp blev återigen en succé med över  
10 000 besökare, vilket var rekord. Skurup Kommuns  
enskilt största händelse under ett tillfälle. 

Bolaget investerade i en ny mjölktank och 
större reparationer av kostallet skedde, vilket avser 
spalt och utgödsling. Plansilos har också utökats.

Ny driftschef anställdes i augusti.

Mål- och kvalitetsuppfyllelse
Bolaget ska utveckla verksamheten så att utbild-
ning och tjänster kan tillhandahållas både inom 
och utanför kommunen samt skapa goodwill för 
Nils Holgerssongymnasiet och kommunen som 
helhet. Jordbruket ska dessutom vara självständigt  
i ett ekonomiskt perspektiv. 

Målet har delvis uppfyllts. Som tidigare är det 
fortsatt fokus på förbättrad lönsamhet samt för-

djupat samarbete med skolledningen och skolor 
utanför kommunen.

Ekonomi
Resultatet före bokslutsdispositioner blev ett  
underskott med -0,5 mkr. Resultatet är något 
sämre än det budgeterade underskottet (-0,3 mkr). 
Avvikelsen mot budget förklaras främst genom 
högre personalkostnader, något högre kostnader  
vid inköp av växtskydd, körslor och drivmedel,  
men också högre intäkter från mjölk vilket med-
fört att årets resultat i stort ligger i nivå med 
budget.

Framtid
Fortsatt fokus på att få ner kostnadsmassan och 
påverka skolan att förbättra marknadsföringen för 
att öka elevantalen.

Styrelsen arbetar aktivt med verksamheten för 
att skapa en ekonomi i balans. En fördjupad di-
alog med skolledningen pågår fortlöpande för att 
förbättra elevunderlaget och kvaliteten på utbild-
ningar samt att bredda utbudet. 

En process pågår för att stärka skolans och jord - 
brukets varumärke. Ett samarbete med kommunens 
näringslivsstrateg har inletts. 

Resultatredovisning, tkr
Bokslut 

2016
Bokslut  

2017
Budget 

2017
Avvikelse 

2017
Intäkter 9 470 9 344 10 161 -817
Kostnader -9 884 -9 539 -10 095 556
Avskrivningar -335 -365 -350 -15
Resultat före finansiella poster -749 -560 -284 -276
Finansiella intäkter 60 51 10 41
Finansiella kostnader -22 -18 -50 32
Bokslutsdispositioner 711 505 0 505
RESULTAT 0 -22 -324 302

Nyckeltal   
Bokslut 

2015
Bokslut 

2016
Bokslut 

2017
Balansomslutning, tkr 12 082 12 362 12 094
Antal anställda 6 6 7
Soliditet, % 7,8 7,6 7,6
Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg
Avkastning på eget kapital, % neg neg neg
Årets investeringar, tkr 200 814 781
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Skurups Elverk AB
Information om verksamheten
Skurups Elverk AB bedrivs som ett kommunalt 
bolag med två huvudsakliga uppdrag: att bedri-
va elnätsverksamhet och bredbandsverksamhet. 
Bolaget drivs enligt affärsmässiga och samhällsny-
ttiga principer under iakttagande av det kommu-
nala ändamålet och de kommunrättsliga principer 
som framgår av bolagsordning och ägardirektiv. 

Skurups Elverk AB ska i enlighet med bolag-
sordning och ägardirektiv äga, förvalta och driva 
elnät inom Skurups tätort. 

Skurups Elverk AB ska också i enlighet med 
bolagsordning, ägardirektiv samt ”Policy för bred-
band i Skurups kommun”, antagen av Skurups 
kommuns kommunfullmäktige, utveckla bred-
bandsverksamheten i kommunen.

Årets händelser
Elnätstaxorna höjdes från årsskiftet 2016/2017, 
enligt styrelsebeslut, för att täcka höjningar på 
överliggande nät.

Elnät
Under året byggdes elnätet ut med 2 stycken nät-
stationer. Förstärkningsarbeten har genomförts 
för att möta ökad belastning. 

Förebyggande underhåll och kontroller har 
genomförts enligt plan.

Bredband
Hela kabel-TV-nätet i Skurup har fibrerats. Alla 
som idag är anslutna till kabel-T-nätverket kan nu 
erbjudas fiber. Projekten i Rydsgård och Skivarp 
har startats upp.

Ett flertal leveranser till Skurups Kommun har 
gjorts.

En del företagare på industriområdena har 
anslutits. Fyra landsbygdsområden har byggts ut 
och ett flertal projektuppstarter är gjorda.

Delredovisning för stödmedel av utbyggnaden 
är gjord för ett område.

Informationsmöten har hållits med god upp -
slutning.
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Resultatredovisning, tkr
Bokslut 

2016
Bokslut  

2017
Budget 

2017
Avvikelse 

2017
Intäkter 30 261 37 814 31 037 6 777
Kostnader -20 817 -21 396 -22 622 1 226
Avskrivningar -2 167 -10 697 -4 035 -6 662
Resultat före finansiella poster 7 277 5 721 4 380 1 341
Finansiella intäkter 17 0 0 0
Finansiella kostnader -1 191 -1 303 -1 595 292
Bokslutsdispositioner -6 097 -4 437 0 -4 437
RESULTAT 6 -19 2 785 -2 804

Nyckeltal   
Bokslut 

2015
Bokslut 

2016
Bokslut 

2017
Balansomslutning, tkr 101 625 127 203 166 960
Antal anställda 1 3 4
Soliditet, % 7,3 14,4 15,7
Avkastning på totalt kapital, % 4,3 5,7 3,4
Avkastning på eget kapital, % 41,1 33,3 16,8
Årets investeringar, tkr 30 430 26 331 18 144

Mål- och kvalitetsuppfyllelse
Bolaget arbetar enligt antagen affärsplan samt 
långsiktiga och kortsiktiga mål. Styrelsen konstat-
erar att uppsatta mål för 2017 uppnåtts. 

Elnät
Bolaget har uppföljt följande mål: 

 ♦ En långsiktig plan avseende förnyelse av elnätet 
har tagits fram 2017. Planen ska ses över och 
justeras årligen.

 ♦ Risk- och sårbarhetsanalysen ses över årligen.

Bredband 
Bolaget har uppföljt följande mål: 

 ♦ ökat anslutningsgrad i tätorterna med 6 procent 
av 4 000 hus, 

 ♦ ökat anslutningsgrad på landsbygd med 6 procent  
av 2 700 hus, 

 ♦ drivit befintliga tv-kabelnät, 
 ♦ utvecklat bredband i tv-kabelnät i samarbete 
med Sydantenn och Tele, 

 ♦ sålt, byggt, drivit och hyrt Fibernät, 
 ♦ påverkat bredbandskapacitet för mobilt bred-
band, 

 ♦ samverkat med och stimulerat kommun-
verksamheter till positiva aktiviteter inom 
bredbandsområdet, 

 ♦ informerat medborgare och företag om bred-
bandsområdets läge, nytta och möjligheter, 

 ♦ administrerat Skurup Bredband inklusive  
förberedande projekt.

Ekonomi
Resultat för 2017 uppgår till + 4,4 mkr före skatt 
och bokslutsdispositioner, vilket är 1,6 mkr bättre 
än budget.

Resultatet beror främst på lägre volym inköp av 
el från överliggande nät samt lägre effekt generellt 
per månad under 2017. De höga temperaturerna 
har även dragit ner kostnaderna för nätförluster.

Ränteläget har bidragit till lägre kostnader för 
räntor.

Framtid
Förstärknings- och utbyggnadsarbete av elnätet 
fortsätter enligt plan.

