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mkr %
Skatteintäkter 636,4 58,8
Generella statsbidrag 169,2 15,6
Taxor och avgifter 72,2 6,7
Hyror och arrenden 15,7 1,5
Driftsbidrag från staten, EU m.fl. 104,7 9,7
Försäljning 74,5 6,9
Finansiella intäkter 4,9 0,5
Övriga intäkter 4,9 0,5

1 082,5 100,0

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

mkr %
Personal, pensioner m.m. 643,1 60,2
Bidrag 23,8 2,2
Köp av verksamhet 178,3 16,7
Lokaler 47,9 4,5
Finansiella kostnader 1,0 0,1
Av- och nedskrivningar 32,7 3,1
Övrigt, materiel och  
främmande tjänster 141,2 13,2

1 068,0 100,0

Var kommer pengarna ifrån? Vad används pengarna till?

Kommunfakta
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Inledning

Fem år i sammandrag
2014 2015 2016 2017 2018

ALLMÄNT
Antal invånare 31 december 15 167 15 149 15 408 15 642 15 759
Skattekraft (taxeringsår), % 89,3 89,4 88,9 90,4 89,8
Skattesats i kommunen 20:02 20:02 20:02 20:42 20:42

PERSONAL
Antal tillsvidareanställda 1 026 1 033 1 025 1 044 1 070
Total sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, % 5,5 6,4 7,2 6,0 5,4

RESULTATRÄKNING
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, mkr 682,1 709,9 737,1 786,3 805,6
Årets resultat, mkr -7,0 10,2 14,2 24,6 14,5
Nettokostnadernas andel (inkl finansnetto och  
avskrivningar) av skatter och generella statsbidrag, % 101,0 98,6 96,1 97,1 100,0

BALANSRÄKNING
Nettoinvesteringar, mkr 34,1 33,5 54,1 55,3 89,3
Låneskuld, mkr 105 100 100 100 99,4
Låneskuld per invånare 6 923 6 601 6 490 6 393 6 308
Soliditet, % 61,9 61,4 59,5 59,7 57,8
Pensionsförpliktelser, mkr 279,6 269,9 257,2 252,1 243,3
Borgensåtaganden, mkr 613,7 638,5 663,4 786,1 984,7

KONCERNEN
Årets resultat, mkr -1,9 16,0 33,9 28,6 20,4
Soliditet, % 33,8 34,0 34,4 31,6 28,5

Hundra kronor i skatt 
användes så här under 2018

%
Kultur, fritid och turism 4,4
Näringsliv och arbetsmarknad 0,4
Miljötillsyn och miljöstrategiskt arbete 0,4
Samhällsbyggnad 5,6
Mark- och lokalförsörjning 0,7
Förskola, grundskola och fritidshem 39,6
Gymnasieskola och vuxenutbildning 11,6
Vård och omsorg 19,7
Funktionsnedsättning, stöd och service 5,3
Individ- och familjeomsorg 6,0
Måltid- och lokalservice 0,1
Övriga verksamheter och finansiering 6,2
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Utdrag ur Ekonomirapporten, 
maj–december 2018, Sveriges  
kommuner och landsting. 

Lång period av tillväxt och starkt 
ökande skatteunderlag
Ekonomin har drivits av en stark internationell 
tillväxt som tillsammans med en försvagad krona 
påverkat svensk export-sektor positivt. Det kraftigt  
ökande bostadsbyggandet har också varit en stark 
injektion i den svenska ekonomin. Tecknen är  
många på att en försvagning av ekonomin är i  
antågande. Den globala tillväxten håller på att växla  
ned till ett långsammare tempo, och bygg andet har  
gått in i en betydligt långsammare fas. Prognosen  
är att BNP kommer att öka med 1,0 procent 2019  
och 1,2 procent 2020. Den viktigaste faktorn för  
kommunernas och lands tingens skatteintäkter,  
nämligen utvecklingen av arbetade timmar, ser ut  
att bli svagare kommande år. Brexit kan komma att  
påverka den ekonomiska utvecklingen, liksom  
USA:s handelspolitik. Kon flikt härdar i Mellan - 
östern, Asien och Afrika påverkar den geopolitiska 
och ekonomiska situationen i världen. 

Kommunernas ekonomi  
– från stark till svag
Även kommunerna har fått känna på det demo-
grafiska trycket, hittills främst från barn och unga 
men ännu inte så mycket från den åldrande  
befolkningen. Detta syns bland annat genom  
omfattande investeringar i förskolor, skolor, va- 
anläggningar med mera. Den stora grupp män-
niskor som föddes strax efter andra världskriget är 
nu 73 år eller yngre och det är först om några år 

Skurup och omvärlden

som de kommer att ha mer omfattande behov av 
äldreomsorg. 

Kommunernas ekonomi har under de senaste 
åren varit mycket stark. Skälet är den snabba  
ökningen av skatteintäkter, och att kommunerna 
haft stora intäkter från rea- och exploaterings-
vinster, positivt finansnetto och omfattande 
ersätt ningar från staten för flyktingmottagandet. I 
takt med att dessa intäkter minskar kommer även 
kommunernas ekonomi att försämras. Sedan 2010  
har kostnaderna ökat med i snitt 4,5 procent per 
år i löpande priser, vilket ger en ökningstakt på 
1,8 procent per år i fasta priser.

De ekonomiska utmaningarna börjar successivt  
visa sig i många kommuner, inte minst inom indi-
vid- och familjeomsorgen. Där har bland annat 
effekterna av bostadsbristen och statens minskade 
ersättningar för ensamkommande lett till att  
det senaste årets snabba kostnadsutveckling slår  
igenom i budgetunderskott. Det finns även  
exempel på statliga reformer under 2019 där  
staten valt att tolka finansieringsprincipen på ett 
tveksamt sätt. Det ger ökade kostnader för  
reformerna utan medföljande finansiering.

Inom skolområdet satsar staten på ett bidrag 
för likvärdighet som successivt beräknas öka till 
6 miljarder kronor. För att erhålla bidraget får 
skolornas kostnader inte minska. Risken finns att 
effektiviseringarna måste bli desto större inom  
andra verksamheter, om kommunerna inte kan 
göra prioriteringar utifrån lokala förutsättningar 
för sin skolverksamhet.

Kommande år ligger det demografiska trycket 
kvar på en hög nivå. Om kostnaderna ökar i takt 
med demografin till 2022 skulle kommunerna 
behöva genomföra åtgärder, såsom nya arbetssätt 
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och arbetsmetoder, motsvarande 31miljarder, utan 
höjda statsbidrag.

 
Framtidens välfärdsutmaningar
Välfärden har stora investerings- och rekryterings-
behov. De stora kullarna under 1940-talet gör att 
andelen äldre i befolkningen nu ökar. Genom 
höga födelsetal och invandring ökar dessutom 
andelen barn och unga. Infrastrukturen byggdes 
till stor del under 1960–1980-talen och står nu 
inför stora restaurerings- och nybyggnations - 
behov. Investeringarna i kommuner, landsting och 
regioner har ökat och kommer att ta ett allt större 
utrymme av resurserna. Behovet av att bygga för-
skolor, skolor, sjukhus och va-system är mot den 
här bakgrunden stort, liksom att öka effektivi-
teten i nyttjandet av redan befintliga lokaler,  
exempelvis genom ny teknik. Bland annat behöver 
kommunerna bygga en bra bit över 1 000 skolor 
och förskolor fram till 2021. Det är en ökning av 
det totala beståndet med mer än 10 procent. 

Det höga demografiska trycket kommer främst 
från att antalet barn, unga och äldre ökar snabbt,  
samtidigt som andelen i arbetsför ålder ökar  
betydligt långsammare. Det sker samtidigt som en  
stor grupp läkare, sjuksköterskor och annan vård - 
personal nyligen har gått i pension. Detta bidrar till  
hög belastning i sjukvården, som en större andel 
unga nyanställda ska hantera. I kommunerna syns 
det främst när det gäller bristen på pedagogisk 
personal, samhällsbyggnadsteknisk personal och 
socialsekreterare. På längre sikt bidrar invandringen 
positivt till sysselsättningen och utan invandring 
skulle arbetskraften minska de kommande åren. 
Totalt sett kommer rekryteringsutmaningen att 
växa. Skulle kostnaderna och antalet anställda fort- 
sätta öka i samma takt som nu, det vill säga  
snabbare än de demografiska behoven, skulle 
hela nettoökningen av arbetskraften fram till 2025  
behöva gå till kommunsektorns verksamheter. Det  
är inte ett realistiskt scenario, varför vi har ändrat  
våra beräkningar jämfört med tidigare. I ekonomi- 
rapporten räknar vi nu med att resurserna ökar i  
takt med demografin. Det betyder att kostnader  
och antalet anställda beräknas öka i samma takt 
som behoven av väl färd. En effekt av den be-

räkningen är exempelvis oförändrad personal-
täthet. 

Framtidens uppdrag: att klara 
kompetensförsörjningen och 
välfärdens kvalitet
Den första utmaningen i välfärden de kommande 
åren är att kunna rekrytera personal och den andra 
utmaningen är finansieringen. 

Även ett oförändrat välfärdsåtagande ställer 
stora krav på kommuner, landsting och regioner.  
Det innebär att antalet sysselsatta behöver öka 
kraftigt kommande år. Fram till 2025 behöver 
antalet sysselsatta öka med 124 000 personer för att  
behålla dagens verksamhetsnivå. Den totala netto- 
ökningen av sysselsättningen fram till 2025 beräk- 
 nas vara cirka 207 000, varför kommuner, lands ting 
och regioner skulle behöva rekrytera 60 pro cent  
av den ökade netto-sysselsättningen. Skulle syssel - 
sättningen fortsätta öka i samma takt som hittills  
skulle hela den tillkommande sysselsättnings-
ökningen behöva ske i kommunsektorn. Det är inte  
realistiskt. Istället behöver produktiviteten i offent - 
lig sektor, liksom i privat sektor, öka för att vi ska  
klara framtidens kompetensförsörjning. Finansi - 
eringen är också en utmaning. För att klara ett 
resultat på 1 procent som andel av skatter och stats- 
bidrag, bibehållet välfärdsåtagande, måste kom- 
muner, landsting och regioner tillföras en ökning  
av statsbidragen med 37 miljarder kronor fram till  
och med 2021. För att klara det nya sparmålet på  
1/3 procent av BNP fram till 2021, med detta  
tillskott till kommunsektorn, skulle staten behöva  
budgetförstärkningar på 20 miljarder 2021. Utan  
en ökning av de generella statsbidragen och med ett  
oförändrat välfärdsåtagande skulle kommun - 
sektorns resultat bli minus 27 miljarder, med  
oförändrade skattesatser efter 2019. Då ingår en  
skattehöjning 2019 med 20 öre, motsvarande  
5 miljarder 2021. Inför de utmaningar vi har  
framför oss kommer det att krävas att kommuner,  
regioner och landsting bedriver verksamheten på  
ett helt annat sätt än i dag. Utvecklingen pågår  
redan i sektorn, men det kommer att krävas mer  
utveckling och förändring kommande år då för- 
väntningarna på väl färden fortsätter att öka. 
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Utdrag ur Sveriges kommuner och 
landstings cirkulär Budgetförut
sättningar för åren 2018–2022, 
20180816

Den svenska konjunkturen  
har passerat toppen
Det relativt färska utfallet för kvartal tre i år vittnar  
om en tydlig inbromsning i BNP-tillväxten. BNP  
sjönk till och med något från kvartalet innan. 
Bakom nedgången under kvartal tre finns en del  
tillfälliga faktorer. Och arbetsmarknaden visar ännu  
fortsatt styrka. Vår bedömning är att BNP åter 
kommer att stiga under fjärde kvartalet, vilket 
understödjs av nyliga utfall och indikatorer.  
BNP-fallet under kvartal tre är därmed inte början 
på en svensk recession. Att den svenska konjunk-
turen nu har passerat toppen framstår emellertid 
som ett faktum. I korten ligger därmed konjunk tur-
avmattning, vilket innebär att BNP en tid kommer  
att öka svagare än den trendmässiga tillväxten.

Vi skriver ner vår prognos för global BNP-
tillväxt, vilket indikerar en svagare ökning av 
svensk export kommande år. På hemmaplan 
tycks byggboomen vara över och vi räknar med 
att bostadsbyggandet minskar under hela 2019. 
Detta är två huvudförklaringar till svag svensk 
BNP-tillväxt 2019 och 2020. Den starka ut-
vecklingen på den svenska arbetsmarknaden 
kommer därmed att brytas, med minskad syssel-
sättning och stigande arbetslöshet som följd. 
Avkylningen av arbetsmarknaden ligger dock en 
bit bort. I vår prognos visar sig den svagare arbets- 
marknadskonjunkturen mer tydlig först år 2020. En 
svag utveckling av antalet arbetade timmar med-
för en dämpning av den kommunala skatteunder-
lagstillväxten kommande år.

Både Konjunkturinstitutets och Arbetsförmed-
lingens återkommande enkäter till företagen pekar  
på en fortsatt tydlig optimism, även om stämnings-
läget dämpats något sedan förra hösten. Arbets-
givarna planerar för fler anställda, men svårigheten 
att få tag i personal och bristen på utbildad arbets-
kraft håller tillbaka.

Sammantaget tror vi, liksom i tidigare prognos, 
på att högkonjunkturen går in i en fas med lägre 

tillväxttal och små förändringar i antalet arbetade 
timmar, en naturlig utveckling när konjunkturen 
kulminerar.

Trots ett allt mer ansträngt arbetsmarknadsläge 
antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. De 
löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger  
på låga nivåer och löneglidningen är låg. Därmed 
är det inhemska inflationstrycket svagt. 

Skatteunderlagstillväxten faller 
från en konjunkturtopp
Det slutliga beskattningsutfallet för år 2017 visar  
att skatteunderlagets ökning 2017 blev mindre än  
2016 men ändå god. Prognosen pekar på fort-
satt dämpning av skatteunderlagstillväxten även 
nästa år. Det beror på att den förestående kon-
junkturavmattningen leder till mindre gynnsam 
utveckling av arbetade timmar än den som varit 
under uppgången. Detta motverkas endast till en  
mindre del av att lönehöjningarna väntas bli  
större samt inkomsterna av pensioner och 
arbets marknadsersättningar tillta. 

Kalkylen för år 2020–2022 bygger på förut-
sättningen att den svenska ekonomin utvecklas 
i konjunkturell balans, vilket innebär att skatte-
underlagstillväxten dessa år blir i linje med ett  
historiskt genomsnitt.

Både 2018 och 2019 hålls skatteunderlaget 
tillbaka av att grundavdragen för personer som 
fyllt 65 år höjs. Detta kompenseras kommunerna 
för genom höjningar av anslaget Kommunal-
ekonomisk utjämning med belopp som motsvarar 
avdragshöjningarnas beräknade effekt på skatte-
intäkterna. Det betyder att skatteunderlagets under-
liggande ökningstakt är 0,7 procentenheter större 
än den faktiska båda dessa år.

Olika skatteunderlagsprognoser
Procentuell förändring

2017 2018 2019 2020 2021 2022
SKL dec 4,5 3,6 3,0 3,0 3,9 4,0
SKL okt 4,5 3,8 3,4 3,3 3,8 4,2
Reg nov 4,4 3,6 3,5 3,6 3,5
ESV aug 4,4 3,4 3,4 3,3 3,3
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Befolkning 
Vid årsskiftet 2018 var Sveriges folkmängd  
10 230 185 personer. Det var en folkökning med 
109 943 personer fördelat på 50 167 kvinnor och 
59 776 män, en minskning med 12,1 procent 
eller 15 146 personer jämfört med folkökningen 
året innan.

Invånarantalet i Skurup har under år 2018 ökat 
med 117 personer och uppgick till totalt 15 759 
personer, vilket är en ökning med 0,75 procent 
jämfört med årsskiftet. 

Antal invånare Skurups kommun
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Bostäder 
Kommunens vision är att befolkningsmängden ska  
uppgå till 18 000 invånare år 2030. För att nå  
visionen om en befolkningsökning på ca 2 400 
personer behövs det i kommunen byggas ca 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 behöver 
bygga mellan 54–58 nya bostäder per år fram till 
år 2030 för att täcka den kommande efterfrågan 
på bostäder i Skåne. Kommunens befolkningsmål är  
högre än Länsstyrelsens prognos och det byggs fler  
bostäder än det Länsstyrelsen föreslår i sin rapport.

Sammanlagt har startbesked beviljats för 75 nya 
bostäder under 2018, fördelade på 19 enbostads-
hus, 54 bostäder i flerbostadshus/radhus/parhus 
samt 2 fritidshus. 56 av bostäderna är i Skurups 
tätort, 6 i Skivarp, 2 i Abbekås, 2 i Rydsgård, 2 i 
Bingsmarken och resten på landsbygden. Här ser 

vi en ökning av antalet påbörjade bostäder jäm-
fört med 2017. 

Antalet beviljade bygglov med startbesked för 
bostäder var 37 stycken år 2017. 

Intresset för att bygga i Skurups kommun 
fortsätter att öka, både när det gäller villatomter 
och näringslivsetablering.
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Exploatering
Det finns cirka ett tiotal aktuella exploaterings-
områden vars totala värde uppgår till 15,8 mkr.

Bostadsexploatering,  
Mkr

Bokslut  
2016

Bokslut  
2017

Bokslut  
2018

Värde vid årets slut 4,0 20,3 14,1
Antalet under året  
färdigställda tomter - - 32
Antalet under året  
sålda tomter 1 4 26

Tidigare fanns flest exploateringsområden i Skivarp, 
där Ramsbo östra stod för merparten av värdet, 
3,4 mkr. 2017 tillkom exploateringsområdet 
Västra Saritslöv till ett värde av 15 mkr.

Industriexploatering, 
Mkr

Bokslut  
2016

Bokslut  
2017

Bokslut  
2018

Värde vid årets slut 3,2 2,3 1,7
Antal under året  
färdigställda tomter - 3 -
Antal under året sålda 
kvadratmeter 19 041 19 888 100 742

Arbete
Arbetslösheten i riket har sjunkit stadigt sedan  
finanskrisen 2008/2009 då den låg på 8 procent. 
Med en förbättrad konjunktur har efterfrågan på 



Förvaltningsberättelse

12

arbetskraften ökat både inom kommunsektorn 
och i ett flertal branscher inom näringslivet, fram-
för allt inom byggsektorn. 

År 2018 uppgick arbetslösheten i Sverige till 
6,9 procent. Det är ungefär samma nivå som 
2017, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Arbetslösheten i Skurup för åldersgruppen 16–64 
var 2018 lägre i förhållande till Skåne, men samma 
som i riket. 

Arbetslöshet, % 
Arbetsförmedlingens rapport för december 2018. 
Öppet arbetslösa och inskrivna i program.