Fiberprojekten i tätort och på landsbygd fort-
sätter enligt plan.
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Resultaträkning
mkr Kommunen Sammanställd  

redovisning
Not Bokslut    

2016
Bokslut    

2017
Budget     

2017
Bokslut    

2016
Bokslut    

2017

Verksamhetens intäkter 1 244,8 246,2 178,2 341,3 356,8
varav jämförelsestörande post 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Verksamhetens kostnader 2 -939,3 -977,7 -914,7 -978,2 -1 042,2
varav jämförelsestörande post -14,2 0,0 0,0 -3,8 0,0
Avskrivningar 3 -30,7 -32,0 -32,9 -55,5 -57,7
Verksamhetens nettokostnader -725,2 -763,5 -769,4 -692,3 -743,1

Skatteintäkter 4 577,0 621,5 620,0 577,0 621,5
Generella statsbidrag och utjämning 4 160,1 164,8 157,1 160,1 164,8
Finansiella intäkter 5 3,6 3,3 2,3 2,0 1,5
Finansiella kostnader 6 -1,3 -1,5 -2,2 -10,6 -10,9
Resultat före extraordinära poster 7 14,2 24,6 7,8 36,3 33,8

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultat före skatt 14,2 24,6 7,8 36,3 33,8

Skattekostnader 0,0 0,0 0,0 -2,4 -5,2

Årets resultat 14,2 24,6 7,8 33,9 28,6
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Balansräkning
mkr Kommunen Sammanställd  

redovisning
Not Bokslut    

2016
Bokslut    

2017
Bokslut    

2016
Bokslut    

2017

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 8 0,1 0,1 0,2 0,2
Materiella tillgångar 9 543,2 511,4 1 181,3 1 305,1
varav mark, byggnader och tekniska anläggningar 484,1 448,3 1 117,1 1 238,8
varav djur, maskiner och inventarier 59,1 63,1 68,3 66,3
Finansiella tillgångar 10 23,3 66,5 25,1 24,8
Summa anläggningstillgångar 566,6 578,0 1 206,6 1 330,1

Omsättningstillgångar
Förråd 11 1,1 1,1 3,7 4,0
Exploateringsfastigheter 7,3 22,6 7,3 22,6
Kortfristiga fordringar 12 180,5 117,4 199,3 144,9
Latent skattefordran 0,0 0,0 8,2 0,0
Kassa och bank 13 18,0 99,2 22,3 139,4
Summa omsättningstillgångar  206,9 240,3 240,7 310,9

SUMMA TILLGÅNGAR 773,5 818,3 1 447,3 1 641,0

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat 14,2 24,6 33,9 28,6
Resultatutjämningsreserv 24,0 39,6 24,0 39,6
Övrigt eget kapital 422,4 421,0 440,4 450,5
Summa eget kapital 14 460,6 485,2 498,3 518,7

Avsättningar
Avsättning för pensioner inklusive löneskatt 15 18,6 18,6 18,6 18,6
Övriga avsättningar 16 0,6 0,6 0,6 0,6
Latent skatteskuld 0,0 0,0 11,0 13,0
Summa avsättningar 19,2 19,2 30,2 32,2

Skulder
Långfristiga lån 17 103,8 107,3 681,1 714,7
Långfristig skuld för förutbetalda intäkter 18 20,2 26,9 21,9 29,0
Kortfristig skuld till va-abonnenterna 19 5,1 3,4 5,1 3,4
Kortfristig skuld till avfallsabonnenterna 19 0,8 1,2 0,8 1,2
Övriga kortfristiga skulder 20 163,8 175,1 210,0 341,8
Summa skulder 293,7 313,9 918,9 1 090,1

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 773,5 818,3 1 447,3 1 641,0

Panter och ansvarsförbindelser 21
Pensionsförpliktelser KPA inklusive visstid förtroendevalda 22,23 257,2 252,1 257,2 252,1
Borgen gentemot kommunala bolag, övriga förpliktelser 24,25 663,4 786,1 663,4 786,1

Ställda säkerheter
Panter 0,0 0,0 1,5 5,0
Ansvarsförbindelser 0,0 0,0 0,1 0,1
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Kassaflödesanalys
mkr Kommunen Sammanställd  

redovisning
Not Bokslut    

2016
Bokslut    

2017
Bokslut    

2016
Bokslut    

2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 14,2 24,6 33,9 28,6
Justering för ej likviditetspåverkande poster 26 30,3 93,8 58,6 166,3
Ökning (+) / minskning (-) av avsättningar -0,6 0,0 -0,6 0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 43,9 118,4 91,9 194,9

Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar -67,2 62,9 -64,6 63,2
Ökning (-) / minskning (+) lager 0,1 0,0 -0,3 -0,3
Ökning (-) / minskning (+) exploateringsfastigheter 1,5 -15,3 1,5 -15,3
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder 28,4 10,0 16,3 121,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,7 176,0 44,8 363,9

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar (-) 0,0 0,0 -0,1 0,0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar (+) 0,0 0,0 0,0 0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar (-) 27 -56,9 -62,6 -144,9 -245,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+) 28 0,2 1,1 0,6 1,3
Investering i finansiella anläggningstillgångar (-) 0,0 -43,5 0,0 -43,5
Försäljning av finansiella anläggningstillångar (+) 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -56,7 -105,0 -144,4 -287,5

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån inklusive finansiell leasing 2,1 3,5 20,9 34,0
Amortering av långfristig skuld inklusive leasing 0,0 0,0 0,0 0,0
Förutbetalda intäkter som ska periodiseras 2,6 6,7 2,6 6,7
Ökning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Minskning av långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4,7 10,2 23,5 40,7

Årets kassaflöde -45,3 81,2 -76,0 117,1
Likvida medel vid årets början 63,3 18,0 98,3 22,3
Likvida medel vid årets slut 18,0 99,2 22,3 139,4

-45,3 81,2 -76,0 117,1
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Noter
mkr Kommunen Sammanställd  

redovisning
Bokslut    

2016
Bokslut    

2017
Bokslut    

2016
Bokslut    

2017

Not 1: Verksamhetens intäkter
Försäljning av tillgångar 0,2 1,1 0,2 1,1
Övrig försäljning 52,7 54,6 54,6 57,9
Taxor och avgifter 63,9 67,6 86,1 99,2
Lokalhyra och arrende 13,5 13,9 84,1 86,2
Bidrag 113,4 107,7 112,4 108,8
Övriga intäkter 1,1 1,3 3,9 3,6
Summa verksamhetens intäkter 244,8 246,2 341,3 356,8

Not 2: Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter, pensioner och försäkring 551,6 596,7 567,0 616,3
Lokalhyror och arrenden 55,8 44,0 45,8 10,2
Entreprenad och köp av verksamhet 185,5 172,0 198,4 239,3
Bidrag 20,2 22,1 19,2 22,1
Övriga kostnader 126,2 142,9 147,8 154,3
Summa verksamhetens kostnader 939,3 977,7 978,2 1 042,2

I verksamhetens kostnader 2016 ingår jämförelsestörande kostnader 
på 14,2 mkr. Med anledning av att Skurups Kommunala inte kunnat 
styrka den immateriella tillgången har bolaget gjort en nedskrivning, vilket  
resulterat i att kommunen debiterats samma belopp som hyra i enlig het 
med hyresmodellen som bygger på bolagets självkostnadsprincip.

Not 3: Avskrivningar
Avskrivningar immateriella tillgångar 0,0 0,0 2,9 0,0
Avskrivning byggnader och anläggningar 19,8 20,0 33,1 46,3
Avskrivning maskiner och inventarier 10,9 12,0 12,2 11,4
Nedskrivningar 0,0 0,0 7,4 0,0
Summa avskrivningar 30,7 32,0 55,5 57,7

Not 4: Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning
Preliminär skatteinbetalning 579,5 623,8 579,5 623,8
Preliminär slutavräkning innevarande år -3,1 -3,1 -3,1 -3,1
Slutavräkningsdifferens föregående år 0,6 0,8 0,6 0,8
Summa skatteintäkter 577,0 621,5 577,0 621,5

Inkomstutjämningsbidrag 160,7 167,0 160,7 167,0
Kommunal fastighetsavgift 29,1 30,1 29,1 30,1
Regleringsbidrag/avgift -0,5 -0,2 -0,5 -0,2
Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0
Kostnadsutjämningsbidrag -4,2 -6,7 -4,2 -6,7
Bidrag för LSS-utjämning -27,5 -29,2 -27,5 -29,2
Tillfälligt stöd med anledning av flyktingssituationen 2,5 0,0 2,5 0,0
Välfärdsmiljarderna 0,0 3,8 0,0 3,8
Summa bidrag 160,1 164,8 160,1 164,8
Summa skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning 737,1 786,3 737,1 786,3

Not 5: Finansiella intäkter
Räntor på rörliga medel 0,4 0,0 0,4 0,0
Räntor på utlämnade lån 0,1 0,1 0,1 0,1
Borgensavgifter 1,8 2,0 0,0 2,0
Utdelning, övrig 0,1 0,1 0,2 0,1
Övriga finansiella intäkter 1,2 1,1 1,4 -0,7
Summa finansiella intäkter 3,6 3,3 2,0 1,5
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mkr Kommunen Sammanställd  
redovisning

Bokslut    
2016

Bokslut    
2017

Bokslut    
2016

Bokslut    
2017

Not 6: Finansiella kostnader
Räntor på anläggningslån 1,1 1,1 9,3 10,5
Ränta på pensionsavsättningar 0,2 0,4 0,2 0,4
Övriga finansiella kostnader 0,0 0,0 1,1 0,0
Summa finansiella kostnader 1,3 1,5 10,6 10,9

Not 7: Årets resultat
Årets resultat före skatt och bokslutsdispositioner 14,2 24,6 36,3 33,8
Summa årets resulat före skatt och bokslutsdispositioner 14,2 24,6 36,3 33,8

Not 8: Immateriella anläggningstillgångar 
Ingående anskaffningsvärde 0,2 0,2 12,8 0,3
Årets nyanskaffning 0,0 0,0 0,1 0,0
Utrangering anskaffningsvärde 0,0 0,0 -12,6 0,0
Utgående anskaffningsvärde 0,2 0,2 0,3 0,3
Ingående ackumulerade avskrivningar 0,0 -0,1 -4,6 -0,1
Utrangering avskrivning 0,0 0,0 12,4 0,0
Årets avskrivning -0,1 0,0 -7,9 0,0
Utgående ackumulerade avskrivningar -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Summa immateriella anläggningstillgångar 0,1 0,1 0,2 0,2
Avskrivningstider 5 år 5 år 5–10 år 5–10 år

Not 9: Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde 725,7 762,8 1 378,9 1 458,4
Utrangering anskaffningsvärde -2,4 -15,5 -2,4 -15,5
Avyttring 0,0 -80,0 -0,3 -36,5
Årets anskaffning 39,5 32,3 82,2 112,9
Utgående anskaffningsvärde 762,8 699,6 1 458,4 1 519,3
Ingående ackumulerade avskrivningar -265,4 -283,2 -387,4 -420,9
Utrangering avskrivning 2,0 0,2 2,0 0,2
Avyttring 0,0 36,3 0,0 36,3
Årets avskrivningar -19,8 -20,0 -35,5 -44,3
Utgående ackumulerade avskrivningar -283,2 -266,7 -420,9 -428,7
Summa bokfört värde 479,7 433,0 1 037,5 1 090,6
Pågående investering 4,4 15,3 79,6 148,2
Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar 484,1 448,3 1 117,1 1 238,8
Avskrivningstider 15–50 år 15–50 år 1–100 år 1–100 år

Specifikation av bokfört värde ovan: 
Markreserv 19,2 4,3 19,2 4,3
Verksamhetsfastigheter 127,9 82,6 658,4 677,9
Fastighet och anläggning för affärsverksamhet 100,5 118,8 100,5 206,8
Publika fastigheter 231,4 226,8 231,4 226,8
Fastighet för annan verksamhet 0,7 0,6 103,5 0,6

Djur, maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde 139,2 154,1 153,1 166,6
Utrangering anskaffningsvärde -3,5 0,0 -3,5 0,0
Avyttring 0,0 -0,1 -2,5 -8,6
Årets anskaffning 18,4 20,5 19,6 21,5
Utgående anskaffningsvärde 154,1 174,5 166,6 179,5
Ingående ackumulerade avskrivningar -88,7 -96,1 -97,2 -103,9
Utrangering avskrivning 3,5 0,0 5,5 0,2
Avyttring 0,0 0,0 0,0 7,0
Årets avskrivning -10,9 -15,3 -12,2 -16,5
Utgående ackumulerade avskrivningar -96,1 -111,4 -103,9 -113,2
Summa bokfört värde 58,0 63,1 62,7 66,3
Pågående investering 1,1 0,0 1,1 0,0
Summa djur, maskiner och inventarier 59,1 63,1 63,8 66,3
Avskrivningstider 3–10 år 3–10 år 3–10 år 3–10 år

Summa materiella anläggningstillgångar 543,2 511,4 1 181,0 1 305,1
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mkr Kommunen Sammanställd  
redovisning

Bokslut    
2016

Bokslut    
2017

Bokslut    
2016

Bokslut    
2017

Not 10: Finansiella anläggningstillgångar
Utlämnade lån
Stiftelsen Rydsgårdshus 0,4 0,4 0,4 0,4
Nedskrivning Stiftelsen Rydsgårdshus 0,0 0,0 0,0 0,0
Kommuninvest förlagslån 2,4 2,4 2,4 2,4
Ågården ekonomiska förening 0,4 0,4 0,4 0,4
Hälsopunkten 0,1 0,1 0,1 0,1
Skivarps Motorklubb 0,1 0,1 0,1 0,1
Summa utlämnade lån 3,4 3,4 3,4 3,4

Aktier och andelar
SYSAV 0,6 0,6 0,6 0,6
Skurups Kommunhus AB 1,0 44,6 0,0 0,0
Andelar i bostadsrättsförening 0,0 0,0 2,5 2,6
Sydvatten AB 7,7 7,7 7,7 7,7
Kommuninvest 8,4 8,4 8,4 8,4
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 0,7 0,7 0,7 0,7
Övriga andelar 0,0 0,0 0,3 0,3
Summa aktier och andelar 18,4 62,0 20,2 20,3

Övrig finansiell anläggningstillgång
Inträdesavgift Sydvatten AB 1,5 1,1 1,5 1,1
Summa övrig finansiell anläggningstillgång 1,5 1,1 1,5 1,1

Summa finansiella anläggningstillgångar 23,3 66,5 25,1 24,8

Not 11: Förråd och lager 
Skoljordbruk 0,0 0,0 2,0 2,2
Elverk 0,0 0,0 0,6 0,7
Gator och offentlig belysning 0,9 0,9 0,9 0,9
Reklamartiklar och turism 0,2 0,2 0,2 0,2
Summa förråd och lager 1,1 1,1 3,7 4,0

Not 12: Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 49,4 42,6 56,7 48,9
Kundfordringar 7,3 14,5 7,3 17,1
Nedskrivning/Återföring av kundfordringar -0,2 -0,4 -0,2 -0,4
Fordran koncernföretag 0,1 2,5 0,0 0,0
Momsfordran/skattefordran 106,2 37,8 109,1 50,3
Upplupna skatteintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Statsbidragsfordringar 17,7 20,4 17,7 20,4
Övriga kortfristiga fordringar 0,0 0,0 8,7 8,6
Summa kortfristiga fordringar 180,5 117,4 199,2 144,9

Not 13: Kassa och bank
Kassa inklusive handkassor 0,1 0,1 4,4 0,1
Bank 17,3 98,0 17,3 138,2
Postgiro 0,6 1,1 0,6 1,1
Summa kassa och bank 18,0 99,2 22,3 139,4

Not 14: Eget kapital 460,6 485,2 498,2 518,7

Resultatutjämningsreserv RUR: 
Avsättning till RUR kan göras med den del av resultatet som överstiger 
1 procent av skatter och generella statsbidrag. Det innebär att 15,6 mkr  
kan avsättas till RUR, 2016 avsattes 6,6 mkr till RUR. Då resultat-
utjämningsreserven är 24,0 mkr och reglerna har begränsat storleken 
till 10 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket mot-
svarar 78,6 mkr, görs maximal avsättning för 2017.
RUR IB 17,4 24,0 17,4 24,0
Medel till RUR 6,6 15,6 6,6 15,6
Medel från RUR 0,0 0,0 0,0 0,0
RUR UB 24,0 39,6 24,0 39,6
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Not 15: Avsättning för pensioner inklusive förtroendevalda
Ingående avsättning 19,3 18,6 19,3 18,6
Nyintjänad pension 0,0 0,5 0,0 0,5
Intjänad PA-KL 0,0 0,0 0,0 0,0
Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,2 0,4 0,2 0,4
Arbetstagare som pensionerats 0,0 0,0 0,0 0,0
Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets utbetalningar -0,8 -0,8 -0,8 -0,8
Förändring av löneskatt -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Summa avsatt till pensioner 18,6 18,6 18,6 18,6

Antal visstidsförordnanden
Förtroendevalda 1 0 1 0
Tjänstemän 0 0 0 0
Aktualiseringsgrad 98 % 98 % 98 % 98 %
Överskottsmedel i försäkring 0,8 1,7 0,8 1,7

Not 16: Övriga avsättningar
Tomtköparens fordran för anslutningsavgifter 
Ingående avsättning 1,2 0,6 1,2 0,6
Nya avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Ianspråktagna avsättningar -0,6 0,0 -0,6 0,0
Summa övriga avsättningar 0,6 0,6 0,6 0,6

Not 17: Långfristiga skulder 
Ingående skuld, långfristiga lån 100,0 100,0 668,4 688,4
Nyupptagna lån 0,0 0,0 20,0 105,0
Omklassning från lång till kortfristigt lån -86,0
Lösen av lån 0,0 0,0 0,0 0,0
Ingående leasingskuld 1,7 3,8 1,7 3,8
Nytt leasingåtagande 3,7 7,3 3,7 7,3
Amortering leasingskuld -1,6 -3,8 -1,6 -3,8
Summa långfristiga skulder 103,8 107,3 692,2 714,7

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut
Genomsnittlig ränta, % 1,5 1,6
Genomsnittlig räntebindningstid, dagar 239,0 360,0 360,0
Lån som förfaller inom
1 år 45,0 35,0 35,0
2–3 år 35,0 20,0 20,0
3–5 år 20,0 45,0 45,0

Skurupshem AB använder sig av ränteswapavtal,  
som 2017-12-31 uppgick till 138,5 mkr.