Ålder Riket Skåne Skurup
16–64 år 7,0 9,4 7,0

Årets viktigaste händelser
Sjukfrånvaron har fortsatt minska och ligger idag 
på 5,4 %, vilket är mycket positivt. Det är 0,6 % 
mindre än förra året. Olika aktiva insatser har 
medfört att sjukfrånvaron idag är på en god nivå. 
Fokus är att fånga upp tidiga signaler vid ohälsa 
och så långt som möjligt korta rehabiliteringen. 
Under hösten 2017 startades kommunsamverkan,  
vars syfte är att fånga upp medarbetare, som inte  
mår bra, i ett mycket tidigt skede. Kommun-
samverkan är ett samverkansarbete mellan Skurups  
kommun, Försäkringskassan, Vårdcentralen i 
Skurup och Novakliniken i Rydsgård.

Resultatet från jämförelser mellan kommuner, 
(kommunens kvalitet i korthet, KKiK) visar bra 
resultat för Skurup inom många områden, men 
även behov av förbättringar avseende bemötande 
vid telefonkontakt samt personalkontinuitet inom 
hemtjänsten. 

Skurups kommun har under året aktivt arbetat 
för att ingå en större kommunsamverkan i syfte att  
stärka vår konkurrenskraft, stärka vårt varumärke 
och utveckla servicen och tjänsterna till de vi är till  
för. Under slutet av året beslutades att Skurups 
kommun från och med 1 januari 2019 blir med- 
lem av Malmö/Lundregionen, vilket är en sam - 
verkansorganisation med nu totalt 12 kommuner. 

Näringslivet är starkt bidragande till finansi-
e ringen av offentlig verksamhet, varför det är viktigt 

att verka för att utveckla det lokala näringslivets 
förutsättningar till tillväxt och nyetableringar. 
En parameter som delvis bedömer kommunens 
förmåga att hantera detta är Svenskt näringslivs 
årliga ranking av näringslivsklimatet. Glädjande är  
att vi under året klättrade ytterligare 10 placeringar  
och intar nu plats 62 utav 290.

Kommunal familjecentral har startats i Skurups  
tätort. En familjecentral är en mötesplats för 
blivande föräldrar och familjer med barn 0–6 år. 
Här finns barnavårdscentral, öppen förskola, social-
tjänst och barnmorskemottagning. Socionom  
erbjuder samtalsstöd i frågor som rör familje-
situation.

Järnvägsgatan byggdes om som del i att bygga 
ett utvecklande handelsstråk mellan Kyrkogatan, 
Järnvägsgatan, gågatan och senare Stortorget.

Nya skolan har döpts till Prästamosseskolan, 
som ska bygga på värdegrunden lärande, trygghet 
och respekt.

Fiberutbyggnaden inom kommunen tar mer 
och mer fart för att knyta samman alla delar av 
kommunen och på så sätt klara framtida sam-
hällsutveckling med digitalisering. Under hösten  
genomfördes en insats kallad Mer digital, vilket 
är ett sätt att öka medborgarnas intresse och kun-
skap kring att använda digitala tjänster.

Fyra fokusområden föreligger utifrån Vision 
2030: ökat bostadsbyggande, fler i jobb, stärkt 
varumärke och delaktighet. 

Bostadsbyggandet tar fart och under 2018 gavs 
startbesked för sammanlagt 75 bostäder.

Arbetslösheten sjunker och fler är i arbete. Idag 
är arbetslösheten 7,0 % (16–64 år).

För att stärka platsvarumärket har under året 
ett magasin som heter Magasin Skurup lanserats.  
Därutöver har en film om Skurup producerats 
som bidrar till stärkt inflyttning och företags-
etableringar.

Kommuninvånarantalet har under året ökat 
med 117 personer.

Beslut har fattats om att ett utbildningsprogram 
avseende husbyggnation ska starta inom kommu-
nens egen gymnasieskola, på Nils Holgersson  
Utbildningscentrum.
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Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt 
över kommunens samlade verksamhet, inklusive  
de kommunala bolagen. Styrdokument som  
budget, rapporter, internkontroll, ekonomi-
styrnings principer och protokoll är viktiga i  
arbetet. Den ekonomiska uppföljningen 2018 
består av budgetuppföljningsrapporter per febru ari, 
april och oktober samt delårsrapport som baseras 
på utfall januari–augusti. 

I samtliga rapporter ingår även rapportering av  
de kommunala bolagen. 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.

Kommunstyrelsens uppsikt
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Prognosen för den sammanställda 
redovisningen visar ett resultat på 
+20,4 mkr. För Skurups kommun 
är prognosen +14,5 mkr.

I analysen av ekonomin används fyra olika aspekter  
för att den ska ge en så heltäckande bild som  
möjligt: det finansiella resultatet, kapacitetsutveck-
lingen, riskförhållande och kontrollen över den 
finansiella utvecklingen. I den sammanställda 
redovisningen sammanförs kommunen och dess 
bolag på ett sätt som kan likställas med en koncern- 
redovisning. 

Den sammanställda redovisningen omfattar de  
juridiska personer där kommunen har ett infly-
tande om minst 20 procent. Resultatet för 2018 
omfattar fem bolag.

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 nästan hälften av balansomslutningen 
och för den största delen av skuldsättningen.

Finansiell analys av den  
samlade verksamheten

Sammantaget redovisar bolagen plus 1,2 mkr  
efter finansiella poster, en försämring jämfört 
med föregående år med 6,9 mkr. Den främsta  
orsaken till budgetavvikelsen är Skurups Jord
bruks resultat på minus 2,7 mkr och Skurups 
Kommunala AB på minus 3,0. Resultatet för  
Skurups Kommunala AB påverkas av tidigare års 
skattebeslut vilket justeras 2018 med en skatte
återbetalning. Bolaget redovisar efter skatte  
justeringen ett positivt resultat på 0,6 mkr före 
koncernbidrag.

Skurups Kommunhus AB är moderbolag för 
övriga kommunala bolag och har ingen egentlig 
verksamhet. 

Ekonomin förväntas följa årets budget och upp - 
visa ett nollresultat. 

Verksamheten finansieras av en management 
fee som bolagen betalar. 

Skurupshem AB redovisar ett resultat på +2,2 mkr  
efter finansiella poster.

Skurups Kommunala AB redovisar ett positivt 
resultat på 0,6 mkr innan koncernbidrag. Under 
året har kreditering gjorts till Skurups kommun 
motsvarande 4,5 mkr. Detta då ärendet gentemot 
Skatteverket föll ut positivt.

Bolagens resultat
Mkr Resultat  

efter  
finansiella 

poster 2016

Resultat  
efter  

finansiella 
poster 2017

Resultat  
efter  

finansiella 
poster 2018

Resultat efter 
boksluts- 

dispositioner & 
skatt 2018

Koncern- 
bidrag 

2018

Resultat  
efter  

koncern- 
bidrag 2018

Skurups Kommunhus AB -0,4 0,0 0,2 0,2 -0,2 0,0
Skurupshem AB 5,5 0,2 2,2 2,7 -2,4 0,3
Skurup Kommunala AB 0,7 4,0 -3,0 0,6 2,9 3,4
Skurups Jordbruks AB -0,7 -0,5 -2,7 -2,7 2,7 0,0
Skurups Elverk AB 6,1 4,4 4,5 3,0 -3,0 0,0
Summa 11,2 8,1 1,2 3,7 0,0 3,7
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Då krediteringen är ett nollsummespel för bolaget  
innebär detta att 1,3 mkr har sänkt årets kost-
nader och resterande 3,2 mkr har bokats på skatt 
tidigare år, det vill säga efter ”resultat innan bok-
slutsdispositioner”.

Skurups Jordbruks AB redovisar ett resultat på 
minus 2,7 mkr främst beroende på att årets skörd 
blev sämre än beräknat.

Skurups Elverk AB redovisar ett resultat på 
+4,5 mkr vilket är i enlighet föregående år.

Skurups Kommunhus AB minimerar, utifrån 
fastställda principer, bolagens resultat via koncern-
bidrag. 

Intäkter och kostnader
Resultatjämförelse 
mkr

Bokslut  
2016

Bokslut  
2017

Bokslut  
2018

Totala intäkter 1 080,4 1 144,6 1 205,0
Totala kostnader -1 046,5 -1 116,0  -1 184,6
Årets resultat 33,9 28,6 20,4

De samlade verksamheterna prognostiserar för 
2018 ett resultat på +20,4 mkr vilket är 8,2 mkr 
mindre än föregående år. 

Kommunkoncernens intäkter ökade med 
60,4 mkr jämfört med 2017 främst på grund av 
ökade skatter och bidrag. Verksamheternas kost-
nader ökade med 68,6 mkr jämfört med 2017 
främst på grund av löneökningar och andra verk-
samhetsrelaterade kostnadsökningar, som ökade 
kostnader för interkommunal ersättning inom 
gymnasieskolan och ökat platsbehov inom äldre-
omsorgen.

Risk och kontroll
Soliditet
Soliditet är ett mått på den samlade verksamhetens 
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 behålls 
och utvecklas i god riktning. 

Det innebär att verksamheten ökar sitt finan-
siella handlingsutrymme inför framtiden. 

Soliditet
%

Bokslut  
2016

Bokslut  
2017

Bokslut  
2018

Soliditet 34 32 29

Soliditeten minskade med 3 procent 2018 jäm-
fört med föregående år och 5 procent jämfört med 
2016. Sveriges kommunkoncerner hade i genom-
snitt 35 procent i soliditet 2017. Med tanke på om-
fattningen av de planerade investeringarna kommer 
soliditeten med sannolikhet att minskas ytterligare.

Likviditet
Likviditeten är ett mått på den samlade verksam-
hetens 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 kortsiktiga likviditeten påverkas 
av flödet in- och utbetalningar.

Likviditet 
%

Bokslut  
2016

Bokslut  
2017

Bokslut  
2018

Kassalikviditet 105 83 102

Kassalikviditeten uppgick 2018 till 102 %.  
Likvi diteten för den sammanställda verksamheten  
är god. Dock kommer likviditeten på verkas av  
ökade investeringar och resultatutvecklingen för  
de kom mande åren.

Skuldsättning
De samlade långfristiga lånen uppgick till  
1 009 mkr 2018 vilket är 294 mkr mer än 2017. 
Det är främst nybyggnationer av fastigheter (ny 
skola) och utbyggnad av fibernät som krävt mer lån.

Risker
Bolagen står inför stora utmaningar de kommande 
åren. Det planeras för byggnation av bostäder, verk- 
samhetslokaler samt utbyggnad av bredband vilket  
ökar skuldsättningen och även tar likviditet i 
anspråk. Underhållet av verksamhetsfastigheter är 
eftersatt och det kräver åtgärder. För att fortsätta leve- 
rera ett positivt resultat behöver samtliga bolag vara 
i ekonomisk balans och ha en plan för framtiden. 

Kommunens borgensåtagande mot under- 
koncer nen fortsätter öka då de planerade invest e - 
rings volymerna innebär ökad skuldsättning. Jäm- 
fört med övriga skånska kommuner hade Skurups  
kommun redan 2015 det åttonde högsta borgen- 
åtagandet i förhållande till bruttokostnaderna 2015.



Förvaltningsberättelse

16

Det finns tre delar i lagen kring kommunens 
ekonomi. Dels ställs krav på mål för god ekonomisk 
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 kommun-
fullmäktige i en plan ska ange hur det ska ske. 
Kommunfullmäktige kan med hänvisning till 
synnerliga skäl besluta att inte återställa hela eller 
delar av ett underskott. Skälen ska då tydligt specifi-
ceras i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen. 

Kommunen kommer med en knapp marginal 
att uppfyllda det lagstadgade balanskravet med 
0,3 mkr.

Balanskravsutredning
Mkr Bokslut  

2016
Bokslut  

2017
Bokslut  

2018
Årets resultat 14,2 24,6 14,5
Reducering av samtliga 
realisationsvinster -0,2 -1,1 -14,2
Vissa realisationsvinster  
enligt undantags-
möjligheter 0,0 0,0 0,0
Vissa realisations-
förluster enligt  
undantagsmöjligheter 0,0 0,0 0,0
Orealiserade förluster  
i värdepapper 0,0 0,0 0,0
Återföring av  
orealiserade förluster  
i värdepapper 0,0 0,0 0,0
Årets resultat efter  
balanskravsjusteringar 14,0 23,5 0,3
Reservering till resultat-
utjämningsreserv (RUR) -6,6 -15,6 0,0
Disponering från resultat- 
utjämningsreserv (RUR) 0,0 0,0 0,0
Balanskravsresultat 7,4 7,9 0,3

Återställning av balanskravsunderskott
Mkr Bokslut  

2016
Bokslut  

2017
Bokslut  

2018
Krav att återställa  
från tidigare år 0,0 0,0 0,0
Resultat efter  
justering för RUR 7,4 7,9 0,3
Kvar att återställa  
från tidigare år 0,0 0,0 0,0

Den tredje delen i lagen kring kommunens eko - 
nomi är möjligheten att ha en resultat utjämnings-
reserv, så att man på ett genomtänkt sätt kan 
reservera 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 kommunen antagit riktlinjer för resultat-
utjämningsreserven, vilka bland annat begränsar 
reserven till högst 10 procent av skatter och  
generella statsbidrag.

Resultatutjämningsreserv (RUR)
Mkr Bokslut  

2016
Bokslut  

2017
Bokslut  

2018
Ingående värde 17,4 24,0 39,6
Årets reservering  
till RUR 6,6 15,6 0,0
Disponering av RUR 0,0 0,0 0,0
Utgående värde 24,0 39,6 39,6
Utgående värde som 
andel av skatteintäkter 
och kommunal  
utjämning, % 3,3 5,0 4,9

Avsättning till RUR kan göras med den del av 
resultatet som överstiger 1 procent av skatter och 
generella statsbidrag, exklusive reavinster. Det inne-
bär att 15,6 mkr kunde avsättas till RUR 2017, 
som efter avsättningen uppgick till 39,6 mkr. För 

Finansiell analys av kommunen
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2018 krävs att resultatet ska överstiga 8,1 mkr för 
att det ska bli aktuellt med avsättning till RUR.

Att det utgående värdet för RUR som andel av  
skatteintäkter och kommunal utjämning minskar  
från 5,0 procent 2017 till 4,9 procent 2018 
för klaras av att skatteintäkter och generella stats-
bidrag ökar i förhållande till 2017. Resultatnivån 
efter balanskravsutredningen medger ingen avsätt  - 
ning till RUR för 2018.

I analysen av ekonomin används fyra olika per-
spektiv för att på så sätt få en, till stor del, heltäck  - 
ande analys. Perspektiven är det finansiella resultatet, 
kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kon - 
trollen över den finansiella utvecklingen.

Resultat och kapacitet
Det prognostiserade resultatet för 2018 för kom-
munens verksamheter är 14,5 mkr. Relateras  
resultatet till skatteintäkter, kommunalekonomisk 
utjämning och statsbidrag redovisar kommunen 
ett resultat på 1,8 procent. Åren 2016 och 2017 
uppgick resultatet till 1,9 respektive 3,1 procent.  

Årets resultat och  
jämförelsestörande poster
Mkr Bokslut  

2016
Bokslut  

2017
Bokslut  

2018
Årets resultat 14,2 24,6 14,5
Årets resultat exklusive 
jämförelsestörande 
poster 28,4 24,6 0,3
Årets resultat/skatte-
intäkter och generella 
statsbidrag, % 1,9 3,1 1,8
Årets resultat exklusive 
jämförelsestörande 
poster/skatterintäkter 
och generella stats-
bidrag, % 3,9 3,1 0,0

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. 

Den beslutade resultatnivån ger utrymme för 
att självfinansiera större delen av kommunens 
normala investeringsvolym över en period. Det 
skapar ett kort- och långsiktigt finansiellt hand-
lingsutrymme i form av bibehållen soliditet och 

likviditet. Det redovisade resultatet för 2018 på 
0,3 mkr uppnår inte detta resultatmål.

Avskrivningar
Mkr Bokslut  

2016
Bokslut  

2017
Bokslut  

2018
Skattefinansierade 25,8 27,0 27,2
Affärsdrivande 4,9 5,0 5,5
Summa 30,7 32,0 32,7

Avskrivningarna ökar successivt i jämförelse med 
tidigare år. Detta är en konsekvens av ökade investe  - 
ringar och trenden är att investeringarna överstiger 
avskrivningarna.

Nettokostnadsandel
Nettokostnadsandel innebär att kostnaderna och 
intäkterna i kommunen ställs i relation till skatte-
intäkterna, inklusive kommunal ekonomisk ut-
jämning. Andelen anges i procent. Negativa tecken 
innebär att kommunens intäkter var större än  
kostnaderna.

% Bokslut  
2016

Bokslut  
2017

Bokslut  
2018

Verksamhetens intäkter 
och kostnader 94,2 93,0 94,6
Avskrivningar 4,2 4,1 4,1
Nettokostnadsandel 
före jämförelsestörande 
poster och finansnetto 98,4 97,1 98,7
Finansnetto -0,3 0,0 -0,5
Nettokostnadsandel 
efter finansnetto 98,1 97,1 98,2
Jämförelsestörande 
poster -1,9 0,0 1,8
Nettokostnadsandel 96,1 97,1 100,0

En grund i god ekonomisk hushållning är att 
intäkterna överstiger kostnaderna och att det finns  
marginaler för att finansiera investeringar, värde-
säkra anläggningstillgångar och beakta pensions-
åtaganden.

Det ställer krav på balans mellan löpande intäkter 
och kostnader. Ett mått på det är nettokostnads-
andelen, som innebär att samtliga löpande kost-
nader, inklusive finansnettot, relateras till skatte-
intäkter, statsbidrag och utjämning.
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Redovisas en nettokostnadsandel under 100 pro  cent  
har kommunen en positiv balans mellan löp ande 
kostnader och intäkter. I tabellen motsvarar 1 pro- 
cent att nettokostnadsandelen inte överstiger 99 
pro cent och då uppnås målet för resultatnivån.

Nettokostnadsandelen efter finansnetto för 2018  
uppgår till 98,7 procent av skatteintäkter och gene - 
rella statsbidrag. Det är en ökning med 1,6 procent 
jämfört med 2017.

Årets investeringar
Mkr Bokslut  

2016
Bokslut  

2017
Bokslut  

2018
Skattefinansierad  
verksamhet 48,1 28,5 72,2
Affärsdrivande  
verksamhet 6,1 26,8 17,1
Summa investeringar 54,2 55,3 89,3

Kommunen investerade 55,3 mkr 2017, vilket är 
ungefär samma nivå som 2016. För 2018 ökade 
investeringarna med ytterligare 34,0 mkr i förhål-

lande till 2017. En stor del av den ökade investe-
ringsökningen förklaras av ökade projekt inom 
exploateringsverksamheten.