Finansiella leasingavtal över 3 år, Maskiner och inventarier
Totala minimileaseavgifter 2,6 7,9 2,6 7,9
Nuvärde miminileaseavgifter 2,6 7,9 2,6 7,9
Därav förfall inom 1 år 0,7 1,9 0,7 1,9
Därav förfall inom 1–5 år 1,9 5,5 1,9 5,5
Därav förfall senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0
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Not 18: Skuld för förutbetalda intäkter som  
ska periodiseras/regleras över flera år
Investeringsbidrag 9,3 9,2 9,3 9,2
återstående antal år (vägt snitt) 28 27 28 27
Anslutningsavgifter el 0,0 0,0 1,7 2,1
återstående antal år (vägt snitt) 0 0 19 19
Anslutningsavgifter va 10,9 17,7 10,9 17,7
återstående antal år (vägt snitt) 30 30 30 30
Summa skuld för förutbetalda intäkter 20,2 26,9 21,9 29,0

Not 19: Kortfristig skuld till va- och avfallsabonnenterna
Ackumulerat överuttag från va-abonnenterna 5,1 3,4 5,1 3,4
Ackumulerat överuttag från avfallsabonnenterna 0,8 1,2 0,8 1,2
Summa kortfristig skuld till va- och avfallsabonnenterna 5,9 4,6 5,9 4,6

Not 20: Övriga kortfristiga skulder
Källskatt, momsskuld 8,6 8,0 8,6 9,0
Förutbetalda skatteintäkter 1,8 5,5 1,8 5,5
Arbetsgivaravgifter 10,4 10,7 10,4 11,1
Avgiftsbestämd ålderspension 17,7 18,8 17,7 18,9
Löneskatt, avgiftsbestämd ålderspension 5,2 5,0 5,2 5,0
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 22,7 32,0 34,9 51,8
Timersättning december, inklusive personalomkostnader 5,6 6,4 5,6 6,4
Semester/ferie/övertidsskuld 32,0 34,5 32,0 35,8
Bank och kreditinstitut 0,0 0,0 27,5 109,9
Räntekostnader 0,1 0,1 1,3 1,3
Leverantörsskulder 39,8 35,4 63,7 75,0
Kortfristig skuld, koncernen 18,5 12,1 0,0 0,0
Övriga kortfristiga skulder 1,4 6,6 1,3 12,1
Summa övriga kortfristiga skulder 163,8 175,1 210,0 341,8

Not 21: Borgensåtaganden
Skurup kommun har i januari 1998 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sveriges AB:s  
samtliga förpliktelser. Samtliga 280 kommuner, som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest, har ingått 
lika lydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett 
regress avtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna 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 i förhålllande till storleken på medlems-
kommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella  
effekten av Skurups kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick  
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321 kronor.  
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 758 360 587 kronor och andelen av totala tillgångarna uppgick  
till 773 826 029 kronor. Skurup kommuns andel vid årsskiftet uppgick till 0,22 %. Kommunens upplåning inom Kommun-
invest uppgår till 100 mkr. Kommunen är i borgen för de helägda bolagens lån i Kommuninvest med sammanlagt 592,3 mkr.

Not 22 Pensionsförpliktelser som inte har  
upptagits bland skulder eller avsättningar
Ingående ansvarsförbindelse 217,2 207,0 217,2 207,0
Aktualisering -0,4 0,0 -0,4 0,0
Ränteuppräkning 2,1 2,1 2,1 2,1
Basbeloppsuppräkning 1,0 3,9 1,0 3,9
Bromsen 0,0 0,0 0,0 0,0
Övrig post -2,0 0,2 -2,0 0,2
Årets utbetalningar -10,9 -10,3 -10,9 -10,3
Summa pensionsförpliktelser 207,0 202,9 207,0 202,9
Löneskatt 50,2 49,2 50,2 49,2
Summa utgående ansvarsförbindelse 257,2 252,1 257,2 252,1
Antal anställda med rätt till visstidspension 0 0 0 0
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Not 23: Visstidspension förtroendevalda
Ingående ansvarsförbindelse 0,0 0,0 0,0 0,0
Nyintjänande 0,0 0,0 0,0 0,0
Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,0 0,0 0,0 0,0
Överfört till ordinarie beräkning 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa pensionsförpliktelser 0,0 0,0 0,0 0,0
Löneskatt 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa utgående ansvarsförbindelse 0,0 0,0 0,0 0,0

Antal förtroendevalda med rätt till visstidspension 1 1 1 1

Not 24: Borgen mot kommunens helägda bolag
Skurupshem AB 298,4 297,3 298,4 297,3
Skurup Kommunala AB 225,0 325,0 225,0 325,0
Skurups Jordbruks AB 10,0 10,0 10,0 10,0
Skurups Elverk AB 95,0 115,0 95,0 115,0
Summa borgen mot kommunens helägda bolag 628,4 747,3 628,4 747,3

Not 25: Övriga ansvars- och borgensförpliktelser
Riksbyggen Brf Skurupshus 8 8,8 8,8 8,8 8,8
Skurups Folkets Park 0,4 0,3 0,4 0,3
Hälsopunkten 0,2 0,1 0,2 0,1
Svaneholms slotts andelsförening 0,2 0,2 0,2 0,2
Abbekås golfklubb 1,1 0,9 1,1 0,9
Janstorps AIF 0,2 0,0 0,2 0,0
Västra Nöbbelövs byalag 0,2 0,2 0,2 0,2
SYSAV 1,4 1,4 1,4 1,4
Sydvatten 22,4 26,8 22,4 26,8
Förlustansvar för egna hem SBAB 0,0 0,0 0,0 0,0
Registrerade kreditgarantier, Statens Bostadskreditnämnd 0,1 0,1 0,1 0,1
Summa övriga ansvars- och borgensförpliktelser 35,0 38,8 35,0 38,8

Not 26: Justering för ej likviditetspåverkande poster
Av- och nedskrivningar 30,7 96,9 55,4 122,7
Avskrivning leasingtillgångar 0,4 -2,1 0,4 -2,1
Pensionsavsättning inkl löneskatt -0,6 0,1 -0,6 0,1
Latent skatteskuld 0,0 0,0 2,3 1,9
Stiftelsen Rydsgårdshus långfristig fordan mot kortfrist skuld 0,0 0,0 0,0 0,0
Övrig ej likviditetspåverkande post 0,0 0,0 1,0 43,6
Realisationsvinst -0,2 -1,1 -0,2 0,1
Realisationsförlust/nedskrivning 0,0 0,0 0,3 0,0
Summa justering för ej likviditetspåverkande poster 30,3 93,8 58,6 166,3

Not 27: Investeringar i materiella tillgångar
Bruttoinvestering 54,1 55,3 142,1 238,0
Investering via leasing 2,8 7,3 2,8 7,3
Summa investeringar i materiella tillgångar 56,9 62,6 144,9 245,3

Not 28: Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 0,2 1,1 0,6 1,3
Summa försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,2 1,1 0,6 1,3
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Not 29: Koncerninterna förhållanden 
Aktieägartillskott Koncernbidrag

Enhet/Ägd andel Givna Mottagna Givna Mottagna

Kommunen 43,6 0,0 0,0 0,0

Skurups Kommunhus AB / 100 % 43,6 43,6 0,0 0,0
Skurupshem AB / 100 % 0,0 0,0 0,8 0,0
Skurup Kommunala AB / 100 % 0,0 43,6 7,0 0,0
Skurups Jordbruks AB / 100 % 0,0 0,0 0,0 0,5
Skurups Elverk AB / 100 % 0,0 0,0 0,0 7,3

Försäljning
Räntor &  

Borgensavgift
Enhet/Ägd andel Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad

Kommunen 7,1 55,6 1,9 0,0

Skurups Kommunhus AB / 100 % 0,0 0,3 0,0 0,0
Skurupshem AB / 100 % 24,8 3,6 0,0 0,8
Skurup Kommunala AB / 100 % 25,0 0,0 0,0 0,8
Skurups Jordbruks AB / 100 % 1,9 1,4 0,0 0,0
Skurups Elverk AB / 100 % 4,0 1,9 0,0 0,3
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Avvik else
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2017

201 Politisk verksamhet 8 066 12 9 739 9 751 8 695 -1 056
203 Revision (inklusive förtroendevalda) 1 076 -150 1 290 1 140 1 136 -4
204 Överförmyndare (inklusive förtroendevalda) 1 215 -1 904 2 681 777 800 23
206 Kompletteringstrafik 1 530 0 1 635 1 635 2 160 525
210 Avgifter till intresseorganisationer 3 027 0 3 058 3 058 3 204 146
212 Mark- och lokalförsörjning 18 949 -64 988 76 844 11 856 4 583 -7 273
213 Kommunutveckling, administration 34 867 -24 435 61 504 37 069 38 628 1 559
215 Miljö- och trivselåtgärder i skolan (BUF) 153 0 184 184 200 16
217 Miljöstrategiska enheten 1 316 -15 400 16 921 1 521 1 617 96
219 Näringsliv och turism 3 121 -520 3 449 2 928 3 727 799
261 Arbetsmarknadsåtgärder 2 708 -2 011 3 632 1 620 2 035 415

Kommunövergripande stab 76 028 -109 398 180 936 71 538 66 785 -4 753

311 Bygglovsverksamhet -598 -3 110 1 692 -1 418 -518 900
316 Miljö och hälsa, tillsynsverksamhet 1 215 -942 2 493 1 551 1 713 162
351 Alkoholhandläggning 72 -101 208 107 170 63

Myndighetsverksamhet 689 -4 152 4 393 241 1 365 1 124

401 Gemensamma resurser, serviceförvaltningen 5 718 -1 650 8 306 6 656 6 833 177
407 Fritidsverksamhet 14 684 -1 227 18 530 17 303 16 372 -931
409 Bidrag till föreningar, studieorganisationer 2 077 -188 2 406 2 219 2 309 90
411 Räddningstjänst 7 103 -90 7 607 7 517 6 599 -918
420 Kommunteknik, affärsdrivande verksamhet -47 -34 034 34 038 4 0 -4
421 Kommunteknik, skattefinansierad verksamhet 27 911 -14 427 44 229 29 802 31 237 1 435
430 Bibliotek 7 742 -246 7 867 7 621 7 845 224
431 Kulturskola 2 961 -969 4 753 3 784 3 650 -134
432 Allmänkultur 1 883 -891 2 767 1 876 1 708 -168
448 Måltidsservice 1 086 -35 401 36 013 613 524 -89

Serviceförvaltningen 71 118 -89 122 166 516 77 394 77 077 -317

633 Gemensamma resurser,  
individ- och omsorgsförvaltningen 5 361 -40 5 546 5 506 5 480 -26

637 Vård och omsorg 137 811 -23 904 168 726 144 822 145 005 183
642 Funktionsnedsättning, stöd och service 36 222 -7 109 45 880 38 771 35 717 -3 054
643 Social psykiatri 4 792 -151 5 354 5 202 5 242 40
645 Särskilda sociala satsningar  

(sociala investeringsfonden) 1 336 -2 799 4 011 1 213 2 034 821
646 Individ- och familjeomsorg 37 370 -47 763 86 383 38 620 43 462 4 842

Individ- och omsorgsförvaltningen 222 892 -81 766 315 901 234 135 236 940 2 805

814 Vuxenutbildning 8 217 -3 435 11 482 8 047 8 694 647
832 Gemensamma resurser,  

skol- och utbildningsförvaltningen 17 329 -13 251 30 990 17 739 19 477 1 739
834 Förskola 87 668 -16 536 108 555 92 018 93 057 1 039
835 Grundskola 147 033 -18 682 178 937 160 255 159 443 -812
836 Fritidshem 13 013 -6 179 19 837 13 658 13 777 119
839 Särskola 8 525 -30 8 783 8 753 8 411 -342
850 Nils Holgerssongymnasiet 16 -45 193 45 223 30 0 -30
860 Gymnasiekansli 69 031 -1 289 75 103 73 814 72 110 -1 704

Skol- och utbildningsförvaltningen 350 832 -104 595 478 910 374 314 374 969 655
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Löneavtal 0 0 785 785 6 119 5 334
Semester-, övertids- och timlöneskuld 1 332 0 2 507 2 507 500 -2 007
Pensionskostnader inklusive löneskatt 42 008 0 43 304 43 304 42 273 -1 031
Kommunstyrelsens anslag för tilläggsanslag 0 0 350 350 400 50
Avskrivning finansiella tillgångar 363 0 363 363 360 -3
Utrangering 405 0 0 0 0 0
Nedskrivning kundfordringar -139 0 173 173 40 -133
Realisationsvinster vid försäljning -225 -1 137 0 -1 137 0 1 137
Övriga intäkter/kostnader 121 -40 947 907 0 -907
Internfinansiering:
Pension, arbetsgivaravgift och försäkring -27 550 -29 617 0 -29 617 -24 500 5 117
Kapitalkostnad -43 302 -43 902 0 -43 902 -45 828 -1 926
Centralt samt finansiering -26 986 -74 697 48 428 -26 269 -20 636 5 633

Verksamhetens driftkostnader 694 574 -463 730 1 195 083 731 353 736 500 5 147
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sprungs-
budget

2017

Överfört från 
2016 samt 

tilläggs-
anslag 2017

Budget
2017

Bokslut    
2017

Avvikelse
2017

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
Kommunövergripande stab och myndighetsverksamheten
Mindre markförvärv, fastighetsregleringar,  
tomt- och grundberedningar, fastighetsbildningar 300 4 000 4 300 637 3 663
För stabens disposition, inventarier, IT 500 1 600 2 100 1 886 214
IT och telefoni 1 000 0 1 000 821 179
Kommunala fastigheter 2 000 0 2 000 2 014 -14
Informationssäkerhet 150 0 150 0 150
E-arkiv 500 0 500 0 500
Delsumma, Kommunövergripande stab 4 450 5 600 10 050 5 358 4 692

Serviceförvaltningen
Industrimark under exploatering 4 600 -4 600 0 3 912 -3 912
Kommunal väghållning 3 900 -289 3 611 3 062 549
Offentlig belysning 1 500 0 1 500 1 411 89
Infrastruktursåtgärder 6 100 0 6 100 481 5 619
Park och fritid 4 400 -900 3 500 3 138 362
Plan och GIS (Geografiskt informationssystem) 175 0 175 0 175
Konstgräsplan Skivarp 0 1 789 1 789 1 789 0
Förråd, maskiner och fordon 3 350 3 861 7 211 3 226 3 985
Räddningstjänst 0 1 050 1 050 581 469
Bibliotek 285 0 285 137 148
Kultur 320 0 320 105 215
Måltid och service 1 050 0 1 050 242 808
Nytt mattransportfordon 0 420 420 450 -30
Delsumma, Serviceförvaltningen 25 680 1 331 27 011 18 534 8 477

Individ- och omsorgsförvaltningen
Inventarier, skyddsåtgärder 1 115 0 1 115 984 131
Byte larm 450 0 450 100 350
Utbyte av trygghetslarm från analogt system 300 0 300 244 56
Projektering av tillbyggnad av Flintebro 0 119 119 230 -111
Buss FuSS 400 0 400 0 400
Skype 100 0 100 0 100
Hemtjänstenshus 0 300 300 0 300
Delsumma, Individ- och omsorgsförvaltningen 2 365 419 2 784 1 558 1 226

Skol- och utbildningsförvaltningen
Inventarier, skyddsåtgärder, ute- och innemiljö 5 765 0 5 765 3 112 2 653
Delsumma, Skol- och utbildningsförvaltningen 5 765 0 5 765 3 112 2 653

Summa skattefinansierad verksamhet 38 260 7 350 45 610 28 561 17 049
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AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET
Va-investeringar
Va Industrimark under exploatering 300 0 300 0 300
Va Infrastruktursåtgärder 2 700 0 2 700 2 748 -48