Självfinansieringsgrad  
av nettoinvesteringar,  
skattefinansierad verksamhet
% Bokslut  

2016
Bokslut  

2017
Bokslut  

2018
83 199 53

Över 100 procent i självfinansieringsgrad innebär 
att alla investeringar har kunnat finansieras med 
årets resultat och avskrivningar, vilket i sin tur inne-
bär att kommunen inte behöver låna till investe-
ringarna eller minska likviditeten under året och att  
det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet stärks.

Självfinansieringsgraden av investeringarna, efter  
avdrag för investeringsinkomster, uppgår till 53 pro-
cent för år 2018. Det innebär att investeringarna 
under 2018 inte kan finansieras med skatteintäkter  
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och investeringsinkomster, utan kommunen måste  
använda viss likviditet för att finansiera investe-
ringarna. 

Investeringar för skattefinansierad verksamhet  
ska enligt kommunens målsättning inte vara större 
än årets resultat och avskrivningar för denna 
verksamhet mätt över en fyraårsperiod. Investe-
ringsvolymen för avgiftsfinansierad verksamhet, 
vatten och avlopp, påverkar behovet av taxeuttag.

Risk – kontroll
Likviditet ur ett riskperspektiv
Kassalikviditet
% Bokslut  

2016
Bokslut  

2017
Bokslut  

2018
121 126 104

Kassalikviditet är ett mått på den kortsiktiga betal - 
ningsberedskapen. En oförändrad eller ökad kassa-
likviditet i kombination med oförändrad eller 
förbättrad soliditet är tecken på att det totala  
finansiella handlingsutrymmet stärkts. Kassalikvi-
diteten 2018 minskar jämfört med 2017 på grund 
av att likviditeten minskar vilket också är en följd av  
ökade investeringsutgifter samt ett svagare resultat.

Soliditet
% Bokslut  

2016
Bokslut  

2017
Bokslut  

2018
Soliditet enligt  
balansräkningen 60 59 58
Soliditet inklusive hela 
pensionsåtagandet 26 28 30

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 man ska få fram soliditeten. 

Ju högre soliditet, desto mindre del av tillgång-
arna är lånefinansierade och desto starkare lång-
siktigt handlingsutrymme har kommunen. Ett 
kriterium för god ekonomisk hushållning är att 
soliditeten över en längre period inte försvagas, 
utan behålls eller utvecklas i positiv riktning. En 

förbättrad soliditet innebär att kommunen minskar 
sin skuldsättningsgrad och ökar sitt finansiella 
handlingsutrymme för framtiden.

Soliditeten inklusive pensionsåtagandet har 
stärkts de senaste åren, vilket bland annat beror på 
att pensionsskulden minskar efter hand. Kom-
munen har en stor del av sina verksamhetsfastig-
heter i bolagen och dessa finansieras genom lån till 
stor del och det leder till en förstärkt kommunal 
soliditet. 

Hade dessa fastigheter istället varit i kommunal 
ägo hade kommunen haft en högre belåningsgrad 
och det hade påverkat soliditeten negativt.

För 2018 har soliditeten minskat marginellt 
jämfört med 2017.

Kommunalskatt
Skurups kommunalskatt höjdes i budget 2017 
med 40 öre till 20,42 procent i jämförelse med 
20,02 procent som tidigare varit bestående sedan 
2012. 

Bland Skånes 33 kommuner ligger skattesatsen 
mellan 18,50 procent i Vellinge och 22,26 procent 
i Osby. Den genomsnittliga skattesatsen i Skåne 
uppgår 2018 till 20,63 procent och i riket till 
20,74 procent. Skurup ligger i rangordningen 
från lägst till högst skatt på fjortonde plats i Skåne.

Pensionsförpliktelser 
Pensionsförpliktelser och  
pensionsmedels förvaltning
Mkr Bokslut  

2016
Bokslut  

2017
Bokslut  

2018
Avsättning för pensioner 
inklusive löneskatt 18,6 18,6 16,9
Ansvarsförbindelser 
inklusive löneskatt 257,2 252,1 243,3
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) 275,8 270,7 260,2

Ansvarsförbindelsen är inte tryggad, utan pensions - 
förpliktelsen har återlånats i verksamheten, vilket 
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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.

Kommunens ansvars och  
borgensåtagande
Ändamål
mkr

Bokslut  
2016

Bokslut  
2017

Bokslut  
2018

Helägda bolag 628 747 940
Småhus 0 0 0
Föreningar 11 11 11
Övrigt 24 28 34
Totala  
borgens åtaganden 663 786 985

Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån till  
de kommunala bolagen, men även för extern verk - 
samhet. De samlade utnyttjade borgensåtagandena  
uppgick 2018 till 985 mkr, en ökning med 199 mkr 
jämfört med 2017. Ökningen 2018 avser främst 
Skurups Kommunala AB i samband med byggna - 
tion av ny grundskola.

Under rubriken Övrigt finns borgen främst för 
Sydvatten vars borgen uppgick till 34 mkr.

Kommunen har 355 mkr i utnyttjad borgen 
gentemot Skurupshem, vilket motsvarar 34 pro-
cent av den totalt utnyttjade borgen på 985 mkr. 

Risken bedöms vara låg, eftersom det finns dolda 
värden i fastighetsbeståndet och vakansgraden är 
låg. 

Även gentemot Skurups Kommunala AB har 
kommunen en stor borgensåtagande med 425 mkr  
eller 43 procent av det totala borgensåtagandet. 
Borgensåtagandet kommer att öka även under 
2019 då nya grundskolan kommer att färdigställas.  

Bolaget befinner sig i en operativ risk med anled-
ning av det pågående skolbygget. Eftersom kom-
munen är den största enskilda hyresgästen bedöms 
risken vara hanterbar.

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
Mkr Prognos 

april
Prognos 
augusti

Utfall 
2018

Kommunövergripande 
stab -1,4 -1,6 1,3
Myndighetsverksamhet 0,0 0,0 -0,1
Serviceförvaltningen 1,5 -1,1 0,6
Individ- och omsorgs-
förvaltningen -6,1 -6,1 0,0
Skol- och utbildnings-
förvaltningen -9,0 -8,0 -17,5
Centralt samt  
finansiering 5,7 9,9 10,1
Summa -9,3 -6,9 -5,6

Budgetföljsamheten för kommunens verksam-
heter har under året varit god med undantag för 
skol- och utbildningsförvaltningen som redovisar en  
budgetavvikelse på 17,5 mkr. Den främsta anled-
ningen till avvikelsen är ett stort ökat antal gym-
nasieelever på de externa gymnasieutbildningarna.

Risk
Skattefinansieringsgraden för investeringarna har 
försvagats 2013–2017. För att skapa handlings-
beredskap och trygghet att möta lågkonjunkturer 
behöver resultatnivån förbättras, så att soliditeten 
kan stärkas. Den positiva utvecklingen av solidi-
teten (exklusive ansvarsförbindelsen) som började 
2015 bröts 2016 och har planat ut 2017. 

Med 2018 års resultat blir soliditeten något 
försvagad, vilket innebär, om än marginellt, en 
svagare finansiell situation och minskad förmåga att 
möta en lågkonjunktur. På sikt är det inte hållbart 
med investeringsnivåer som redovisats för 2018.
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Skurups kommun är den största arbetsgivaren i 
Skurups kommun. Personalredovisningen omfattar  
personalstruktur, personalrörlighet, ohälsotal och 
arbetsmiljö. 

Personal i siffror
Bokslut  

2016
Bokslut  

2017
Bokslut  

2018
Tillsvidareanställda 1 025 1 044  1 070
Visstidsanställda 157 208  216
Totalt antal anställda 1 182 1 252  1 286
varav tillsvidare
anställda kvinnor 852 873  891
varav tillsvidare
anställda män 173 171  179
Genomsnittsålder, 
tillsvidareanställda 47,0 46,8  46,6
Genomsnittsålder, 
visstidsanställda 38,6 38,7 39,7
Andel tillsvidare-
anställda deltids-
arbetande kvinnor, % 37,4 37,0  41,0
Andel tillsvidare-
anställda deltids-
arbetande män, % 2,6 2,7  1,6

Antalet anställda den 31 dec 2018 uppgick till 1 286  
månadsavlönade medarbetare, vilket är en ökning 
med 34 personer sedan årsskiftet 17/18.

Av samtliga månadsavlönade anställda var cirka  
83 procent tillsvidareanställda, övriga visstids-
anställda. Cirka 83 procent av de anställda är 
kvinnor. Medelåldern är knappt 47 år. 

Skol- och utbildningsförvaltningen är den största  
verksamheten och står för ca 43 procent av de 
tillsvidareanställda.

Antal anställda som har slutat under året upp-
går till 234 personer. 125 personer har slutat på 
egen begäran och 29 personer har gått i pension. 

Personalomsättningen har stabiliserats något i jäm - 
förelse med förra året. 

Under perioden är det 154 tillsvidareanställda 
som har slutat.

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

182 av de tillsvidareanställda är 60 år eller äldre 
år 2019, 41 av dessa fyller 65 år eller mer under 
året. Exakt hur många av dessa som går i pension 
under 2019 är osäkert eftersom pensionsåldern är 
rörlig mellan 61–67 år.

Under året utannonserades cirka 180 plats- 
annonser. Vissa av dessa annonser kan ha innehållit 
flera tjänster, exempelvis för sommarvikarier. 

Flertalet chefsrekryteringar som har gjorts har 
varit i kommunövergripande stab samt förvalt-
ningen förskola – skola.

Tillsvidareanställda  
som slutat under året

Bokslut  
2016

Bokslut  
2017

Bokslut  
2018

Slutat på egen begäran 74 62  125
Pensionsavgång 12 23  29
Totalt 86 85 154

Personalredovisning
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Bemanningsenheten
Syftet med bemanningsenheten är att det ska finnas 
en central bemanningspool som, i första hand, ska  
användas för att täcka kortare vikariat på de respek-
tive 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.

 ♦ Möjlighet att lösa ett vikariebehov som tidigare 
inte kunnat lösas, nu finns synergieffekter mellan 
enheterna.

Bemannade timmar 2018:
 ♦ Utbildningspoolen: 21 567 timmar.
 ♦ Hemtjänstpoolen: 18 226 timmar.
 ♦ Särskilt boendepoolen: 15 775 timmar.
 ♦ Funktionsnedsättning- och särskilt stödpoolen: 
1 560 timmar.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har gått ner från 6,0 procent till 
5,4 procent. Det är mycket positivt att sjuktalen 
sänks då det sedan 2015 har varit prioriterat  
område med att få ner sjukfrånvaron på olika sätt. 

Syftet har varit att kartlägga, utreda och klargöra  
vilka förutsättningar respektive medarbetare har 
för att återgå i ordinarie arbete. Ett annat fokus har 
också varit att tidigt uppmärksamma medarbetare 
som finns i farozonen för långtidssjukskrivning 
och då vidta tidiga insatser.

Sjukfrånvaro av sammanlagd  
ordinarie arbetstid

Bokslut  
2016

Bokslut  
2017

Bokslut  
2018

Totalt antal sjukdagar 34 287 30 892  28 872
Total sjukfrånvarotid av 
ordinarie arbetstid, % 7,2 6,0  5,4
Summa tid med lång-
tidssjukfrånvaro,  
fr.o.m. dag 60, % 71,1 62,9  31,3
Summa sjukfrånvarotid 
för kvinnor, % 7,7 6,3  5,7
Summa sjukfrånvarotid 
för män, % 4,8 4,9 4,0
Summa sjukfrånvarotid 
för åldersgruppen 29 år 
eller yngre, % 4,7 5,6 6,9
Summa sjukfrånvarotid 
för åldersgruppen  
30–49 år, % 7,1 6,0  5,2
Summa sjukfrånvarotid 
för åldersgruppen 50 år 
eller äldre, % 7,8 6,1  5,4

Långtidssjukskrivningarna är cirka en tredjedel 
av den totala sjukfrånvaron (31,3 procent). Stati-
stiken visar att sjukfrånvaron sjunkit bland både 
kvinnor och män. Inom åldersgruppen 30–49 år  
och inom åldersgruppen 50 år eller äldre visar 
stati stiken en nedgång. Målmedvetet, aktivt och 
före byggande arbete med att få en frisk och håll-
bar organisation kommer även fortsättningsvis 
att prioriteras. 

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.

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

 ♦ Arbetsskador 85 stycken.
 ♦ Tillbud 156 stycken.
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Företagshälsovården är vår expertis inom arbets-
miljö och hälsa. Övervägande del av resurserna 
som nyttjats hos företagshälsovården är psykolog 
och ergonom. Deras insatser har främst varit i 
förebyggande syfte och i individärenden. 

De förebyggande insatserna har framför allt varit 
inom ergonomi. Vård- och omsorgspersonal har 
fått ergonomiutbildning för att förebygga arbets-
skador. En stor andel av administrativ personal har  
fått kortare föreläsning kring ergonomi samt 
genomgång av den egna kontorsarbetsplatsen. 

Förebyggande arbetsmiljöarbete för att utveckla  
och stärka samarbetet mellan förtroendevalda och  
chefstjänstemän har genomförts i form av tre 
workshops. Resultatet är att Riktlinjer för ett gott  
och utvecklande samarbete gemensamt har tagits 
fram. 

Personalenheten har tillsammans med ESF- 
projektet arrangerat fyra chefsdagar i form av halv - 
dagarsutbildningar. Innehåll på chefsdagarna har 
varit Inkludering i praktiken – aktiva åtgärder  
uti från diskrimineringslagen. Syfte och mål har 
varit att skapa en grund hur arbete mot diskrimi-
nering ska göras. 

Arbetstrivsel är en av de viktigaste förutsätt-
ningarna för att medarbetare ska vara engagerade 
och moti verade. 

Personalen har en andra gång tilldelats en trivsel-
peng motsvarande 450 kronor per person, som 

arbetsgruppen fritt kunde använda till valfri trivsel-
höjande aktivitet. 

Friskvård och personalförmån
Arbetsgivaren bidrar till medarbetarnas hälsa även 
på fritiden. Under 2018 har 582 medarbetarna 
utnyttjat friskvårdsförmånen. Vad som godkänns 
som friskvård bestäms av Skatteverket.

Under 2019, i ett led att stärka varumärket ytter - 
ligare, kommer kommunens anställda erbjudas en 
unik personalförmån och det är personalbil med 
netto-/bruttoavdrag. 

  
Löneöversyn 2018
Anställda i kommunen har individuella och diffe- 
rentierade löner. Den genomsnittliga medianlönen  
i kronor, efter lönerevisionen 2018, var 29 114  
jämfört med 2017 då den var 28 000. Genom-
snittliga löneutvecklingen under året har varit  
3,9 procent. Löneutveckling sker genom löne-
revision och ny anställningar under året.

Strukturella lönesatsningar gjordes på grund-
skollärare, lärare på Kulturskolan, förskolelärare, 
vårdare med adekvat eftergymnasial vidareutbild-
ning, undersköterskor och arbetsterapeuter. Löne-
satsningarna har visat sig gett mycket gott resultat 
vid uppföljning och analys.
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God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innefattar krav på att  
resurserna i verksamheten används till rätt saker och  
att de nyttjas på ett effektivt sätt. I kommunal-
lagen tydliggörs även att kommunfullmäktige ska  
ange övergripande mål och riktlinjer som är av 
betydelse för god ekonomisk hushållning. För att  
säkerställa att Skurups kommun bedriver en verk- 
samhet i enlighet med god ekonomisk hushåll-  
ning, ur så väl ett finansiellt som ett verksamhets-
perspektiv, används en styrmodell. Det är styr-
modellens uppgift att hålla samman styrningen i  
kommunens verksamhet med cirka 1 000 anställda  
och 4 förvaltningar i riktning mot önskat resultat 
och säkra att kommunfullmäktiges beslut nås. 

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.

Uppföljning av beslutade mål görs per den 30 april,  
31 augusti och 31 december.  

För april och augusti lämnas en prognos för 
måluppfyllelsen för helåret. 

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  
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Inriktningsmål
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De övergripande målens fem målområden är de  
samhällsområden 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 över Skånesnittet. •
Invånarna ska ha tillgång till ett varierat kultur- och fritidsutbud. •
Kommunen ska verka för jämlikhet, delaktighet och tillgänglighet för alla medborgare. •
Enligt SCB:s befolkningsstatistik hade kommunen  
vid utgången av 2017 15 587 invånare och vid 
utgången av 2018 15 759 invånare.

I mätningar där det är möjligt att göra jämförelse 
med riket inom skola och utbildning ligger Skurups 
kommun i de flesta fall över rikssnittet (merit-
poäng, behörighet, ”mjuka värden” i enkäter). 
I Sveriges kommuner och landstings nationella  
rank ing över Sveriges skolkommuner, Öppna jäm- 
för elser – grundskola, som fokuserar på elevernas 
kunskapsresultat bland Sveriges 290 kommuner, 
ligger Skurups kommun nu på plats 73. Mål - 
uppfyllelsen vid Nils Holgerssongymnasiet är god. 
Andelen elever som når examen inom tre år ligger 
över rikssnittet. Likaså är det en hög andel av elev- 
erna som efter examen är i arbete eller högre 
studier. Två program ligger dock under rikssnittet  
medan fordon och transport ligger över. Utveck-
lingsområdet är ökat fokus på undervisnings-
kvalitet. Strategier för detta är framtagna under 
hösten 2018, vilket fokuserar på digitalisering, 
värdegrund och helhet i utbildningen, bedömning 
och betygssättning, skola och arbetsliv samt under - 
visning ur ett specialpedagogiskt perspektiv.

Mätningen utförs av Socialstyrelsen under våren. 
Resultatet redovisas i slutet av året.

 ♦ Personalens bemötande inom hemtjänsten, 
Skurup 97 %, Riket 97 %.

 ♦ Personalens bemötande inom äldreboende, 
Skurup 98 %, Riket 93 %.

 ♦ Känsla av trygghet inom hemtjänsten, Skurup 
88 %, Riket 85 %.

 ♦ Känsla av trygghet inom äldreboende, Skurup 
89 %, Riket 88 %.

 ♦ Sammantagen nöjdhetsgrad inom hemtjänsten,  
Skurup 90 %, Riket 88 %.

 ♦ Sammantagen nöjdhetsgrad inom äldreboende, 
Skurup 85 %, Riket 81 %.

Utav sex mätvärden är Skurup bättre än riket på 
fem och samma som riket på det sjätte. Därmed 
bedöms målet som uppfyllt.

I mätningar inom Särskilt boende har kommu  - 
nen uppfyllt målen där kommunen ligger över riks  - 
snittet. Inom skola har det inte genomförts några 
enkäter och därför kan detta mål inte mätas.

Under 2018 har startbesked getts för nybyggnad 
av 19 enbostadshus, 2 fritidshus och 54 bostäder 
i flerbostadshus/radhus/parhus. Sammanlagt har 
startbesked getts för 75 nya bostäder. 

Samverkan pågår med privat hyresvärd samt 
Skurupshem AB gällande trygghetsboende. Men 
inga beslut är fattade kring nybyggnation.

Skurup ligger på 62:a plats, (72:a 2017) i Sverige  
i rankingen av näringslivsklimatet (av 290 kom- 
muner) och på 12:e plats i Skåne (av 33 kom mu - 
ner). Skurup har klättrat 128 placeringar på tre 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 kommu - 
nen och se till att bidra med en god kommunal 
service både till gamla och nya företag.



God ekonomisk hushållning

27

Biblioteket i Skurup har fått ett välbehövligt 
ansiktslyft med fokus på barn och unga. Öppen 
Arena har genererat utökad fritidsaktivitet för 
unga i kommunen. Fritidsgårdarna strävar efter ett  
utvecklande arbete i att vara mer synliga på andra 
arenor i kommunen, till exempel ungdomsmässa,  
Mötis, trafikveckan, och andra arrangemang som 
riktar sig till målgruppen. Det lokala aktivitets-
stödet till föreningar har höjts. Biorama har som 
alltid varit populärt och Nationaldagsfirande och 
Allsång har genomförts. 

Personal som arbetar med barn och ungdomar 
i den öppna fritidsgårdsverksamheten ska lägga  
stor vikt vid arbete med etik och demokrati-
frågor, motverka rasism och diskriminering, stärka  
barnens självkänsla samt arbeta för att utveckla  
förmågan till öppenhet, förståelse och respekt 
för varandra. Det pågår en ständig utveckling av 
folkhälsoarbetet. Folkhälsoplanen är färdigställd 
men inte antagen.

Kommunen tillhandahåller förskoleplatser inom  
reglerad laglig tid (4 månader). Vissa förskolor och  
skolor kan dock inte ta emot alla som önskar och  
en kö finns. Skolorna behöver fortsätta utveckla  
sitt arbete med för äldrars delaktighet till exempel  
via föräldraråd och god information via hemsida där  
verksamheter kan jämföras. Genom pågående  
arbete med att göra lärmiljön tillgänglig, arbeta  
språkutvecklande, skapa förutsättningar för alla  
elever att vara delaktiga och ett inkluderande  
arbetssätt där olikheter tillåts vara en tillgång, 
skapas förutsättningar för likvärdig utbildning. 
Tillgänglighet innebär att verksam heteten utvecklar 
kunskap om förutsättningar för lärande och hur 
det hänger samman med verksamhetens pedago-
giska, sociala och fysiska miljöer. 

Verksamhetens förmåga att skapa tillgängliga 
lärmiljöer påverkar möjligheterna för barn och 
elever att vara delaktiga i såväl sitt lärande som i  
den sociala gemenskapen. Tillgängliga lärmiljöer  
är också en förutsättning för att kunna utveckla 
inkluderande verksamheter, vilket är ett av förvalt-
ningens prioriterade mål.

Elever, personal och vårdnadshavare samt hand- 
 ledare och samverkanspartners uppföljningar  
syn liggörs och analyseras i vår kvalitetsrapport.  
Tillgänglighet finns i form av olika skolformer,  
skoljordbruk och Kosläpp samt Öppet hus. Verk - 
samheten erbjuder flera skolformer och har en  
regional samverkan med Sydöstra Skånes Sam- 
 arbetskommitté (SÖSK) för att erbjuda flera  
utbildningar. Under hösten 2018 har skolan med - 
verkat i analysarbetet kring nyanlända och fler-
språkiga elevers lärande och kommer att göra 
insatser kommande år.

En modell för att främja barn och ungas hälsa  
och välmående under uppväxten, samt stödja för - 
äldrar, har framtagits i ett brett samarbete. Skurups-
modellen bygger på barnkonventionen, Vägledande  
samspel/ICDP och samarbete i fyra tvärprofes- 
sio nella team baserat på barnens åldrar (0–6 år,  
6–12 år, 12–15 år, 15–19 år). Skurups modellen  
har föranlett uppstarten av en arbetsgrupp som  
fokuserar på barn rättsfrågor och barn och ungas 
delaktighet.

Under året var fyra sammanträden med kom-
munala pensionärsrådet planerade. Fyra möten är  
genomförda. Tjänstemän tillsammans med ord - 
förande arbetar med framtagande av dagord ning.  
Kommunen ansvarar för sekreterarskapet vid 
mötena.

Under året var fyra sammanträden med kom-
munala tillgänglighetsrådet planerade. Fyra möten  
är genomförda. Tjänstemän tillsammans ordfö-
r ande arbetar med framtagande av dagordning. 
Kommunen ansvarar för sekreterarskapet vid 
mötena.

Tillgängligheten i IFO´s reception är utökad.  
Brukar undersökning är verkställd. Rutiner kring 
jämställt försörjningsstöd är ändrade till att verk-
ställas utifrån lämplighet (ej kön). 

Möjlighet finns att lämna medborgarförslag. 
Kommunen driver olika projekt kring inkludering. 
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Målområde – Ekologisk mångfald och social hållbarhet
Kommunen ska verka för jämställdhet. •
Andelen hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling,  
ska öka jämfört med föregående år. •
Uppfylla kriterierna för Fair Trade City. •
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. •

Kommunens arbete med lönekartläggning, rätt till 
heltid, utjämnar löneskillnader. Även arbetet med 
folkhälsoplan bedöms bidra med jämställdhets-
arbetet.

Fritidsgårdarna verkar för en öppen arena där 
ungdomar från olika miljöer ska kunna mötas. 
Fritidsgårdarna arbetar med besökare kring etik, 
demokrati, moral i bemötandet med varandra, 
personal och andra besökare i verksamheten för 
att påöka medvetenheten och förhållningssättet 
för en ökad jämlik verksamhet. 

Den öppna fritidsverksamheten på fritidsgård-
arna har under några år jobbat med en metodik 
som grundar sig på ett lösningsfokuserat synsätt, 
bemötande och arbetsformer med ung i fokus.

Förskolan har tagit fram en handlingsplan för 
jämställdhetsarbetet. Skolor arbetar med en plan  
för såväl kränkande behandling och diskriminering,  
både åtgärdande och förebyggande, och som revi - 
deras årligen. Fortbildningar via ESF om hur elevers 
lärande utvecklas, samt satsning på förstelärare, 
främjar både flickor och pojkar. Utvecklingsarbetet 
inriktas mot att könsuppdela statistik vid till 
exem pel analyser i samband med kvalitetsdialoger 
på enheterna och med skolledare, förvaltning och 
politiker. 

Kommunen har under året en ny arbetsgång för  
arbetet mot kränkande behandling samt infört ett 

digitalt verktyg. Planen mot diskriminering och 
kränkande behandling följs systematiskt upp och 
utvärderas. 

I rapporteringar och till exempel kvalitetsdialoger 
könsuppdelas statistik i ökad omfattning. Skolan 
följer en fastställd plan och värdeorden finns med  
i undervisningen. Förväntansdokument, ordnings - 
regler och tydligare elev- och personalhandbok  
stöd jer arbetet. Arbetet mot kränkande behand-
ling har utvecklats och ytterligare fortbildnings-
insatser planeras. Elevhälsoarbetet prioriteras.

Målsättningen är att produkter som ska inhand - 
las med rättvisemärke ska vara 100 procent. Utfallet 
är för 2018, 96 procent. Detta beror på avsaknad 
av tillgång av bananer på marknaden. Kommunen  
upprätthåller fortsatt diplomering. 

Nya pumpar på avloppspumpstationer samt byte  
från kvicksilver- till högtrycksnatriumarma turer  
på gatubelysningen gör att energiförbruk ningen  
minskar. Elförbrukningen har kostnadsmässigt varit  
mindre än föregående år. Planerad utbyggnad är 
genomförd av fjärrvärmeutbyggnaden. Arbetet  
fortskrider med att fasa ut fordon med fossilt 
bränsle. Flertalet arbetsfordon drivs med biodiesel, 
vilket är fossilfritt. Antalet elbilar i verksamheten 
ökar. Elinköp sker inte fossilfritt idag. En ny upp - 
handling inför 2020 kräver att krav ställs på helt 
fossilfri elleverans om målet ska uppnås.

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. ♦

För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram  
krävs godkända betyg i svenska eller svenska som  
andraspråk, engelska och matematik och i minst  

fem andra ämnen från grundskolan. Av Alléskolans 
elever var 100 procent behöriga och av Macklean-
skolans elever var 83,6 procent behöriga till något 
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Målområde – Fler i jobb
Andelen förvärvsarbetare, ålder 20–64, ska ligga över rikssnittet. •
Ungdomsarbetslösheten, ålder 18–24, ska minska. •
Andelen personer med försörjningsstöd ska vara under rikssnittet. •
Andelen förvärvsarbetande mellan 20–64 år ligger 
över rikssnittet. 

Antal unga arbetslösa i åldern 18–24 år har 
minskat jämfört med föregående år. IFO kommer 
att arbeta målmedvetet för att uppfylla målet. 
Samarbete har inletts med Arbetsmarknad/Integra-
tion för att ta nytt grepp.

Målet med att andelen personer med försörj-
ningsstöd ska vara under rikssnittet uppnås även 
om kostnaderna ökat. Samarbete har inletts med 
Arbetsmarknad/Integration för att ta ett nytt grepp. 
Tidigare år uppgick andelen personer med försörj-
ningsstöd i kommunen till 2,2 % jämfört med 
rikssnittet på 4,2 %.

nationellt program. Antal elever i årskurs 9 som är 
behöriga total är 85,8 procent. Rikets snitt är 82,7 
procent. Det finns skillnader mellan pojkars och 
flickors resultat på Mackleanskolan, där flickorna 
är behöriga till 90,7 procent och pojkarna 81,1 
procent. Andel elever med godkänt betyg i alla 
ämnen som ingått i elevens utbildning har sjunkit 
något. Skurups resultat ligger fortfarande något 
över rikssnittet med 76,1 procent. Flickorna har 
i högre utsträckning än pojkar betyg i alla ämnen.  

Åtgärder och vidare analyser görs till kvalitets - 
dialog som sker terminsvis mellan skolledning, 
förvaltning och politiker samt fortlöpande i led - 

ningsgruppen. Nya rutiner för ökad närvaro,  
tyd li g are arbetsgångar för arbetet med extra anpass- 
ningar, anpassad studiegång mm har utarbetats 
som stöd för vidare arbete.

Folkbokförda elever som fått gymnasieexamen 
eller studiebevis inom 4 år är 80,7 procent. Rikets 
genomsnitt är 78,6 procent. På Nils Holgersson-
gymnasiet får 83,8 procent yrkesexamen inom tre 
år.

Andelen med eftergymnasial utbildning är  
30,9 procent i Skurup mot riksgenomsnittet som är  
32,8 procent. Fortsatt arbete med kvalité i vuxen-
utbildning som möjliggör högskolestudier krävs. 
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Inriktningsmål
Inriktningsmålen anger politiskt prioriterade om-
råden. Avstämningen nedan gäller kommunen totalt.  

Teckenförklaring

	 •  Anger att målet uppnås till minst 50 %.

	 ♦Anger att målet inte uppnås.

Kommunutvecklingsberedningens verksamhetsområde
Vision 2030. •
Bredbandsutveckling. •

Kommunorganisationen arbetar aktivt med olika 
åtgärder som ska verka för att Vision 2030 ska upp - 
nås. Prioriterad inriktning utifrån Vision 2030 är 
fyra delar och utgörs av fler i jobb, ökat bostads-
byggande, stärkt varumärke och delaktighet. 

1) För att få fler i jobb har en ny organisation  
nyligen införts, plan för självförsörjning är under 
utarbetning, och särskild resurs arbetar tillsammans  
med Arbetsförmedlingen för att få fler personer i  
jobb.

2) Ökat bostadsbyggande möjliggörs genom  
aktiv planläggning, strategiska markinköp och  
dialog med näringsidkare.

3) Åtgärder som genomförts för att stärka varu-
märket är exempelvis en film om Skurup (plats-
varumärket), produktion av ett Skurups Magasin 
(platsvarumärket) samt workshops avseende att  

ut veckla gemensamma arbetsmiljön (arbets givar - 
 varu märket).

4) Delaktighet utvecklas genom bland annat 
ökad samverkan och transparens.

Fibernätsutbyggnaden på landsbygd fortsätter. 
Lantmäteriets långa handläggning av ledningsrätter, 
i de områden där framkomligheten är svår, har 
påverkat tidsplanen för anslutning. Inga maskiner 
eller grävarlag har stått stilla utan har omlokaliserats 
till andra utbyggnadsområden. Tempot hålls uppe 
för att nå samtliga landsbygdskunder innan stöd-
perioden når sitt slut. Det finns ett jämnt flöde av 
beställningar per vecka vilket visar att intresset är 
konstant. I början av året meddelades att målet 
för 2018 är att ansluta 1 200 kunder, och målet ser 
ut att vara inom räckhåll.

Samhällsbyggnadsberedningens verksamhetsområde
Fortsatt arbete för att tillgodose kommunens behov av områden för företagsetableringar, rekreation och bostäder  
i olika boendeformer som passar för alla medborgare. •
Infrastrukturarbete för bättre kommunikationer mellan olika delar av kommunen, samt i kommunens närområde. •
Fortsatt arbete med klimatanpassning för att undvika problem associerade till stigande havsnivåer vid kusten 
och vattendragen, grundvattenhöjningar och erosion samt utreda behovet av fler våtmarker. •
Revidering av kommunens översiktsplan för att säkra framtida markbehov. •
Bostadsutveckling går starkt framåt genom bland 
annat Västeräng där de första 20 tomterna sålts. 
Flera privat drivna bostadsbyggnadsprojekt har  
påbörjat byggnation. Planarbete för industri har  
påbörjats på Östra Industriområdet. ÅVS (Åtgärds - 
valsstudie) för Skurups tätort påbörjades i augusti,  
i samarbete med Trafikverket. 

Ökad aktivitet och kompetens inom förvaltningen  
i detta område gör att övergripande arbete kunnat 
sättas igång. 

Arbete pågår med att ta fram en kustförvaltnings-
plan, som ska vara klar första kvartalet 2019. 

Arbetet med ÖP-revidering har prioriterats och 
pågår nu med full kraft.
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Kultur- och fritidsberedningens verksamhetsområde
Strategi för att lyfta kultur och fritid som profilering för kommunens varumärke. •
Utöka fritidsaktiviteter i vår natur för att synliggöra naturens betydelse. •
Fortsätta utveckla kulturskolans verksamheter. •
Kultur och Fritid arbetar generellt med profilering 
av verksamheterna som en attraktivitetsskapare för  
hela kommunen. Gummifabriken har vid olika 
tillfällen fått besök av liknande verksamheter från 
andra kommuner såsom Ystad, Tomelilla, Sjöbo, 
Simrishamn, Lomma, Bjärred med flera. 

Gummifabriken och fritidsgårdverksamheterna  
strävar efter att skapa fritidsaktiviteter utanför den  
fysiska fritidsgården och detta i form av att man 
besöker utemiljöer som skateparker, sjöar för fiske,  
paddling med mera. 

Utomhusaktiviteter sommartid kan också vara 
till exempel besök på stranden, utomhusbadet, 
sommarland, äventyrscamp, klätterparker etc. Det 
har varit viktigt att se till miljöer med aktiviteter  
för ungdomar som ligger inom kommunen eller i 
närliggande miljö. 

Kulturskolan fortsätter sin positiva utveckling. 
Utökad budget, nya tjänster samt ont om lokaler 
innebär både möjligheter och utmaningar. Staten 
erbjuder projektbidrag till kulturskolorna, men 
ställer också motkrav för dessa bidrag. 

Skol- och utbildningsberedningens verksamhetsområde
Det hälsofrämjande arbetet ska prioriteras genom målsättning att ha daglig fysisk aktivitet i alla verksamheter och 
att 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 idrottshall-
tider. f-6 skolorna ger dock många exempel på 
pedagogiska aktiviteter som innebär daglig fysisk 
aktivitet både i undervisning, på rasttid och på 
fritidshem. 

DLS-diagnosen används i åk 2 och 4. Nationella  
prov i åk 3 och det nya kartläggningsmaterialet 
från Skolverket används. Flera andra screening-
material finns och används. Förstelärarnas upp-
drag är inriktat mot språkutvecklande arbetssätt 
och inkludering. Skurups kommun ingår i ett  
utvecklingsarbete med Skolverket inriktat mot ny-
anländas lärande och språkutvecklande arbetssätt.

Arbetet med bibliotek och läsning behöver utveck - 
las även framöver.

Betygsresultaten är i förhållande till riket relativt  
goda men alla elever är inte behöriga till gymna-
siet. Analys och åtgärder görs årligen. Fokus på 
kunskap om arbetslivet, entreprenöriellt lärande 
och rutiner för ökad närvaro är delar i förbätt - 
rings arbetet. Våra brukarundersökningar och till  
exempel enkäter i samband med Skolinspek tio - 
nens granskningar visar på att elever och barn i  
stort upplever trygghet och studiero. Under hösten  
ut arbetades en arbetsgång och det infördes nytt 
verktyg för anmälan av, och arbete mot, kränkande 
behandling.
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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 möta barn och ungdomars behov. •
Äldreomsorg: Öka delaktigheten för den enskilde. •

Varje verksamhet har arbetat fram en utvecklings-
plan för e-hälsa. Med utgångspunkt från dessa 
planer har en förvaltningsgemensam e-hälsoplan 
arbetats fram.

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. Verksam-
hetens organisation, struktur och aktiviteter är i  
ständig utveckling. Verksamheten fick inför 2018 
en ramutökning i budgeten vilket möjliggjorde två  
nya pedagogtjänster till verksamheten. Med hjälp 
av pedagogerna synliggörs utvecklingsområden 
och det pedagogiska arbetet har tagit fart. 

För den dagliga verksamhet som vänder sig till 
de brukare som står närmast arbetsmarknaden, och  
har målet enskild praktik/bidragsanställning, är 
målet att hela tiden samverka och utveckla arbetet  
med externa arbetsplatser. Samarbetet med Arbets-
förmedlingen och Försäkringskassan är avgörande 
och är ett prioriterat område för verksamhetens 
arbetskonsulent. Personalen arbetar till stor del 
efter den metod som arbetades fram under 2017 
som bygger på att den enskilde startar i en grupp-
aktivet tillsammans med handledare där fokus är 
att skapa trygghet och relationer på den externa 
arbetsplatsen. Efterhand knoppas gruppen av tills 
den enskilde är ensam kvar och har då en individuell 
praktikplats med en stabil grund att bygga vidare 
på. Under 2018 har denna metod genererat ett par 
enskilda praktikplatser med väldigt gott resultat. 