Vatten och avlopp 15 340 13 913 29 253 24 008 5 245
per projekt va-plan:
Avlopp, Abbekås – Mossbystrand, projektering 0 11 662 11 662 16 214 -4 552
Vattenledning Dörröd – Stenberget 0 800 800 187 613
Kyrkogatan delen S Kungsgatan – Skurups kyrka 7 900 451 8 351 7 330 1 021
Kyrkogatan delen S Kungsgatan – Flintebrogatan 0 0 0 0 0
Skyddsområde för vattentäkter 0 1 000 1 000 0 1 000
Va-sanering Södergatan, delen Järnvägsgatan – Kristensgatan 1 100 0 1 100 0 1 100
Stortorget 1 140 0 1 140 0 1 140
Va-sanering Södergatan Femkorset – Järnvägsgatan 0 0 0 0 0
Projektering ledningsrätt (ans Sydvatten) 2 000 0 2 000 0 2 000
Projektering Svaneholmsvägen (Femkorset – Hilding Hans) 0 0 0 0 0
Projektering Svaneholmsvägen (Hilding Hans – Spetsgatan) 0 0 0 0 0
Rydsgård utjämningsmagasin 1 500 0 1 500 0 1 500
Janstorp Va 900 0 900 0 900
Östra Vemmenhög 800 0 800 277 523

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 18 340 13 913 32 253 26 756 5 497

Total investeringsbudget 56 600 21 263 77 863 55 317 22 546
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Fleråriga projekt
tkr Total

projekt
budget

Totalt
utfall t.o.m.

2016

Budget
2017

Bokslut
2017

Avvikelse
2017

Prognos
hela projekt-

perioden

Avvikelse
totalt

SKATTEFINANSIERAD  
VERKSAMHET
Flerårsprojekt
Stortorget 13 800 0 1 140 0 1 140 13 800 0
Järnvägsgatan 6 100 0 0 481 -481 6 100 0
GC-väg Parkgatan Rydsgård 1 000 0 0 0 0 1 000 0
Summa skattefinansierad  
verksamhet 20 900 0 1 140 481 659 20 900 0

AVGIFTSFINANSIERAD  
VERKSAMHET
Flerårsprojekt
Vatten och avlopp projekt
varav prioriterat
Vattenledning Dörröd – Stenberget 800 0 800 0 800 800 0
Kyrkogatan delen S Kungsgatan 
– Skurups kyrka 8 600 249 8 351 7 579 772 10 251 -1 651
Skyddsområde för vattentäkter 1 000 0 1 000 0 1 000 1 000 0
Va-sanering Södergatan, delen 
Järnvägsgata – Kristensgatan 10 600 0 1 100 0 1 100 10 600 0

Övriga flerårsprojekt
Stortorget 1 140 0 0 0 0 1 140 0
Va-sanering Södergatan  
Femkorset – Järnvägsgatan 4 000 0 0 0 0 4 000 0
Projektering ledningsrätt  
(ans Sydvatten) 3 100 0 2 000 0 2 000 3 100 0
Projektering Svaneholmsvägen  
(Femkorset – Hilding Hans) 5 900 0 0 0 0 5 900 0
Projektering Svaneholmsvägen 
(Femkorset – Hilding Hans – 
Spetsgatan) 700 0 0 0 0 700 0
Rydsgårds utjämningsmagasin 1 500 0 1 500 0 1 500 1 500 0
Janstorp VA 9 000 0 900 187 713 9 000 0
Östra Vemmenhög 7 100 0 800 277 523 7 100 0
Västra Nöbbelöv 4 800 0 0 0 0 4 800 0
Skurup nr 7 Skivarp Projektering 1 900 0 0 0 0 1 900 0
Skivarp – Torsjö 13 600 0 0 0 0 13 600 0
Järnvägsgatan 400 0 0 0 0 400 0
Torsjö – Dalaled 10 500 0 0 0 0 10 500 0
Summa avgiftsfinansierad  
verksamhet 84 640 249 16 451 8 043 8 408 86 291 -1 651

TOTALT FLERÅRIGA PROJEKT 105 540 249 17 591 8 524 9 067 107 191 -1 651
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Exploateringsredovisning
mkr Ingående

värde
Löpande
intäkter

Löpande
kostnader

Resultat-
påverkan

Utgående
värde

Bostadsexploatering
Skurup Väduren 7 42002 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2
Skivarp 11:68, Ramsbo östra 42025 3,4 0,0 0,0 0,0 3,4
Skivarp 18:46 42005 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Skivarp 22:32 42006 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Örmölla 12:31 42007 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2
Västra Gränsgatan 42009 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3
Flintebro 42010 0,1 0,0 0,7 0,0 0,8
Frejagatan 42011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erikstorget 42012 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Västra Saritslöv (flera fastigheter) 42013 0,0 0,0 15,1 0,0 15,1
Örmölla 13:247 42014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skurup 49:16 42015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Örsjö 16:101 42018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totalt 4,2 0,0 16,1 0,0 20,3

Industriexploatering
Skivarp 38:20 42001 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2
Skurups Handelsplats, del av Skurup 51:2 42004 2,4 1,3 0,0 0,0 1,1
Västra Industriområdet 51:19 42008 0,5 0,0 0,2 0,2 0,7
Skurup 51:32 42016 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
Industrimark Rydsgård 42017 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2
Totalt 3,1 1,3 0,5 0,2 2,3

Summa 7,3 1,3 16,6 0,2 22,6

Resultaträkning VA
mkr Not Bokslut    

2016
Bokslut    

2017

Verksamhetens externa intäkter 1 25,7 27,7
Interna intäkter (inom koncernen) 1 4,8 4,6
Verksamhetens intäkter 30,5 32,3

Verksamhetens externa kostnader 2 -19,2 -21,3
Interna kostnader (inom koncernen) 3 -3,8 -3,4
Verksamhetens kostnader -23,0 -24,7

Avskrivningar 4 -4,9 -5,0
Verksamhetens nettokostnader 2,6 2,6

Finansiella intäkter 0,0 0,0
Finansiella kostnader 5 -2,6 -2,6
Resultat före extraordinära poster 0,0 0,0

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

Årets resultat 0,0 0,0
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Balansräkning VA
mkr Not Bokslut    

2016
Bokslut    

2017

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 0,0 0,0
Materiella tillgångar 106,6 128,3
varav mark, byggnader och tekniska anläggningar 7 103,1 120,3
varav pågående nyanläggningar 3,5 8,0
Summa anläggningstillgångar 106,6 128,3

Omsättningstillgångar
Lager 0,0 0,0
Kortfristiga fordringar 8 3,9 3,9
Likvida medel 0,0 0,0
Summa omsättningstillgångar 3,9 3,9

SUMMA TILLGÅNGAR 110,5 132,2

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 0,0 0,0
därav årets resultat 0,0 0,0

Avsättningar
Avsättning för pensioner inklusive löneskatt 0,0 0,0
Summa avsättningar 0,0 0,0

Skulder
Långfristiga skulder 110,3 132,0
varav lån av kommunen 9 94,3 110,9
varav skuld till abonnenterna 10 5,1 3,4
varav förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 11 10,9 17,7
Kortfristiga skulder 12 0,2 0,2
Summa skulder 110,5 132,2

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 110,5 132,2

Panter och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar 13 1,1 1,0
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Noter VA
mkr Bokslut    

2016
Bokslut    

2017

Not 1: Verksamhetens intäkter
Vattenavgifter 13,1 13,4
Avloppsavgifter 16,0 16,2
Periodiserade anläggningsavgifter 0,6 1,1
Över-/underuttag av avgifter 0,8 1,6
Summa verksamhetens intäkter 30,5 32,3

Varav kommuninterna intäkter
Vattenavgifter 0,7 0,9
Avloppsavgifter 1,4 1,0
Summa kommuninterna intäkter 2,1 1,9

Varav koncerninterna intäkter
Vattenavgifter 1,1 1,2
Avloppsavgifter 1,6 1,4
Summa koncerninterna intäkter 2,7 2,6

Anläggningsavgifter periodiseras så att 10 % av årets 
anläggningsavgifter intäktsförs. Resterande belopp 
redovisas som en förutbetald intäkt vilken intäktsförs 
successivt 1/32 del.