Psykisk ohälsa och självskadebeteende är något 
som tenderar att öka bland unga personer med 
intellektuell funktionsnedsättning. Konsekvensen 
av detta är att den enskilde har svårt för grupp-
aktiviteter, sociala samspel, och att vistas ute i 
samhället. 

För att möta detta behov och skapa en menings-
full daglig verksamhet för brukarna krävs enskilt 

anpassade aktiviteter både inomhus och ute i sam - 
hället. Förhållningssätt och arbetsmetoder behöver  
anpassas och för att skapa en större trygghet för 
personalen har utbildning inom riktade områden 
genomförts.  

En ny daglig verksamhet har startat under hösten 
med inriktning media. Verksamheten ger ut en egen 
tidning och håller på att starta upp ett verksamhets-
bibliotek. Verksamhetens personal arbetar aktivt  
för en större inkludering i samhället. 

Pedagogerna på daglig verksamhet har genom-
gått utbildningen Ledare men inte chef vars huvud - 
inriktning framför allt handlade om kommu nika - 
tion, gruppdynamik och målstyrning.

SSPF (Skola, socialtjänst, polis och fritid)  
samverkar förvaltningsövergripande för trygga  
och goda uppväxtvillkor och uppväxtmiljöer i  
Skurups kommun. SSPF har arbetat fram förslag 
på föräldrastödsprogram ICDP (International 
Child Develepment Program) kring vägledande 
samspel. Utbildningssatsningen har gjorts till-
sammans med skolan och fritidsverksamheten. 
Programmet är samhällsorienterat och målsätt-
ningen är att stödja och främja psykosocial omsorgs-
kompetens hos personer som ansvarar för barns 
omsorg. Personal, förvaltningsövergripande, har ut - 
bildats för att kunna ge generellt föräldrastöd 
från förskoleklass till årskurs två i gymnasiet. 
Andra behov som har uppmärksammats har lett 
till en vidareutbildningssatsning för personal vad 
gäller Funktionell Familjeterapi (FFT). Metoden  
rekommenderas av Socialstyrelsen och vänder sig 
till familjer med barn i åldrarna 11–18 år som visat 
utåtagerande beteende.

Barn I Föräldrars Fokus (BIFF), en föräldra-
cirkel där föräldrar har möjlighet att lära sig mer om  
barns behov och situation i en familjerättslig kon-
flikt, har genomförts vid ett par tillfällen under året. 
En signifikant riskfaktor vad gäller narkotika-
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missbruk är rökning och senaste drogvaneunder-
sökningen visade på ett relativt högt antal rökare 
i Skurups kommun. Individ- och familjeomsorgen 
har under året haft fyra feriearbetande ungdomar 
som har arbetat med tobaksprevention under året. 
Under hösten informerade de om tobak i hög-
stadieklasser, så kallad ”peer education”, samt infor - 
merade kommunala politiker och tjänstemän om 
vilka beslut de anser att vuxna beslutsfattare  
behöver fatta för att motverka att ungdomar börjar 
röka. Detta resulterade i att beslut fattades om  
tobaksfri skoltid.

Barnsekreterarna och fältsekreterarna har i ett 
samarbete under våren påbörjat gruppträffar för 
föräldrar vars ungdomar provat droger. Syftet har 
varit att medvetandegöra och ge föräldrar kunskap 
inom området, men även att erbjuda en möjlighet 
att utbyta erfarenheter med andra föräldrar som 
befinner sig i liknande situation. Individ- och 
familjeomsorgen utbildade familjebehandlare i  
påverkansprogram mot cannabis och resurser har  
omfördelats inom öppenvården så att en socionom  
kan arbeta med öppenvårdsinsatser vad gäller drog- 
problematik. Fältgruppen fortsätter att utveckla  
Vuxna på Byn som ersätter kommunens natt- 
 vandrare. Öckeröprojektet, där drogvaneundersök- 
ning görs årligen, visade att Skurups ungdomars 
droganvändande är fortsatt oroväckande, men att 
en minskning har kunnat skönjas i förhållande 
till genomsnittsungdomen i övriga deltagande-
kommuner. Fältgruppen redovisade drogvane - 
undersökningens resultat på föräldramöten i års-
kurs 7–9. Utifrån resultat av 2016 års folkhälso-
enkät vad gäller psykisk ohälsa hos flickor har Fält - 
gruppen, skola och elevhälsa erbjudit samtliga 
flickor strukturerade tjejgrupper. Det har också 
förekommit riktade tjejgrupper med ekonomiskt 
stöd av Idéer för livet. 

Bidrag har erhållits från Myndigheten för ung doms-  
och civilsamhällesfrågor (MUCF) som är en statlig  
myndighet som tar fram och sprider kunskap om 
ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets  
förutsättningar. Bidraget har använts till att, i ett 
samarbete med fritidsgårdarna i kommunen, under 
fem lördagskvällar under hösten haft Öppen Arena 

med välbesökta tillställningar, bland annat i form 
av Nattfotboll.

Unga Föräldrar är en strukturerad gruppverk-
samhet som vänder sig till blivande och nyblivna 
föräldrar som är i behov av stöd. Unga föräldrar 
samverkar både med Mödra- och Barnavårds central 
för att så tidigt som möjligt fånga upp familjer 
med behov. Utöver att erbjuda gruppverksamhet 
träffar Unga Föräldrar även de föräldrar som är i  
behov av individuellt stöd. Våren 2018 påbörjades  
en familjecentralsliknande verksamhet en för - 
middag i veckan med öppen förskola som bas 
samt bemanning av socionom och förskolelärare.  
Avsiktsförklaring tecknades under året för att till-
sammans med regionen starta en fullskalig familje - 
cental med barnmorskemottagning och mödra - 
vård. Vildrosens barnstödsgrupper är fortgående 
och är ett samarbete mellan svenska kyrkan och 
social tjänsten för barn som växer upp i dysfunk-
tionella familjer.

Den enskilde ska vara delaktig och ha möjlighet 
att påverka sin livssituation i så stor utsträckning 
som möjligt. Ett viktigt verktyg för detta är genom-
förandeplanen. Den upprättas tillsammans med 
den enskilde och i den bestäms hur och när olika  
insatser ska utföras. Genomförandeplanen upp-
dateras var sjätte månad eller vid behov. 

I hemtjänsten är hembesök hos nya brukare och 
upprättande av genomförandeplan en prioriterad 
arbetsuppgift. Enhetschef ska göra hembesök och 
utsedd kontaktman ska upprätta genomförande-
plan inom 14 dagar. Syftet är att öka brukarens 
delaktighet och skapa tydlighet kring de insatser 
som ska utföras. Projektet Hemtjänstuppdraget –  
Sveriges bästa hemtjänst har som målsättning att  
ytterligare stärka delaktighet genom bättre perso nal - 
kontinuitet och högre kvalitet på genomför ande- 
planer. 

Ett sätt att öka delaktigheten för den enskilde är  
arrangerande av boråd där alla ges möjlighet att tycka  
till samt väcka frågor som de bedömer som viktiga.  
Kostmöten arrangeras där kocken ifrån restaurang 
Rutger närvarar. Åsikter och önskemål kan lyftas 
på ett konkret och bra sätt direkt till kocken. 
Hittills har boråd arrangerats på särskilt boende. 
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Arbetet med införande av BPSD-skattning har 
kommit långt på särskilt boende. Syftet är att 
kunna göra en kartläggning i ett tidigt skede och 
genom att arbeta på ett systematiskt och struktu-
rerat sätt förebygga psykiska och beteendemässiga 
symtom. 

 Därigenom skapas förutsättningar för delaktig - 
het och självständighet hos den demenssjuka  
per sonen, vilket i sin tur bidrar till högre livs - 
kvalitet för den enskilde. BPSD används främst på  
Särskilt boende, men förväntas även kunna tillföra  
ökad delaktig het och självständighet för personer 
med demenssjukdom som har stöd av hemtjänsten. 

Arbetet med införande av BPSD i hemtjänst 
planeras ske under 2019.

Hyresgäster på Lillgården är med i redaktionen 
för Lillgårdens egen tidning Insyn på Lillgården. 
Varannan månad utkommer Lillgårdens egen tid-
ning som ständigt är under förbättring. Redak-
tionen består av hyresgäster, anhöriga, personal 
och enhetschef. En ambition är att koppla Insyn på 
Lillgården till Instagram.

Extratjänster har förstärkt flera verksamheter, 
vilket lett till många spännande möten och en 
delaktighet i integrationen.
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Finansiellt perspektiv
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.  

Målet mäts genom att resultatet för året ska med-
föra att eget kapital minst ökar i takt med infla-
tionen.

Resultatet för kommunen uppgår till 14,5 mkr 
vilket innebär att man klarar av att inflations säkra 
det egna kapitalet.

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 
2015

Bokslut  
2016

Bokslut  
2017

Bokslut  
2018

2015–
2018

Investeringsutrymme 39,4 40,0 51,6 41,7 172,7
Nettoinvesteringar 29,7 47,2 28,6 72,2 177,7

Målet anger i vilken grad investeringarna ska finan - 
sieras med egna medel istället för upplånade medel 
eller minskad likviditet. Målsättningen innebär att  
under en fyraårsperiod ska investeringarna för den  
skattefinansierade verksamheten klaras med egna 
medel, även om det kan förekomma variationer 
mellan åren. 

Som framgår av tabellen innebär det att målsätt-
ningen för 2018 inte kommer att uppnås då  
inve steringsutrymmet är lägre än de planerade 
investeringarna under avstämningsperioden. 

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

Prognos  
2018

Mandat-
perioden

1,4 % 1,9 % 3,1 % 0,0 % 1,6 %

Som framgår av tabellen innebär resultaten för 
2018 att målsättningen uppnås. 
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Sammanfattande bedömning av 
god ekonomisk hushållning
I årsredovisningen och delårsrapporterna ska en 
bedömning göras av om kommunens utveckling 
ligger i linje med god ekonomisk hushållning. 
Bedömningen ska grundas på en sammanvägning 
av utfallet i förhållande till inriktning på god 
ekonomisk hushållning. 

Skurup har i många fall en kostnadseffektiv verk - 
samhet i kombination med god kvalitet och ett 
brett utbud av tjänster. Kommunen står inför stora  
investeringar i lokaler och infrastruktur, vilket på  
sikt kommer öka driftskostnaderna och avskriv - 
ningarna.

Befolkningsstrukturen innebär också att de 
grupper som efterfrågar kommunal service ökar, 
vilket kommer att leda till ökade kostnader. För 

att inte hamna i en situation med negativa resultat 
kommer det att krävas åtgärder framöver. 

Av totalt 18 övergripande mål bedöms 17 mål  
uppnås. Motsvarande för inriktningsmålen är att 
16 av 16 mål uppnås 2018.

De finansiella målen för god ekonomisk hus-
hållning bedöms att nås under 2018 även om målet 
för investeringar har marginell negativ differens. 
Det är först och främst överskottet i verksamhet för 
finansiering, som genererar det positiva resultatet. 
Detta trots underskott inom andra verksamheter.

Sammanvägt bedöms kommunen till större 
delen uppnå målsättningen med god ekonomisk  
hushållning av alla resurser. God ekonomisk hus - 
hållning för Skurups kommuns del blir att även  
fortsättningsvis klara balansgången mellan upp-
satta mål och låga nettokostnader.
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Årets händelser 
Under sportlovet, påsklovet, sommarlovet och höst- 
lovet arrangerades ett stort antal utflykter, events, 
arrangemang och aktiviteter för kommunens barn 
och unga. Det stora antalet aktiviteter kunde 
genomföras eftersom kommunen beviljades stat-
liga medel på totalt ca 350 tkr till kostnadsfria 
lovaktiviteter under 2018. Bidraget var ett mycket 
välkommet tillskott till de fritidsaktiviteter kom-
munen eller föreningarna redan hade för avsikt att 
genomföra under loven och öppnade möjligheter 
som inte finns i den vanliga kommunala budgeten.  

Ett extra lyckat inslag i lovutbudet var Ung doms - 
mässan, vilken lockade till sig över 600 besökare, 
såväl barn som vuxna. En annan mycket lyckad  
satsning, som statliga medlen bidragit till, var pro-
jektet Öppen Arena. Öppen Arena bedrevs under fem  
lördagar, november–december kvällstid klockan  
18.00–24.00 i Skurups Sparbank Arena, för barn  
och unga i åldern 13–20 år. Kultur och fritid, 
nattvandrarna, fältverksamheten, förenings livet och  
skåneidrotten samverkade i denna satsning som 
lockade 70–90 ungdomar vid varje tillfälle. 

I och med de extra lovmedlen från staten så  
höjdes också ribban gällande utbudet av aktiviteter 
på fritidsgårdarna. Flera heldagsutflykter genom-
fördes, vilket visade sig vara populärt bland ung-
domarna. Besökarstatistiken var förhållandevis hög  
även om det i perioder var mindre ungdomar i 
verk samheten, detta speciellt under vissa vecko-
dagar som till exempel måndagar. Genom projekt 
Öppen Arena har konstaterats att efterfrågan på  
öppen fritidsverksamhet under helgkvällar är hög  
och detta kommer att beaktas i planering för 
framtiden. 

Under året bedrevs några projekt värda att nämna 
som den populära välkomstfesten med nya år - 
gången, Ung Talang, feriearbetarna, skolavslut - 
nings eventet, insparksfesten, skapande skola, film 
och fiske utflykter. 

Vidare deltog Fritidsgårdarna på trafikveckan, 
ungdomsmässan och Öppen Arena med syfte att 
bedriva ”pop-up”-fritidsgård på annan plats, ett  
koncept som kommer att utvecklas.

Den nyinrättade tjänsten som ungdomskultur-
utvecklare förbättrade möjligheterna till ett beri-
kande kultur- och fritidsutbud samt till att skapa 
förutsättningar för barn och unga att ta del av eller 
delta i ett bredare utbud av aktiviteter och arrange - 
mang. 

Kulturskolan startade balett som nytt ämne. 
Intresset var stort och kö uppstod snabbt. Skolan 
har också kunnat göra välbehövliga investeringar 
i musikinstrument, genom ett riktat statsbidrag  
till landets kulturskolor, för Skurup cirka 200 tkr. 
Detta bidrag möjliggjorde flera projekt för att 
göra verksamheten tillgänglig för fler, till exempel  
Kulturstart, förskolekonserter och fortsatt satsning  
på klassorkesterverksamheten. Kulturskolan gjorde  
under hösten en satsning på Hallenborgsskolan och  
fick där 11 nya elever i brassinstrument. 

Besöksrekord slogs på Friluftsbadet med över 
10 000 sålda dagsbiljetter och över 400 säsongs-
biljetter. På badet arrangerades även Idrottens dag,  
Barnens dag och Kulturens dag, allt för att locka  
barn och familjer till badet. Simskolan blev åter-
igen väldigt uppskattad av kommunens med-
borgare och verksamheten fick höga betyg i den 
årliga enkätundersökningen som görs efter avslutad 
säsong.

Kultur, fritid och turism
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Under våren 2018 hade biblioteket i Skurup en  
intensiv programperiod med många uppskattade  
arrangemang. Mycket av programbudgeten för - 
verk ades under den perioden för att sedan ägna 
hösten 2018 åt ommöblering och renovering av 
lokalerna på biblioteket i Skurup. På invigningen,  
den 2 december, kom cirka 625 personer och  
biblioteket bjöd på arrangemang för både vuxna 
och barn, till exempel Karin Tingne med band 
som spelade och sjöng julsånger för hela familjen.

På försök flyttades vissa arrangemang ut till filial-
biblioteken under hösten 2018. Resultatet visade  
att barnverksamheten fungerade bäst. Under 2019  
kommer det därför att erbjudas en något utökad 
barnverksamhet på filialbiblioteken i Rydsgård och  
Skivarp.

Biorama erbjöd under året ett brett utbud av 
filmer. Årets stora film blev Mamma Mia – Here  
we go again, med 20 föreställningar och över 1 250  
besökare. Vidare kunde kommuninvån arna även se  
11 direktsända operor från Metropolitan i New York  

och medelbesöksantalet per föreställning var 23  
per s oner. Föregående års bidrag från Svenska Film - 
 insti tutet användes till att investera i nya bio-
graf stolar, som uppskattades väldigt mycket av 
bio grafens besökare. Salongen målades även om 
i en svart kulör som ger besökarna en ökad ”bio - 
upplevelse”. 

Den årligen återkommande utställningen, Made  
in Skurup, initierades. Dess syfte är att upp märk - 
samma och öka samarbetet med de kulturella och  
kreativa näringarna som finns i Skurups kommun. 

Skurups Sparbank instiftade priset ”Årets 
Kreatör”, som delas ut under vernissagetillfället. 
Vidare hölls de traditionsenliga allsångskvällarna 
i Skurups Stadspark som detta år utökades med 
barnallsång. Nationaldagsfirandet i Svaneholms 
slottspark innebar ett utökat samarbete mellan 
kommunen och de olika verksamheterna i slottet. 

En bussresa till Malmö Opera med upphämtning  
i flera av kommunens småbyar anordnades, detta 
för att underlätta för allmänheten och i synnerhet  
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för de äldre kommuninvånarna att få besöka en 
före ställning på Malmö Opera. 

Ännu en Senior Sport School genomfördes under  
våren där 25 pensionärer fick testa på olika idrotts - 
aktiviteter under tolv veckor (två gånger i veckan).  
Utvärderingen visade på nöjda deltagare där flera 
av dem sedan valde att fortsätta aktivera sig i någon  
av de aktiviteter som de fick testa på under skolan. 

Planering för renovering och ombyggnad av om-
klädningsrum och övriga faciliteter på Skurups IP 
pågår. Projektet har påbörjats och väntas bli klart 
under våren 2019.

 En särskild satsning på företagsbesök hos 
besöksnäringsföretag har genomförts. Kommunen  
har startat ett arbete med att synliggöra Sydkusten 
som ett besöksmål. Två utredningar med hjälp av 
studenter på YH-utbildning med turisminriktning  
har därför genomförts. Den ena behandlar utveck-
ling av Bingsmarkens Camping och den andra  
behandlar utveckling av Abbekås Hamn. Upp hand - 
ling av konsult för att anskaffa en ny arrendator 
på Bingsmarkens Camping pågår. Ett utvecklings-
arbete där kommunen stöttat digital synlighet hos  
besöksnäringen har startats och kommer att fort-
sätta. På det digitala temat är även kommunens nya  
evenemangskalender, där alla aktörer ska kunna  
publicera kommande evenemang. Vår personal  
inom turismområdet har deltagit i ett kompetens-
utvecklingsprojekt finansierat via Europeiska 
socialfonden. 

Ekonomi
Kultur och Fritid visar sammantaget ett underskott 
på 900 tkr. Av detta underskott beror 700 tkr på 
politiska beslut om bidrag som anvisats finansier-
ing ur årets resultat. Mottagare av bidragen var 
Rydsgårds AIF, Wemmenhögs härads fornminnes-
förening och Teater Kapija. 

Budgeten 2018 innehöll en satsning om 250 tkr  
till kommunens föreningar avseende ungdoms-
verksamhet. Denna summa lades på det lokala 
aktivitetsstödet som föreningarna kunde ansöka 
om. Tillskottet innebar ett rejält lyft för kommu-
nens föreningar.

Någon särskild budget kopplad till tjänsten som  
ungdomskulturutvecklare finns inte, utan arbetet 

med ungdomskulturutveckling utgår till största 
del från de extra lovmedlen kommunen rekvirerat 
av staten samt utifrån entreprenöriell anda i sam-
verkan med andra kommunala aktörer. Tyvärr har 
det i december 2018 visat sig att både de statliga  
bidragen till lovaktiviteter och de öronmärkta  
medlen till kulturskolan upphör inför 2019, med  
totalt 550 tkr. Detta innebär att Kultur och Fritid 
inte kommer att kunna genomföra öppna arrange-
mang och utveckla verksamheter på samma sätt och  
med samma omfattning som 2018, även om 2019  
års budget innehåller ett positivt tillskott på 300 tkr. 

Fokus kommer att läggas på möjligheter att 
ansöka om medel från andra externa källor.

Under 2018 investerade biblioteket i Skurup i en  
uppfräschning av lokalerna och nya hyllor. Budgeten  
planeras hållas även om driftskostnaderna för tek-
nisk utrustning, service och licenser ständigt ökar. 
Detta kommer påverka mediebudgetens storlek, 
det vill säga den budget som ligger till grund för 
hur mycket media (böcker, filmer, tidskrifter, data - 
baser etc.) som köps in till biblioteken i Skurup. 
Det betyder i klartext att det kommer successivt 
att ske en urholkning av det vi kan erbjuda våra 
besökare och låntagare, om inte de fasta kostnaderna 
sänks.

Priset för besök på Biorama kommer att behöva 
höjas under 2019. 

Framtid
Fritidsgårdarnas verksamheter satsar på att upp-
datera profilering och sociala medier på Internet 
för en ökad enhetlig syn utåt. Detta för att göra det  
lättare för ungdomar att interagera med verksam-
heterna. Man kommer att synas mer på olika arenor  
i kommunen, exempelvis genom olika ”pop-up”- 
verksamheter, för att inspirera fler unga att besöka 
de olika verksamheterna.

Under 2019 kommer biblioteket åter erbjuda ett 
rikt och varierat programutbud för stora och små.  
Personalen kommer att arbeta in sig i det nya 
biblioteket där alla avdelningar bytt plats och där 
barnavdelningen har fått växa på bekostnad av 
vuxenavdelningen. Biblioteken kommer aktivt att 
arbeta med att få fler barn och unga att komma till 
våra olika arrangemang. Man kommer även, med  
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Driftredovisning 
Netto i tkr Bokslut 

2017
Bokslut  

2018
Budget 

2018
Avvikelse 

2018
219 Turism 1 206 909 909 0
407 Fritidsverksamhet 17 303 16 676 16 894 218
409 Bidrag till föreningar, studieorganisationer 2 219 3 258 2 559 -699
430 Bibliotek 7 621 8 100 7 954 -146
431 Kulturskola 3 784 3 661 3 817 156
432 Allmän kultur 1 876 1 980 1 725 -255
Summa kultur, fritid och turism 34 009 34 584 33 858 -726

Nyckeltal   
Bokslut 

2017
Bokslut 

2018
Budget 

2018

Turism
Antal besökare/månad på turistbyrån 30 13 40
Total turismomsättning, mkr/år - - 380
Antal gästnätter per år - - 48 000
Antal årssysselsatta inom turism per år - - 280

Fritidsverksamhet  
Antal deltagare per år i föreningsaktivitet för barn och unga 72 000 72 000 75 000
Antal sålda entrékort på friluftsbadet 5 324 10 991 12 500
Antal besökare på fritidsgårdarna 14 000 9 500 14 000
Antal barn i simskola 327 358 300

Bibliotek    
Antal biblioteksbesökare 61 045 62 272 62 000
Bokutlåning, totalt 83 039 75 060 110 000
Antal utlån per invånare 5,4 4,8 7,5

Kulturskola   
Antal elever i kulturskolan 492 539 500
Antal ämnen/kurser kulturskola 40 23 -

Allmän kultur    
Antal kulturarrangemang 191 134 150
Antal besökare på Biorama i snitt/visning 30 32 33

hjälp av ett ekonomiskt bidrag (Stärkta bibliotek) 
från Statens kulturråd, förbättra servicen i Skivarp,  
där det ska köpas in en utlåningsmaskin. I Skurup,  
där befintlig teknik redan finns, ska utlånings-
maskinerna förbättras.

Med start januari 2020 är tanken att ett nytt för - 
eningsstöd ska börja gälla i kommunen, samtidigt 
som ett nytt boknings- och bidragssystem införs 
i kommunen. Tanken är att föreningsstödet ska 
fastställas under 2019 och ett nytt boknings- och 
bidragsystem ska avropas under 2019.
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Näringsliv och arbetsmarknad

Årets händelser
Näringslivet i Skurup fortsätter att utvecklas posi - 
tivt där ett antal större nyetableringar står klara. 
Det systematiska arbetet med näringslivet fortsätter 
och beslut har tagits om att bilda en citygrupp för  
att arbeta med att utveckla Skurups tätort. En  
arbets grupp inom näringslivsrådet med fokus på 
turism och destinationsutveckling har också bildats.

Mötesplats Skurup, som drivs i samarbete med  
Skurups sparbank och företagsföreningarna i  
Skurup, har fortsatt utvecklats positivt där företag 
träffas för en nätverksfrukost varje fredag.

Skurups kommun beviljades 2018 medel för att  
utveckla småskalig odling tillsammans med bland 
annat Malmö och Trelleborgs kommun samt medel  
från Vinnova för att arbeta med innovations-
upphandling.

Arbetsmarknadsenheten har under året tagit emot 
nya 16 remisser från socialtjänsten. Under året har  
178 personer varit aktuella för kartläggning, arbets -
praktik och/eller stöd i verksamhetens olika delar. 
Under året har 295 olika uppdrag utförts inom 
kommunens verksamheter och de kommunala 
bolagen, varav 148 är leveranser av möbler inom 
Recycle, vilket motsvarar en ökning med 55 leve-
ranser sedan 2017. Recycle-verksamheten är ett 
bidrag till hållbar miljö där arbetet förväntas leda 
till ekonomisk effektivitet, hållbar utveckling för 
organisationen och meningsfull sysselsättning för 
deltagarna i arbetsmarknadsenheten. 

Under 2018 har samarbetet med Arbetsförmed-
lingen intensifierats och fördjupats. Kommunens 
har bättre tagit vara på den service som myndig-
heten kan erbjuda samt det ekonomiska stöd man 

som arbetsgivare kan få vid olika former av arbets-
marknadspolitiska åtgärder samt anställningar med  
statligt stöd. 

Sammanlagt har arbetsmarknadsenheten under  
året hanterat ca 80 personer med någon form av  
anställning med statligt ekonomiskt stöd i vår  
kom mun. 25 % har gått vidare till antingen en 
normal anställning, studier eller sjukersättning. 

FINSAM-projektet Spira pågår sedan 1 januari  
2017 där samarbete med Svedala kommun och 
myndigheterna i Finsam NILS fortsätter. Utvär  - 
der ing pågår. Diskussion om hur implementering  
kan ske har inletts.

Projektet Medskapande Mötesplatser lider mot sitt  
slut och har lyfts i flera regionala sammanhang som 
ett ledande exempel på hur kommuner, tillsam-
mans med invånare och aktörer, kan verka för ökad 
sysselsättning och delaktighet bland invånare.

Delegationen för Unga och Nyanlända i Arbete har  
sedan 2016 finansierat en rad arbetsmarknads-
insatser med fokus på unga. Under sommaren 
arbetade 11 ungdomar som strandvärdar samt 
med cykelbiblioteket. 

Ekonomi 
Näringsliv och turism visar ett resultat något bättre 
än budget, då en stor del av verksamheten gått 
under projektpengarna från Vinnova.

Arbetsmarknadsenheten påvisar ett överskott på  
0,5 mkr. Överskottet beror till största delen på  
vakant tjänst som arbetsmarknadssamordnare som  
nu är tillsatt.

Recycle-avdelningen har ytterligare förankrats i 
organisationen och bidrar därigenom till lägre 
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kostnader för inventarier. I arbetet med kartlägg-
ning och matchning av arbetslösa kommer fler i 
arbete eller börjar studera.

Kommunen tilldelades 1 mkr i projektmedel för  
att arbeta med Värdegrundsutmaningar och Dialog 
tillsammans med SFI-aktörer i sydöstra Skåne samt 
Individ och Familjeomsorg i Skurup och Sjöbo 
under 1,5 år. 

Delegationen mot Segregation tilldelade kom-
munen medel för att genomföra en analys kring 
hur kommunens arbete, tillsammans med andra 
aktörer, verkar för inkludering och motverkar 
segregation. 

En del aktiviteter är inte tvingande för kommu-
nen men viktiga för att underlätta kommunens 
åtaganden i andra sammanhang. Därför är det 
viktigt att söka projektmedel till utveckling.

Framtid
Inför 2019 är Skurups kommun med i Malmö- 
Lundregionens samarbetsorganisation där ett viktigt  
område är samverkan kring näringslivs utveckling,  
infrastruktur och samhällsbyggande i regionen.

Organisationen är nu redo att inleda ett föränd-
ringsarbete för vägen till självförsörjning som bygger  
på ett stödjande och stärkande förhållnings sätt. 
Under hösten har personal genomfört en rad work- 
shops för att identifiera hur organisationen bäst 

tar vara på sina resurser samt vilket arbets- och 
förhållningssätt arbetet bör ta. Arbetet är tänkt att  
bygga på ett stödjande förhållningssätt för egen 
makt och eget ansvar. 

Folkbildningsaktörer, så väl den lokala folkhög-
skolan som flera studieförbund, inledde under 
hösten ett samarbete med Skurups kommun för 
att tillsammans möjliggöra ett kontinuerligt utbud 
av studiecirklar och evenemang som ökar möten 
över generationsgränser och verkar för kompetens-
försörjning. Tillsammans med sydöstra Skånes 
kommuner kommer den lagstadgade samhälls-
orienteringen att erbjudas via Skurup Folkhögskola 
med start 2019.

Fortsatt utveckling av Recycle sker genom att  
involvera verksamheten i ett tidigt skede av stora  
för ändringar och vid inredning av nya enheter.  
Förutsättning för att detta ska vara genomförbart, 
och ekono miskt bli effektivare, behövs uppvärmd  
lokal i mark plan som kan rymma både utställning 
och lager.

Stora delar av verksamhetens personalstab bygger 
på projektmedel vilket gör framtiden osäker. Det 
blir en viktig uppgift att skapa stabilitet och säker-
ställa resurser för det framtida arbetet. 

Flera aktiviteter är påbörjade i syfte att underlätta  
vägen till arbete. Internt och externt prioriteras 
samarbete. 

Driftredovisning 
Netto i tkr Bokslut 

2017
Bokslut  

2018
Budget 

2018
Avvikelse 

2018
219 Näringsliv 1 722 838 867 29
261 Arbetsmarknadsenheten 1 620 2 225 2 754 529
Summa näringsliv och arbetsmarknad 3 342 3 063 3 621 558

Nyckeltal   
Bokslut 

2017
Bokslut 

2018
Budget 

2018

Näringsliv
Antal företagsbesök 28 42 45
Antal företagskontakter 450 460 450
Antal markförsäljningsärenden 8 50 50

Arbetsmarknadsenheten    

Antal unga arbetslösa (18–24 år) 39 30 40
Antal övriga arbetslösa 241 264 250
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Under året har miljöenheten prioriterat den fasta  
tillsynen inom livsmedel-, miljöskydds- samt hälso - 
skyddsområdena. Den avgiftsfinansierade tillsynen  
är inte i balans, vilket inneburit att det fortfarande 
finns en ”kontroll-skuld” kvar. Denna planerar verk-
samheten att genomföra under hösten 2019 och 
troligen även under hela 2020.

Under året arrangerade miljöstrategiska enheten 
ett flertal aktiviteter som drog många besökare, till  
exempel under Earth Hour deltog ca 140 personer 
i fackeltåget runt Svaneholmssjön. Flera hundra 
människor besökte, deltog och var engagerade  
under Fairtrades aktiviteter som 2018 var under 
Kosläppet, Fikadagen, på Gunnebo plantskola och  
en skoltävling. Anmälda till årets skräpplockardag  
var 1 550 personer, flertalet var elever som ska ha en  
eloge för väl genomfört arbete. Dessutom genom-
fördes kick-off och utbildningar i satsningen En  
knuff i maträtt riktning som beviljats 394 900 kr  
av Naturvårdsverket, en föräldrastödsutbildning. 
För allmänheten anordnades två mycket välbesökta  
solcellsföreläsningar och studiebesök hos solcells-
ägare. En skördemarknad genomfördes i sam - 
band med Klimatveckan. Enheten deltog under  
Trafi kant veckan som arran gerades av Serviceförvalt-
ningen, Skurups Elverks mässa samt Villamässan 
i Malmö. 

Enheten sökte och beviljades 178 tkr från SIDA  
för ett projekt som fokuserade på de globala målen 
och lärande för hållbar utveckling i skol- och ut-
bildningsförvaltningen som pågick hösten 2018. 

Kommunen vann ett stipendium av Hållbar  
ut veckling Skåne för att starta en resursbank för 
utomhusläromaterial för skolor och förskolor.

Enheten har varit delansvarig för uppstarten av 
ett systematiskt föräldrastödsarbete i kommunen. 
Enheten sökte, och beviljades, 119 tkr från Region 
Skåne för skapandet av en Parent and junior activity  
school. 

En arbetsgrupp har startats inför att barnkonven-
tionen blir svensk lag i januari 2020. Enheten har  
varit projektansvarig för upphandling av en kust-
förvaltningsplan som Sweco Environment AB har  
skrivit under hösten. Arbetet med att implemen-
tera miljömålsprogrammet har fortskridit och ett  
förslag till folkhälsoplan har framställts. Arbetet  
med att utveckla och restaurera Bräknehus har fort - 
satt och finansierats med 84 tkr från Naturvårds-
verket. Arbetet påbörjades under året med att ta 
fram en Skadelindringshieraki.

Genom Sydvästra Skånes vattenråd har Läns-
styrelsen beviljat 3,1 mkr för att göra vattenvård - 
ande insatser i Skivarpsåns avrinningsområde och 
miljöstrategiska enheten initierade en ansökan till  
Havs- och Vattenmyndigheten som beviljade stöd 
på 2,2 mkr som gör det möjligt att anställa en 
samordnare som ska ta fram åtgärder för att minska 
övergödningen till havet från sydkustens vattendrag.

I oktober projektanställdes en person för att ta 
fram underlag till upphandling av nytt avfallssystem.  
Enheten bildade en arbetsgrupp bestående av  
tjänste män från hela organisationen för att starta 
upp arbetet med en regional avfallsplan. Planen är 
tänkt att gälla för Sysavs alla ägarkommuner men 
utifrån villkor och förutsättningar som råder i den 
egna kommunen.

Det tillfälliga ansvaret för Arbetsmarknads-
enheten, Näringsliv och Turism, som legat under  
enhetenschefen för miljöstrategiska, upphörde  

Miljötillsyn och  
miljöstrategiskt arbete
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under andra halvan av 2018 när omorganisa-
tionen var genomförd.

Ekonomi
Myndighetsenheten redovisade totalt ett underskott  
på 120 tkr, varav bygglovsverksamhetens under - 
skott var 40 tkr. Underskottet kommer från att  
man anställt en person som inte var bud ge terad.  
Dock har man ökat bygglovsintäkterna. 

Tillsynsverksamheten inom miljö och hälsa redo - 
visade 130 tkr i underskott, som kom från lägre 
intäkter till följd av sjukdom hos personalen.

Alkoholhandläggningen redovisade ett överskott  
på 50 tkr, som kom från ökade intäkter.

Miljöstrategiska enheten redovisade ett överskott  
med 200 tkr. Merparten av överskottet kom från 
återhållsamhet. 

 

Framtiden
Miljöenheten har rekryterat en ny medarbetare  
för att kunna utföra den kontroll och tillsyn som 
åligger enheten. Att samarbeta med andra förvalt-
ningar och enheter inom kommunen för att ut-
veckla och hitta nya former planeras. Nuvarande 
myndighetsenhet med relativt få handläggare är sår-

bar. Syftet med samarbete är att minska sårbarheten 
samt öka möjlighet att tillvarata spetskompetens.

För att möta den ökade arbetsbelastningen och 
för att klara tillsynen ska verksamheten se över 
möjligheten för eventuell rekrytering av handläggar-
tjänster och miljöinspektör. Då verksamheten under 
flera år har prioriterat ner arbete inom tillsynen har  
nu en ”tidsskuld” arbetats upp som behöver arbetas  
in under kommande år för att klara de ställda miljö-
målskrav Skurups kommun åtagit sig att nå.

Under våren 2019 kommer myndighets - 
en heten få uppgradet ärrendehanteringssystem  
med E-tjänster kopplade till detta. Enheten har 
ansökt om ytterligare medel från Naturvårdsverket  
för att utveckla bland annat den pedagogiska 
utomhusmiljön Bräknehus. Enheten har gjort en 
ansökan att delta i FN:s projekt kring FN:s globala  
mål som har utgångspunkt i skräddarsydda ut-
bildningsmoduler. Enheten kan söka medel från 
Naturvårdsverket för att förlänga projektet En knuff  
i maträtt riktning. När översiktsplanen fram tas  
kommer kustförvaltningsplanen att användas som  
underlag. Upphandlingen för nytt avfalls system 
ska genomföras. Den regionala avfalls planen ska  
vara färdig under 2019 och därefter behandlas 
politiskt.