Not 2: Verksamhetens kostnader
Direkta personalkostnader 3,0 3,6

Not 3: Interna kostnader (inom koncernen)
Gemensamma kostnader, teknisk 
stab, centrala funktioner såsom 
debitering, ekonomi, system, porto. 1,9 1,4

Not 4: Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan är baser - 
ade på tillgångars anskaffnings-
värde och förväntade ekonomiska 
livslängder. Vid bestämning om 
ekonomisk livslängd följs rekom-
mendationer från Sveriges  
Kommuner och Landsting. 4,9 5,0

Not 5: Finansiella kostnader
Ränta på interna lån hos kommunen 2,6 2,6

Not 6: Kostnadstäckningsgrad
Kostnadstäckningsgraden anger 
hur stor del av kostnaderna som 
finansieras med avgifter. 98 % 95 %

mkr Bokslut    
2016

Bokslut    
2017

Not 7: Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar fördelas på mark,  
byggnader och tekniska anläggningar samt på  
inventarier enligt följande specifikationer:
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde 167,8 173,0
Årets anskaffning 5,2 22,2
Ackumulerade avskrivningar -65,0 -69,9
Årets avskrivningar -4,9 -5,0
Försäljning (bokfört värde) 0,0 0,0
Utrangering/marköverföring 0,0 0,0
Summa materiella  
anläggningstillgångar 103,1 120,3

Not 8: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Intäkter i verksamheten som ännu 
inte har erhållits men som avser en 
intäkt under perioden. 3,9 3,9

Not 9: Lån av kommunen
Långfristiga lån av kommunen 94,3 110,9

Not 10: Skuld till abonnenterna
Va-verksamheten finansieras enligt självkostnadsprincipen. 
Tillfälligt överuttag återförs till kollektivet som eventuell 
taxesänkning inom de kommande tre åren, alternativt 
kan underskott täckas med ett resultatöverskott inom 
den närmsta kommande treårsperioden.
Summa ackumulerat överuttag 5,1 3,4

Not 11: Förutbetalda intäkter på anläggningsavgift
Den del av anläggningsavgiften 
som motsvarar investeringsutgiften  
periodiseras och intäktsförs  
successivt i takt med värdeminsk-
ningen på aktuell investering. 10,9 17,7

Not 12: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Kostnader i verksamheten som 
ännu inte har erhållits, men som 
avser en kostnad under perioden. 0,2 0,2

Not 13: Pensionsskuld
Pensionsförpliktelser som inte upp-
tagits bland skulder eller avsättningar.
Pensionsbelopp 0,9 0,8
Löneskatt 0,2 0,2
Summa 1,1 1,0
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Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen  
om kommunal redovisning och rekommendationer  
från Rådet för kommunal redovisning (RKR), vilket 
bland annat innebär att:

 ♦ Intäkterna redovisas i den omfattning som det 
är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna till - 
godogörs kommunen och att intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

 ♦ Fordringar upptas till de belopp som de beräknas 
inflyta med.

 ♦ Tillgångar och skulder tas upp till anskaffnings-
värdet, där inget annat anges.

 ♦ Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett  
enligt god redovisningssed.

Förändrade redovisningsprinciper
Komponentavskrivning har införts successivt sedan 
2013 för att förbättra redovisningen. Målet är att 
följa RKR 11.4, materiella anläggningstillgångar. 
Från och med 2016 ska övergången vara slutförd. 
I samband med förändringen gjordes ingen om-
räkning av tidigare års jämförelsetal. Kommunen 
tillämpar komponentavskrivningar för nyinvester - 
 ingar i gator, vägar och VA. Fastigheterna delades  
2015 upp i komponenter med ändrade avskriv-
ningstider. Redovisningsprinciperna är oförändrade.

Sammanställd redovisning
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag 
och kommunalförbund där kommunen har minst 
20 procent inflytande. Inga förändringar skedde i 
kommunkoncernens sammansättning.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när de före - 
kommer i en not till respektive post i resultat-
räkningen och/eller i kassaflödesrapporten. Som 
jämförelsestörande post betraktas poster som är 
sällan förekommande och som överstiger 5 mkr. 
Dessutom redovisas alltid realisationsvinster vid 
fastighets- och verksamhetsförsäljningar överstig-
ande 1 mkr som jämförelsestörande post.

Intäkter
Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 
baseras på Sveriges Kommuner och Landstings 
decemberprognos (cirkulär 17:67) i enlighet med 
rekommendation RKR 4.2.

Övriga intäkter
Intäkter från anslutningsavgifter tas upp som en 
förutbetald intäkt, redovisas bland långfristiga 
skulder och periodiseras över anläggningens nytt - 
jandeperiod, istället för som en intäkt i driftredo-
visningen. År 1 periodiseras 10 procent av avgiften 
enligt kommunens bedömningar om initialkost-
nader. Resten fördelas över anläggningens åter-
stående nyttjandeperiod. 

Överuttag av va-intäkter skuldbokförs från och 
med räkenskapsåret 2012. 

Investeringsbidrag tas upp som en förutbetald  
intäkt, redovisas bland långfristiga skulder och  
periodiseras över nyttjandeperioden. Tidigare redo  - 
visades investeringsbidragen så att de reducerade till - 
gångens bokförda värde. Jämförelsetalen för tidigare 
år har inte omräknats enligt den nya principen. 

Redovisningsprinciper
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Kostnader
Avskrivningar
Materiella anläggningstillgångar är avsedda för 
stadigvarande bruk med en nyttjandeperiod om 
minst tre år till ett värde som överstiger ett halvt 
basbelopp. Avskrivning av tillgångarna görs för 
den beräknade nyttjandeperioden med linjär av-
skrivning baserad på anskaffningsvärdet exklusive 
eventuellt restvärde. 

Avskrivningstider
Typ av tillgång
År

Avskrivnings- 
period som  

tillämpas

Genom snittlig 
avskriv- 

ningsperiod
Immateriell tillgång 5 5
Markreserv Ingen 

avskrivning
Ingen 

avskrivning
Verksamhets-
fastigheter 10–100 38,1
Fastigheter för 
affärsverksamhet 10–50 34,6
Publika fastigheter 10–75 25,7
Fastigheter för  
annan verksamhet 10–33 29,8
Maskiner och  
inventarier 3–20 10,2
IT-utrustning  
och program 3–30 5,6
Pågående projekt Ingen 

avskrivning
Ingen 

avskrivning
Konst Ingen 

avskrivning
Ingen 

avskrivning

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för 
respektive tillgångstyp görs. Tillgångstypen skrivs 
sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden. 
För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal, 
till exempel leasing, används den planerade verkliga 
nyttjandeperioden som avskrivningstid.

Avskrivningsmetod
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill 
säga lika stora nominella belopp varje år. Avskriv-
ningen påbörjas när tillgången tas i bruk.

Gränsdragning mellan  
kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år 

klassificeras som anläggningstillgång, om beloppet 
överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen har 
satts till 22 000 kronor och gäller för materiella 
och immateriella tillgångar och därmed också för 
finansiella leasingavtal. 

Finansiell och operationell leasing av fordon, 
maskiner och inventarier, med en avtalstid som 
överstiger tre år och med ett värde över ett halvt 
basbelopp, klassificeras som finansiell leasing och 
tillgångs- respektive skuldbokförs. Avtal upp till tre 
år och alla lokalhyresavtal klassificeras som opera-
tionell leasing.

Komponentavskrivning
Enligt RKR finns från och med 2014 ett explicit  
krav på komponentavskrivning. Metoden innebär  
att större och väsentliga investeringar ska delas 
upp i ett antal komponenter med varierande 
avskrivningstider beroende på deras nyttjande - 
perioder. Tidigare tillämpades mer schablonmässiga  
avskrivningsmetoder för hela anläggningstillgången.  
Kommunen tillämpar komponentavskrivningar för  
nyinvesteringar i gator, vägar och VA. Fastigheterna  
har delats upp i komponenter med ändrade avskriv - 
ningstider. En ytterligare översyn pågår om vilka 
andra äldre tillgångar som kan delas upp. 

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar  
– anskaffningsvärde  
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan 
hänföras till förvärvet. När en komponent i en 
anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell 
kvarvarande del av den gamla komponenten och 
den nya komponentens anskaffningsvärde akti-
veras. Tillkommande utgifter för tillgångar som 
inte delas upp i komponenter läggs till anskaff-
ningsvärdet, om de beräknas ge organisationen 
framtida ekonomiska fördelar (och i förhållande 
till hur mycket tillgångens prestanda ökar i jäm-
förelse med värdet vid anskaffandet). Utgifter för  
löpande reparation och underhåll redovisas som 
kostnader. I samband med fastighetsförvärv bedöms 
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om fastigheten väntas ge upphov till kostnader 
för rivning och återställande av platsen. I sådana  
fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas 
med samma belopp. Materiella anläggningstill-
gångar skrivs av systematiskt över tillgångens 
bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas 
av skrivningsbara belopp fastställs, beaktas i före-
kommande fall tillgångens restvärde. Lånekost-
nader redovisas enligt huvudmetoden, det vill säga  
inga räntekostnader ingår i tillgångarnas anskaff-
ningsvärde.