Driftredovisning 
Netto i tkr Bokslut 

2017
Bokslut  

2018
Budget 

2018
Avvikelse 

2018
217 Miljöstrategiska enheten 1 521 1 512 1 665 153
311 Bygglovsverksamhet -1 418 -354 -393 -39
316 Miljö och hälsa, tillsyn 1 551 1 875 1 742 -133
351 Alkoholhandläggning 107 120 170 50
Summa miljötillsyn och miljöstrategiskt arbete 1 762 3 154 3 184 30

Nyckeltal   
Bokslut 

2017
Bokslut 

2018
Budget 

2018

Bygglovsverksamhet
Antal slutbevis 198 181 200
Antal bygglov 220 275 300
Handläggningstid, antal veckor, från komplett bygglovsansökan till beslut 4–8 4–8 4–8

Miljö och hälsa, tillsyn  
Antal inspektioner i livsmedelslokaler 107 124 160
Antal inspektioner, hälsoskydd 117 199 120
Antal inspektioner, miljöskydd 67 120 200
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Årets händelser 
Skurups kommun fortsätter att växa och är på 
god väg att bli 18 000 invånare år 2030. Intresset 
för att bygga i Skurup är fortsatt stort, över 100 
personer står i kommunens tomtkö och 18 bygg-
företag har anmält intresse av att bygga i kom-
munen. Under 2018 invigde Ekdahl Miljö sitt 
nya logistikcenter men redan innan året var slut 
ansökte företaget om bygglov för utbyggnad. På 
samma område står inom kort även Swedish Agro 
Machinery ABs nya kontor och showroom klart. 
På Skurups handelsplats har Sibylla och Jysk  
öppnat, PG etikett och ICA har ansökt om bygg lov 
för utbyggnad. På området Flintebro har Hovdala 
påbörjat byggnationen av 18 kooperativa hyres-
rätter och i kv Mars har Skurupshem AB påbörjat 
byggnationen av 13 lägenheter.  

Under året har kommunen arbetat tillsammans 
med Trafikverket i en s.k. åtgärdsvalsstudie kring 
trafiksituationen i Skurups tätort. Studien, som 
färdigställs under första delen av 2019, innehåller 
analys av behovet av en södra eller östra förbifart, 
och berör även trafiksituationen i tätorten i en 
framtid där vi sannolikt ser tätare tågtrafik och  
ytterligare stärkta problem med trafikmiljön kring 
järnvägsövergångarna. 

Under 2018 färdigställdes detaljplaner för  
kv Staren, som möjliggör ca 45 nya bostäder på  
den före detta växthustomten, för kv Lejonet, som  
möjliggör utbyggnad av COOPs fastighet, för 
kv Grossisten, som möjliggjort en nybyggnad av 
padelhall samt för fastigheten Skurup 49:16, som 
möjliggör byggnation av ca 10 bostäder.

Bland de viktigare pågående planerna är Bengt 2  
som möjliggör 20 nya bostäder och Pilgården som  

möjliggör ca 50 bostäder. På Ängsgatan har 20 av  
27 fribyggartomter sålts och anläggandet av nöd-
vändig infrastruktur kommer att färdigställas i 
början av 2019. 

Under året har även en markanvisningstävling 
för det sista kvarvarande området på Flintebro 
anordnats, vilket möjliggör upp till ytterligare 20 
nya lägenheter.  

Sammanlagt har startbesked beviljats för 75 nya  
bostäder under 2018, fördelade på 19 enbostads-
hus, 54 bostäder i flerbostadshus/radhus/parhus 
samt 2 fritidshus. 56 av bostäderna är i Skurups 
tätort, 6 i Skivarp, 2 i Abbekås, 2 i Rydsgård, 2 i 
Bingsmarken och resten på landsbygden. Under  
2018 har även ett bostadsförsörjningsprogram 
färdigställts, vilket medförde att kommunen er-
höll ett bidrag på 2 mkr från Boverket. 

Under året har vi belagt 10 775 kvm gata, gång-
vägar och cykelvägar. En ny rondell har byggts i  
korsningen Elleholmsvägen – Föreningsgatan –  
Norr gatan enligt ett bifallet medborgarförslag. I  
Skurup, vid Näktergalsvägen – Ringduvevägen, har  
vi tillgänglighetsanpassat en lekplats i samråd med  
de boende i området enligt framtagna riktlinjer för  
lekplatser i Skurups kommun. Ett nytt utegym 
har byggts i Abbekås vid Kulls område i samråd 
med Abbekås byalag. Två hundrastgårdar har till - 
kommit i Abbekås och Rydsgård, även dessa i 
samråd med byalagen i respektive ort. 

En betalautomat har installerats i Abbekås hamn  
så att gästbåtarna kan sköta betalningen utan att 
tillkalla hamnchefen.  

Utbyte till LED-belysning har skett på lands-
byggden (245 stycken), vilket sänkt energiåtgången  
med ca 76 400 KWh/år med sänkta kostnader och  

Samhällsbyggnad
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en minskad belastning på miljön som följd. Vi  
har också bytt ca 150 belysningsstolpar på lands-
bygden. 

Arbete med att verkställa VA-planen har skett 
genom ett antal projekt som befinner sig i olika 
skeden. Under 2018 färdigställdes utbyggnaden 
av vatten och avlopp i Abbekås och det som är 
kvar i projektet är den avslutande lantmäteri-
förrättningen. 

Därutöver färdigställdes även saneringen av 
Kyrkogatan samt utbyggnad av infrastruktur för  
Östra Olstorpsgatan och Flintebro. Under året 
arbetades även med projektering av vattenledning 
mellan Skivarp och Skurup, sanering och ombygg-
nation av Södergatan – Kristensgatan samt VA- 
utbyggnad i Västra Nöbbelöv, Janstorp och Östra 
Vemmenhög. Byte av pumpar på pump- och tryck - 
stegringsstationer har skett enlig framtagen inve - 
steringsplan, vilket får positiva utfall med en sänkt 
energiåtgång och minskad belastning på miljön. 
Under året har dessutom en del mindre saneringar 

och utbyte av äldre vatten- och avloppsledningar  
gjorts, samt ett antal nya anslutningar till det 
kommunala VA-nätet. 

Kommunteknik har tagit över grönyteskötseln 
på en del av de kommunala bolagens fastigheter 
vilket har fungerat bra och lett till samordnings-
vinster inom kommunkoncernen. 

Ekonomi 
Den förvaltningsgemensamma verksamheten visar  
ett överskott eftersom ett statsbidrag från Boverket 
erhållits under året.

Utfallet för Kommunteknik, affärsdrivande blev 
ett underuttag av avgifter, -4,6 mkr, jämfört med 
budget -2,9 mkr. I budget låg en ökning av VA- 
avgifter med 5 %, vilket dock inte gick igenom 
under året. 

Kostnader har ökat från Ystads reningsverk i  
kombination med en sen faktura för 2017 som 
belastade 2018. Den primära anledningen till det 
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Driftredovisning 
Netto i tkr Bokslut 

2017
Bokslut  

2018
Budget 

2018
Avvikelse 

2018
401 Gemensamma resurser serviceförvaltningen 6 656 6 587 8 060 1 473
411 Räddningstjänst 7 517 7 543 7 322 -221
420 Kommunteknik, affärsdrivande 4 0 0 0
421 Kommunteknik, skattefinansierad 29 802 29 890 31 218 1 328
Summa samhällsbyggnad 43 979 44 020 46 600 2 580

Nyckeltal   
Bokslut 

2017
Bokslut 

2018
Budget 

2018
Antal antagna planer 7 4 6
Antal avloppsabonnenter 3 540 3 626 3 850
Utsorterat matavfall per invånare, %  
(mål 50 % enligt regeringens etappmål 2018) 43 43 45

totala resultatet är att VA-taxan legat oförändrad  
sedan flera år tillbaka. 

Skattefinansierad verksamhet redovisar ett över - 
skott på drygt 1 mkr, främst beroende på intäkter 
från uppdrag om grönyte skötsel från Skurupshem 
som startades under året. 

Räddningstjänsten visar förväntat underskott på  
300 tkr, beroende på historisk underfinansiering 
av lönerörelse samt ett nytt kollektivavtal 2018.

  

Framtid 
Detaljplanen för området Västeräng beräknas bli  
antagen under 2019, vilket kommer att möjliggöra  
över 300 nya bostäder med olika upplåtelse former  
samt en ny förskola. I samband med detalj plane - 
läggningen kommer en markanvisnings tävling att 
anordnas för alla intresserade byggföretag. Det är 
det största projektet kommunen genomfört på lång 

tid. En politisk styrgrupp har därför särskilt utsetts  
till projektet. Arbete med detaljplanen pågår paral-
lellt med projektering av områdets infrastruktur. 

2019 kommer att innebära en fortsatt satsning 
på detaljplaner för nya bostäder och verksamheter,  
bland annat beräknas detaljplanerna för Bengt 2,  
Östergård, Pilgården, servicevägen till Prästamosse - 
skolan samt Paketen 4 att bli antagna.

 En ny lekplats kommer 2019 att byggas i Skurup 
vid Prästamosseskolan. Ett nytt utegym kommer 
att byggas i Skivarp vid Möllevallens IP i samråd 
med byalaget i Skivarp. 

Kommunteknik kommer att överta grönyte-
skötseln på de resterande fastigheterna från de  
kommunala bolagen inför sommarsäsongen 2019.  
En arbetsmiljöinsats som reducerar buller, vibra-
tioner och avgaser sker genom att byta bensin-
drivna småmaskiner till batteridrivna.
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Årets händelser
Förvaltningen av kommunens fastighetsbestånd 
har fokuserats på att rusta upp de fastigheter som 
är hårdast åtgångna och inte blivit underhållna  
sedan många år tillbaka. Ett stort renoveringsbehov 
hade bland annat Saritslövs förskola som fått ett 
större ansiktslyft med åtgärder så som nya fönster,  
nya ytskikt och ny belysning. Ett akut renoverings-
behov av Rutgerskolans tak har därutöver beställts 
och kommer starta under våren. 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 att 
gå vidare med EPC-projektet. Detta projekt håller 
nu på att handlas upp gällande fas 1 (analysdelen)  
med optioner på fas 2 (utförande) och fas 3 (upp-
följning). Fas 1 beräknas starta någon gång under 
februari/mars. Projektets syfte är att resultera i stora  
besparingar på energisidan i våra fastigheter och 
med stora underhållsvinster.

Arbetet med lokalresursplanering, för att kom-
munens verksamheter ska få så bra ändamålsenliga 
lokaler som möjligt, har tagit mycket tid i anspråk. 
Fokus just nu är hur kommunen smartast kan 
använda befintligt ägda verksamhetsfastigheter i  
och med att Prästamosseskolan frigör utrymme på 
Mackleanskolan, Rutgerskolan och Restaurang 
Rutger. 

Det kommer också under året att fortsätta 
arbetas med rutiner och avtal som har anknytning 
till fastighetsförvaltningen. Detta innefattar olika  
serviceavtal, avtal för fastighetsförvaltning, avtal 
för grönyteskötsel, underhållsplaner och generella 
rutiner. Arbetet kopplar till avtalsrelationerna med 
kommunens båda fastighetsbolag och förvaltningen 
ser att avtalen bör reformeras i grunden. 

Uppdraget att fortsätta samordna lokalresurserna  
och planera dessa kommer att fortsätta. Detta för  

att skapa så ändamålsenliga lokaler som möjligt och  
nyttja de verksamhetslokaler som kom munen och  
dess bolag äger. Arbetet med att försöka minimera 
den externa inhyrningen så långt det går, och istället 
använda egna ägda lokaler så effektivt som möjligt, 
har fortsatt. 

Ekonomi
Vid bokslut 2017 reserverades 4,5 mkr för ett 
befarat skattetillägg. Under året har saken avgjorts 
till kommunens fördel och 4,5 mkr har återförts 
till verksamheten. Detta innebär att det nu redo-
visade resultatet med underskott om ca 900 tkr är  
en sanning med viss modifikation. Det reella under-
skottet för verksamheten är till största delen hän-
förligt till stora brister i underhållet och akuta 
åtgärder, samtidigt som renovering av Saritslövs 
förskola och utbyte av samtlig belysning på Bruks-
gården genomförts. Generellt gäller att underhålls - 
behovet är långt större än tillgängliga medel. 

Målet att fortsätta underhålla kommunens ägda 
fastigheter ska gå från allt mer akut underhåll till 
planerat underhåll och på så sätt över tid få en 
klarare bild av kostnadsläget. För att långsiktigt 
underhålla kommunens fastighetsbestånd utifrån 
en god ekonomisk hushållning krävs tillskott av 
medel för det ändamålet.

Framtid
Östergårdsskolan kommer under våren/sommaren 
även att få ett ansiktslyft likt det som under året  
utförts på Saritslövs förskola. Skolan är i stort  
behov av renovering och planeringen inför detta  
kommer att påbörjas/fortsätta. Även uppfräschning  
av Skurups IPs lokaler håller på att projekteras. 

Mark- och lokalförsörjning
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Förutom fortsatt arbete med det eftersatta under - 
hållet och projekteringen av EPC-projektet samt 
lokalresursplaneringen kommer förvaltningen  
till sammans med Skurups Kommunala AB och 
Skurupshem AB fortsätta arbeta fram ett förslag 
om en mer renodlad fastighetsförvaltning.

Förslaget kommer bland annat innehålla att 
samtliga kommunala fastigheter så som skolor, 

förskolor, serviceboende och andra lokaler, ägs och  
förvaltas av Skurups Kommunala AB. På så sätt får  
vi en fastighetsförvaltning med samma rutiner och 
riktlinjer till samtliga verksamhetsutövare. Dess-
utom får vi spetskompetensen samlad på ett ställe 
med en part som fastighetägare.

 

Driftredovisning 
Netto i tkr Bokslut 

2017
Bokslut  

2018
Budget 

2018
Avvikelse 

2018
412 Mark- och lokalförsörjning 11 856 5 214 4 340 -874
Summa mark- och lokalförsörjning 11 856 5 214 4 340 -874
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Årets händelser
Under 2018 skedde en hel del organisatoriska 
förändringar. Ny förvaltningschef och biträdande 
förvaltningschef tillträdde i augusti. Förvaltningen 
kompletterades med en skolspecialist som arbetar 
både centralt mot förvaltningsledning och lokalt 
mot verksamheterna. Skolsköterskor och kuratorer 
fördes över till de lokala elevhälsoteamen med 
rektor som närmaste chef, med ett tydligt mål att 
skapa en mer tillgänglig och effektiv elevhälsa. 
Antalet kuratorer kunde också utökas med hjälp 
av satsningar i årets budget. Nya rektorer tillträdde 
på Östergårdsskolan, Hallenborgsskolan samt 
Mackleanskolan. 

På Alléskolan och Mackleanskolan tillträdde ny  
tillfällig rektor respektive tillfällig biträdande rektor. 
Ledningsresursen inom förskolan utökades med  
en ny förskolechefsbefattning för att skapa ett rim-
ligare antal medarbetare per förskolechef och bättre 
förutsättningar till pedagogiskt ledarskap. En rad 
rutiner har under hösten tydliggjorts, bland annat 
rutiner kring kränkningsanmälan, elevs frånvaro,  
elevs ledighet, elevs rätt till stöd samt rutiner kring 
anpassad studiegång och särskild undervisnings-
grupp. Även rutiner för introduktionen av nyan-
ställda medarbetare har utvecklats under året.

Under året fick den nya skolan sitt namn via en  
namnförslagstävling, Prästamosseskolan. Arbetet  
med att färdigställa skolan håller tidplan och bud - 
get ramar. Samtidigt har arbetet med sammanslag-
ningsprocessen mellan Mackleanskolan, Rutger-
skolan och Mariaskolan intensifierats under hösten.

IKT-satsningen inom förvaltningen har fortsatt.  
En förvaltningsövergripande IKT-plan har fast - 
slagits och skolledare har, tillsammans med förvalt-

ningsledning och andra nyckelpersoner, genomgått 
en kompetensutveckling i Leda digitalisering.

Med hjälp av statsbidrag har skol- och elev-
coacher kunnat anställas på högstadieskolorna. 
Satsningen kommer att utvärderas under 2019. 
Förskolan har under året anställt en specialpedagog,  
enbart inriktad på barn i behov av stöd, inom för-
skolans verksamhetsområde.

Under hösten har ett flerårigt samarbete inletts 
med Skolverket kring nyanländas och flerspråkiga  
barn och elevers lärande. Samarbetet omfattar 
samtliga skolformer från förskolan till vuxenutbild - 
ningen och kommer att involvera skolledare, förste - 
lärare samt modersmålslärare. Detta kommer att  
ge ett stort antal förskollärare, lärare och fritids-
pedagoger möjlig heter till utbildning och kolle-
gialt lärande.

En kvalitetsgranskning genomfördes av Skol-
inspektionen på Mackleanskolan under hösten 
2018 vilket gav stöd för fortsatt utvecklingsarbete 
till exempel inom områdena bedömning och 
betygssättning och flickors och pojkars resultat.

Meritvärdet för årskurs 9 fortsatte stiga medan  
behörigheten till gymnasiet sjönk något detta år  
jämfört med föregående år. Men med hänsyn tagen  
till elevernas förutsättningar, bland annat för-
äldrars utbildningsbakgrund och andel nyanlända  
(Salsa), så presterar Skurups skolor bättre än för-
väntat. Alléskolans samtliga elever blev återigen 
behöriga till gymnasieskolan.

Elevenkäter, som görs flera gånger årligen, visar  
på goda resultat när det gäller elevers trivsel, trygghet 
och studiero.

Antalet förskolebarn fortsatte öka under första 
delen av året, främst i tätorten. 

Förskola, grundskola  
och fritidshem
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Den nya tillfälliga avdelningen på Västergatan, 
som öppnades under 2017, var i bruk fram till  
sommaren 2018. Ytterligare en tillfällig förskole-
avdelning, Fisken, öppnades och stängdes under  
året. Enligt Statistiska Centralbyrån och befolk-
ningsprognosen kommer antalet förskolebarn att 
återigen öka under 2019 och de närmast kom-
mande åren.

Arbetet med att öka likvärdigheten mellan de  
olika enheterna har under året fortsatt. Som ett led  
i detta arbete har samtliga förskolor involverats i ett  
flerårigt projekt, flerstämmig undervisning i för - 
skolan (Fundif), i samarbete med Ifous och Malmö  
Universitet. Kvalitetsbesök av, från enheterna utom - 
 stående, processledare har gjorts och varit mycket  
uppskattat och utvecklande. Enhetsutveck larnas  
uppdrag på förskorna har under året förtyd ligats  
och de har också genomgått en process ledar-
utbildning.

Under året har en öppen förskola öppnats i tät - 
orten. Planeringsarbete för att öppna en familje-
central där öppen förskola ingår har påbörjats i 
sam arbete med andra förvaltningar och Region 
Skåne.

Skol- och utbildningsförvaltningen har med dagens  
mått mätt en relativt stabil personalstyrka både i 
förskola, fritidshem och grundskola. Bristen på 
pedagoger i förskola och skola är påtaglig i hela 
landet, liksom viljan att förflytta sig vilket också 
påverkat Skurups kommun. Detta innebär kon-
tinuerliga nyrekryteringar och löneglidning som 
påverkar ekonomin. Arbetet med att uppfattas som 
en attraktiv arbetsgivare har på olika sätt pågått 
under året och kommer att fortsätta kommande år.