Omsättningstillgångar
Exploateringsområden redovisas som omsättnings-
tillgångar och tas upp till anskaffningsvärdet enligt  
lägsta värdets princip. Äldre exploateringsområden 
avviker från rekommendationen och bokförs som 
anläggningstillgångar. 

Förråd och lager utgör omsättningstillgång och 
ska värderas enligt lägsta värdets princip, anskaff-
nings- eller återanskaffningspris. Lager för tekniska 
enheten, turism samt reklamartiklar är i huvudsak  
värderade till anskaffningspriset, beroende på fler-
åriga ramavtal eller på att det saknas jämförbara 
återanskaffningspriser. 

Pensioner
Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld 
som kommunen har till arbetstagare och pensions - 

tagare. Den samlade pensionsskulden inklusive 
löneskatt återfinns under raderna:

 ♦ avsättning för pensioner,
 ♦ kortfristiga skulder (del av),
 ♦ pensionsförpliktelser, som inte upptagits bland 
skulder eller avsättningar,

 ♦ visstidspensioner.

Kommunen betalar från och med 1998 årligen ut  
hela den intjänade avgiftsbestämda ålderspensionen  
till arbetstagarna, medan den förmånsbestämda  
delen samt efterlevandeskyddet har försäkrats bort.  
Under ansvarsförbindelser redovisas de pensions-
förpliktelser som intjänats före 1998. Förpliktelser  
för pensionsåtaganden för kommunanställda (exklu-
sive förtroendevalda) är beräknade enligt RIPS07. 
Förtroendevalda omfattas av Bestämmelserna om 
pensions- och avgångsersättning för förtroende-
valda (PBF).

Övriga upplysningar
Personalkostnadspålägg interndebiteras verksamhet - 
erna, för förtroendevalda och uppdragstagare med 
den lagstadgade arbetsgivaravgiften på 31,42 pro-
cent och för övriga anställda med 38,46 procent. 

Internränta interndebiteras verksamheterna och  
beräknas på anläggningstillgångarnas bokförda 
värde med 1,75 procent.
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ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR är tillgångar av - 
 sedda för stadigvarande innehav, såsom fastigheter,  
fordon, maskiner och andra inventarier.

ANLÄGGNINGSKAPITALET är skillnaden mellan  
anläggningstillgångar och långfristiga skulder.

AVSKRIVNING är planmässig värdeminskning av  
anläggningstillgångar som fördelar anskaff nings-
kostnaden över tillgångens livslängd. Avskrivningen 
görs på anskaffningsvärdet.

AVSÄTTNINGAR är ekonomiska förpliktelser, vars 
storlek eller betalningstidpunkter inte är helt bestämda. 
Exempel på en avsättning är delar av kommunens 
pensionsskuld.

BALANSRÄKNING visar den ekonomiska ställ ningen  
vid årets slut, uppdelad på tillgångar, eget kapital, 
avsättningar och skulder. Den visar också hur kapitalet  
använts (anläggnings- och omsätt ningstillgångar) och  
hur det har skaffats fram (lång- och kortfristiga skulder 
samt eget kapital). 

EGET KAPITAL är skillnaden mellan tillgångar och  
avsättningar och skulder enligt balansräkningen, det  
vill säga nettoförmögenheten.

KASSAFLÖDESANALYSEN visar hur verksamheten  
finansierats, hur pengar tillförts och hur de använts.  
Här ingår samtliga in- och utbetalningar, även för  
investeringar. Skillnaden mellan tillförda och använda  
medel ger förändring av rörelse kapitalet.

FINANSNETTO är skillnaden mellan finansiella 
intäkter och kostnader.

INTERNRÄNTA är den kalkylmässiga kostnaden 
för det kapital som är bundet i anläggningstillgångar 
och som kostnadsförs på respektive verksamhet.

KAPITALKOSTNAD är en samlad benämning på 
avskrivning och internränta.

KORTFRISTIGA FORDRINGAR OCH SKULDER 
förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen.

LIKVIDA MEDEL består av kontanter eller tillgångar, 
som kan omsättas på kort sikt, till exempel kassa- och 
banktillgångar.

LIKVIDITET är betalningsberedskap på kort sikt. 
Det definieras som likvida medel plus kortfristiga 
fordringar i relation till kortfristiga skulder.

NETTODRIFTKOSTNADER är driftkostnader efter 
avdrag för bidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras 
med skattemedel.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR är tillgångar, som  
innehas kortvarigt, till exempel kundfordringar och 
förrådsartiklar.

PROPORTIONELL KONSOLIDERING innebär 
att om koncernbolag inte är helägda av kommunen 
tas endast ägda andelar av räkenskapsposterna med i 
koncernredovisningen.

RESULTATRÄKNINGEN visar årets driftkostnader 
och driftintäkter och därmed årets resultat. Årets 
resultat anger hur eget kapital förändras.

RÖRELSEKAPITAL är den del av kapitalet, som 
står till förfogande för finansiering av utgifter. Det 
definieras som skillnaden mellan omsättningstillgångar 
och kortfristiga skulder.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING även benämnd 
koncernredovisning, är en sammanställning av resultat- 
och balansräkningar för olika juridiska personer som 
kommunen har ett betydande inflytande i. Den ger 
en helhetsbild av de ekonomiska åtagandena, oavsett 
i vilken juridisk form verksamheten bedrivs.

SKATTEKRAFT anger antalet skattekronor per 
invånare.

SKATTEUNDERLAG är de totala beskattningsbara 
inkomsterna. Det uttrycks vanligen i skattekronor, det  
vill säga skatteunderlaget delat med 100.

SKATTESATS anger hur stor andel per 100 kronor i  
beskattningsbar inkomst som ska betalas i skatt.

SOLIDITET anger den långsiktiga betalnings - 
förmågan. Anger i vilken grad tillgångarna finansieras  
med eget kapital.

Ord och uttryck
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Skurups kommun 
Revisorerna 

Till kommunfullmäktige i 
Skurups kommun 

Revisionsberättelse för år 2017 
V i , av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som 
bedrivits av kommunstyrelsen, myndighetsnämnderna, fullmäktigeberedningarna 
och genom utsedda lekmannarevisorer även verksamheten i Skurups kommunhus 
AB, Skurupshem AB, Skurups kommunala AB, Skurups Elverk AB och Skurups 
Jordbruks AB under 2017. 

Styrelsen, nämnderna och fullmäktigeberedningarna ansvarar för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt de mål, 
beslut och riktlinjer som gäller för verksamheten. Styrelsen och nämnderna ansva-
rar också för att det finns tillräcklig intern kontroll samt för återredovisningen till 
kommunfullmäktige av hur de fullgjort uppdraget. 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och redovisning 
och att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med uppdrag från kommun-
fullmäktige. 

I den grundläggande granskningen framkom att det förelåg hinder för myndig-
hetsnämnden för miljö- och bygg att fullt ut styra nämndens verksamhet. V i revi-
sorer menar att kommunstyrelsen bör ta initiativ t i l l att se över förutsättningarna 
för myndighetsnämndernas möjligheter att styra och leda verksamheten. 

Vi bedömer att verksamheten under året, och resultatet i årsbokslutet i huvudsak 
är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om i budget och plan. Det är dock vår 
bedömning är att. mätbarheten för kommunens verksamhetsmål bör förbättras. 

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Skurups kom-
mun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och tillfreds-
ställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningamas interna kontroll har 
varit tillräcklig. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 
beredningar samt övriga ledamöter i dessa. 

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2017 godkänns. 

V i åberopar bifogad redogörelse och tidigare överlämnade rapporter. 
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Vi åberopar bifogad redogörelse och tidigare överlämnade rapporter. 

Tommy Göransson är vald revisor med undantag av samhällsbyggnadsberedning-
en. Swen-Åke Borg är vald revisor med undantag av valnämnden. 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 
Bilaga 1 Revisorernas redogörelse 2017 
Bilaga 2 Sakkunnigas rapport - Skurups kommun - Årsredovisning 2017 
Bilaga 3 Lekmannarevisorernas granskningsrapporter för de kommunala bolagen 
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