Förstelärarnas uppdrag och förutsättningar för 
uppdraget har under året utvärderats. Resultatet av  
utvärderingen är till största delen positivt i jäm-
förelse med andra kommuner. Målet är att de ska 
arbeta med:

 ♦ Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
 ♦ Inkluderande arbetssätt.
Detta för att säkerställa en likvärdig och hög-

klassig utbildning i kommunen. Uppdragens  
ut form ning och förutsättningar för uppdragen 
kommer att ses över under 2019.

Under höstterminen har en projektanställd per-
son arbetat med att framställa undervisningsmaterial 
som förskolan och skolans pedagoger ska kunna 
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använda i arbetet med de globala målen och 
med sitt arbete med Grön Flagg. Materialet finns 
sammanställt digitalt.

ESF-projektet Inkludera och mötas (Europeiska  
socialfonden) påbörjades den 15 februari 2016. 
Under 2018 har projektets fokus varit på olika 
former av kompetensutveckling till förvaltningens  
samtliga medarbetare. Bland annat har Ringar på  
vattnet, med fokus på bemötande och inklu de - 
ring, genomförts med samtlig personal. Enhets - 
utveck larna på förskolan och förstelärarna inom  
grund- och gymnasie skola har också processletts  
i projektets regi. Inkludera och mötas har även,  
tillsammans med personalenheten, genomfört 
kom munens chefsdagar. Projektet har under året 
på börjat arbetet med en ny webportal, Möt vår 
verksamhet, där förvaltningens arbete ska presen-
teras på ett levande sätt. Projektets operativa del 
avslutades i slutet av november med en avslutnings - 
konferens på Malmömässan med över 500 del-
tag are, såväl interna som externa. Projektet har 
hållit sin budget och kunnat bidra såväl personellt 
som ekonomiskt. Projektets avslutas officiellt den 
15 februari 2019.

Ekonomi
Skol- och utbildningsförvaltningen visar ett under-
skott på 17,5 mkr för år 2018. Underskottet 
härrör sig framför allt till externt gymnasium och 
grundskola. Antalet elever inom gymnasieskolan 
har ökat kraftigt de senaste åren och inom grund-
skolan är det framför allt kostnader för grund-
belopp till andra huvudmän som är högre än 
budgeterat.

Central förvaltning
De övergripande verksamheterna, som skol- och  
förvaltningsledning samt administratörer på enhets-
nivå, visar ett nollresultat.

Förskola
Förskolan visar på ett överskott på 1,1 mkr. 
Överskotten beror främst på större statsbidrag än 
bud geterat.

Barnantalet i den egna verksamheten har under 
året ökat. Detta har medfört ett ökat behov av 
personal och personalkostnaderna, både kost-
naderna för fast anställd personal och vikarie-
kostnaderna, har under året överstigit budget.

Grundskola
Grundskolans ekonomi visar ett underskott på 
9,9 mkr. Kostnader för köp av platser hos andra 
huvudmän överstiger budget med 2,7 mkr. Detta  
beror framför allt på ett ökat antal elever. Omför - 
ing av statsbidrag mellan olika ramar under året  
har påverkat grundskolans resultat negativt i förhål-
lande till tidigare prognoser. Resultatenheterna 
visar ett underskott på 4,3 mkr. Detta beror bland 
annat på förändringar i elevantal och svårigheter 
att anpassa organisationen till det lägre elevantalet 
under pågående läsår. Kostnaderna för insatser av 
olika slag för elever i behov av särskilt stöd har 
också ökat. En stor del av överskottet inom skol-
barnomsorgen härrör sig till grundskolan, vilket 
minskar resultatenheternas negativa resultat. Totalt  
visar grundskola och skolbarnomsorg på enhets-
nivå ett underskott på 3,6 mkr, vilket motsvarar 
2 procent av budget.

Skolbarnomsorg
Utfallet för fritidsverksamheten blev ett överskott 
på 1,7 mkr. En stor del av detta överskott beror 
på att grundskolan har haft kostnader som härrör  
sig till fritidshemsverksamheten. Kostnaderna för 
köp av platser hos annan huvudman har också 
blivit lägre.

Särskola
Särskolan visar på ett smärre överskott på 0,5 mkr. 
Detta beror på lägre kostnad för köp av platser 
hos annan huvudman.

Framtid
Ett stort orosmoln för skol- och utbildnings-
förvaltningen är förvaltningens totala ekonomi. 
Förvaltningen prognostiserar för 2019 ett under-
skott på drygt 17 mkr inom ramen för externt 
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gymnasium. Att få en budget i balans utan att 
äventyra kvalitén i hela förvaltningens verksamhet 
blir en stor utmaning.

Skol- och utbildningsförvaltningen ser ett stort 
behov av att kommunen i stort utvecklar det 
långsiktiga planeringsarbetet, till exempel budget, 
lokalunderhåll och lokalförsörjning. Under 2019 
behöver beslut fattas kring både fler tillfälliga  
förskoleplatser, permanenta förskoleplatser, natt  - 
omsorgens framtid samt om- och tillbyggnad av 
Hallenborgsskolan.

För att utveckla elevernas måluppfyllelse och 
kvaliteten i lärandet krävs ett systematiskt kvali tets- 
arbete på samtliga skolor, förskolor och på huvud - 
mannanivå. Skol- och utbildningsförvaltningen,  

tillsammans med skolledarna, arbetar med ständiga  
förbättringar av rutiner för uppföljningar inom ut - 
bild ningsområdet. Under 2019 kommer man att  
ytterligare beskriva och tydliggöra centrala aspekter  
av huvudmannens systematiska kvalitets arbete och  
skapa en överblick över de processer som är aktuella  
under kommande mandatperiod. Ett systematiskt  
kvalitetsarbete är motorn i huvud man nens ut veck - 
lingsarbete. Kvalitetssystem ger struktur och arbets - 
sätt som är nödvändiga för en syste matisk och  
hållbar utveckling av verksamheterna.

 Dokumentationen av framgångar och tillkorta-
kommanden i utvecklingsarbetet skapar ett viktigt 
organisatoriskt minne, som ger förutsättningar för 
en långsiktig positiv utvecklingstrend. Ett gott 
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systematiskt kvalitetsarbete lägger också grunden 
för en större likvärdighet i verksamheten.

Skolan i Sverige kommer att behöva rekrytera ett  
stort antal nya medarbetare de närmaste tio åren 
och i vissa ämnen är det svårt att rekrytera legiti-
merade lärare redan idag. Rörligheten bland lärare 
och skolledare ökar, inte bara i Skurups kommun, 
utan i hela landet. Skurups skolor arbetar för att 
behålla befintliga medarbetare, samt lockar till sig 
de mest kompetenta och kvalificerade kollegorna.  
Kommunen vill vara ett självklart val genom att 
erbjuda ett positivt, utvecklande arbetsklimat med  
elever som når bra resultat, goda karriärmöjlig-
heter och konkurrenskraftiga löner. Att vara en 
attraktiv arbetsplats för många handlar inte om 
några enkla kortsiktiga lösningar. 

Skolorna i Skurup ska i framtiden, precis som nu,  
ge barn och elever goda förutsättningar för ett livs - 
långt lärande samt en bra och likvärdig utbild-
ningstid i förskola och skola. För att genomföra 
detta ska medarbetare ha goda förutsättningar för 
att utföra sitt uppdrag med glädje och god hälsa. 
Arbetet för hälsofrämjande arbetsplatser med god 
arbetsmiljö, där medarbetare har stort engagemang 
och känner stolthet, måste intensifieras. Åtgärder 
för att minska sjukfrånvaron är ett annat prioriterat 
område.

Framtida arbete måste fokusera på skolans kärn  - 
uppdrag, lärande och kunskap i en välfungerande 
lärmiljö, för att åstadkomma en fortsatt positiv  
resultatutveckling. Detta sker genom att vi fort-
sätter utveckla de professionella yrkesgruppernas 
arbete med barn och elever. Forskningen visar 
tydligt att det är i undervisningen, i mötet mellan  
barn/elever och ansvarig pedagog, som kvalitet och  
måluppfyllelse blir till. Skurups kommun har fram - 
förallt två redskap för att utveckla våra profes-
sionella medarbetare. Dels kontinuerlig feedback 
med utgångspunkt i klassrums- och verksamhets-
besök från ansvarig skolledare, dels det kolle giala  
lärandet vilket sker till exempel via förste lärar-
träffar, ämnesnätverk och arbetsgrupper både inom  
och mellan enheter.

I samarbetet med Skolverket kring nyanländas  
lärande och flerspråkiga barns och elevers lärande 
kommer 2019 ge oss likvärdiga rutiner och arbets - 
gångar för att säkerställa inskrivningsrutiner,  

undervisning i svenska som andraspråk, moders-
målsstöd och rätten till modersmålsundervisning 
och studiehandledning. Skolledarna kommer att 
genomgå en interkulturell utbildning och ämnes-
nätverk startar under höstterminen för att ytter-
ligare stärka det språkutvecklande arbetssättet som 
gynnar alla våra barn och elever.

I arbetet för studiero och trygghet kommer inför-
andet av digitalt verktyg att ge bättre underlag för  
analys på både enhets- och huvudmannanivå. Detta 
ger möjlighet att planera för utbildnings insatser 
och förebyggande gemensamt arbete för att säker-
ställa goda förutsättningar för lärande.

Elevhälsan börjar i klassrummet och ska vara 
förebyggande och hälsofrämjande samt stödja  
elevernas utveckling mot utbildningens mål. Som  
ett led i detta behöver bland annat elevhälso - 
teamens arbete och rutiner, såväl det centrala  
som de lokala, fortsätta utvecklas.

Hösten 2019 invigs nya Prästamosseskolan för 
årskurs 4 till 9. Våren kommer att präglas av ett 
intensivt arbete på många plan, inte minst samman - 
slagningen av Mackleanskolan, Rutgerskolan och 
Mariaskolan. Från hösten 2019 lämnar skol- och 
utbildningsförvaltingen lokalerna på Macklean-
skolan och Rutgerskolan. Skolvalsrutinerna kommer  
att ses över.

Under 2019 kommer skol- och utbildnings-
förvaltningen genomföra en satsning på undervis-
ningen i fritidshemmet. Från 1 juli 2019 är det krav 
på legitimation för att undervisa i fritidshemmet. 
Det ställer krav på att inventera lärarnas utbild-
ningar och säkerställa att nya krav på ansvar för 
undervisning i fritidshem går att uppfylla.

Från och med höstterminen 2019 utökas tim - 
planen i matematik och idrott & hälsa. Det för-
anleder ett ökat behov av lärare i dessa ämnen 
men också att det finns tillgång till hallar och an-
läggningar för den ökade undervisningstiden.

Andra statliga förändringar under 2019 är kravet  
på huvudmannen att utse skolchef vars uppgift är 
att bevaka att huvudmannen fullgör det statliga 
uppdraget. Förskolan får en ny reviderad läroplan 
och förskolechef ska i fortsättningen benämnas 
rektor. Även en läsa-skriva-räkna-garanti införs för 
tidiga stödinsatser i förskoleklass till årskurs tre.
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Driftredovisning 
Netto i tkr Bokslut 

2017
Bokslut  

2018
Budget 

2018
Avvikelse 

2018
832 Gemensamma resurser skol- och utbildningsförvaltningen 17 739 22 096 22 106 10
834 Förskola 92 018 95 921 96 988 1 067
835 Grundskola 160 255 174 519 164 619 -9 900
836 Fritidshem 13 658 12 737 14 451 1 714
839 Särskola 8 753 7 973 8 445 472
Summa förskola, grundskola och fritidshem 292 423 313 245 306 609 -6 636

Nyckeltal   
Bokslut 

2017
Bokslut 

2018
Budget 

2018

Förskoleverksamheten    
Antal barn 1–5 år 932 961 900
Antal Skurupsbarn i förskoleverksamhet 876 870 855
varav    
i kommunalt bedriven förskola 792 781 765
i enskild förskola i kommunen 68 69 65
i kommunal eller enskild förskola på annan ort 16 20 25
Mottagna förskolebarn från annan kommun 27 25 25
Nettokostnad/barn i kommunal förskola 111 710 108 400 -
Nettokostnad/barn i enskild förskola 114 698 108 150 -

Skolverksamheten    
Antal barn 6 år 182 179 192
Antal Skurupselever i förskoleklass 180 188 192
varav    
i kommunens skola 175 184 192
i fristående eller kommunal skola på annan ort 5 4 
Mottagna elever från annan kommun 8 5 -
Nettokostnad/elev i förskoleklass 71 793 54 500 -
Antal barn 7–15 år 1 764 1 738 1 722
Antal Skurupselever i grundskola 1 723 1 726 1 722
varav    
i kommunens grundskolor 1 524 1 507 1 572
i fristående eller kommunal grundskola på annan ort 211 219 205
Mottagna elever från annan kommun 121 66 55
Nettokostnad/grundskoleelev 76 945 91 370 -
Antal Skurupselever i tränings- eller grundsärskola 24 18 20
varav    
i kommunens särskola 10 0 2
i annan kommun 15 18 18
Mottagna elever från annan kommun 0 0 -
Nettokostnad/särskoleelev 486 497 442 921 -

Fritidshemsverksamhet    
Antal barn i ålder 6–12 år 1 366 1 354 1 345
Antal Skurupsbarn i fritidshemsverksamhet 796 801 834
varav    
i kommunens fritidshem 783 786 829
i enskilt fritidshem eller i annan kommun 13 15 5
Mottagna fritidshemsbarn från annan kommun 16 14 20
Nettokostnad/barn i fritidshem 27 125 24 120 -
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Årets händelser
Under 2018 har arbetet på Nils Holgerssons utbild-
ningscenter (NHUC) fortsatt i samma riktning 
som tidigare med fokus på att höja kvaliteten i 
undervisning samt få till stånd fungerande rutiner 
och tydlig ansvarsfördelning mellan skolans olika  
delar. För att höja kvaliteten i undervisningen har 
förstelärarna haft ett viktigt uppdrag att tillsam-
mans med skolledningen driva och följa upp under-
visningen. 

Under året har en elevhandbok tagits fram som 
innehåller praktisk information, men också för-
tydligande av vilka rutiner och förhållningssätt  
som gäller på skolan. Likaså har personalhandbok  
upp daterats med information, förväntningar och  
rutiner. 

Värdegrundsorden: respekt, trygghet, glädje,  
gemenskap och ansvar, utgör stadigvarande grunden  
i värdegrundsarbetet. Det pågår varje dag ett aktivt  
arbete med att främja, förebygga, upptäcka och 
åtgärda kränkningar. I skolans trivselenkät uppgav  
elever att arbete kvarstår med att skapa trygghet 
och studiero för alla skolans elever. I det före-
byggande värdegrundsarbetet utgör skolans lika-
behandlingsgrupp och elevhälsan en viktig del i 
att arbeta med en inkluderande skolmiljö, men 
också att all personal förväntas skapa tillitsfulla  
relationer till eleverna. Det tidigare lyckade pro-
jektet Positiva möten, där syftet varit att skapa 
arenor för alla skolans elever att mötas och lära 
känna varandra, har också i år genomförts med ett 
positivt resultat. Även den ekonomiska uppfölj-
ningen har under året tydliggjorts, vilket lett till 
en bättre översyn och förutsättningar för fortsatt 
god ekonomisk hushållning. 

Under året har projekteringen av den sista etappen  
på renovering av internatet påbörjats. Det gäller  
marklägenheterna som kommer totalrenoveras och  
moderniseras. 

En modernare planlösning möjliggör ett ökat 
antal platser och enkelrum för bättre boendemiljö.  
Elevernas önskemål kring lokaler och aktiviteter har  
hörsammats och i dagsläget är internatet fullbelagt.   

I undervisningslokalerna har en verkstads-
lokal för Bygg- och Anläggning och Naturbruks-
programmet inrättats samt en uppfräschning i den  
del av hallen där truckutbildning sker idag. I den  
sista delen av hallen har det byggts en helt ny 
verkstadslokal för gymnasiesärskolan då den in-
riktningen vuxit kraftigt. När det gäller övriga  
verkstadslokaler så har samtliga uppdaterats både  
verktygs- och utbildningsmässigt enligt kursmålen 
och är idag i toppskick. Arbetet har skett i enlig-
het med lokalunderhållsplanen och underhållet 
sker nu löpande. 

Genom statsbidrag har undervisningssalar upp - 
daterats, både digitalt och interiörmässigt. Detta  
har gjorts i samråd med pedagoger och special-
lärare. 

När det gäller fordonsparken har fordonsplanen  
följts och uppdateringar har gjorts för att eleverna 
ska nå kursmålen samtidigt som en del äldre fordon 
har avyttrats.

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

Genom ett samarbete med Linnéuniversitetet  
har två yrkeslärare erhållit behörighet. Ytterligare  
två behöriga yrkeslärare har tillkommit under året.  

Gymnasieskola och  
vuxenutbildning
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Vuxenutbildningen utvecklas positivt. Lokalerna 
har moderniserats och gjorts mer ändamålsenliga.

Skolans lärcentrum, som står öppet för att 
kommunens vuxenstuderande ska få stöd i sitt 
lärande, har utvecklats delvis genom samverkan 
och statsbidragsansökning i samråd med kommu-
nerna i Sydöstra Skåne samt genom bättre struktur, 
bemanning och uppföljning. Lärcentrum kommer 
att fortsätta utvecklas under året.

SFI-undervisningen håller god kvalitet och elev - 
erna lyckas i stor utsträckning med sina studier. 
Eleverna, som genomgått platsförlagda utbild - 
ningar inom vård och omsorg och yrkesförare,  
har i mycket stor omfattning klarat av sin utbildning 
och fått en god etablering på arbetsmarknaden. 

Samverkan med kommunen och andra aktörer 
inom vuxenutbildningen har under året intensi-
fierats i syfte att hitta nya former för vuxenutbild - 
ningen för att bättre möta arbetsmarknadens behov. 
Samarbetet kommer att fortsätta under 2019.

Skolans introduktionsprogram har under året 
ändrat form. Under 2017 var de flesta eleverna 
nyanlända och tillhörde därmed språkintroduk - 
tion. Under hösten 2018 har istället de antagna 
eleverna på introduktionsprogrammet i större 
utsträckning tillhört yrkesintroduktion. Flera av 
eleverna, som tidigare gått på språkintroduktion, 
har gått vidare till andra gymnasieutbildningar och 
ett antal elever har gått vidare till skolans olika 
yrkesprogram, vilket måste anses som positivt. 
Eftersom flertalet elever på yrkesintroduktion 
saknar betydande delar från grundskolan har 
arbetet under hösten varit inriktat på att hitta nya 
former för introduktionseleverna utifrån varje elevs 
behov, önskemål och förmåga. Det finns ett fort-
satt behov av samverkan inom den egna organi-
sationen, men också med andra aktörer såsom 
socialtjänst och grund skolan. 

Elevantalet på de nationella programmen har 
ökat något under året och avhoppen blivit färre 
än tidigare år. Trots årets något ljusare siffror finns 
fortsatta utmaningar kring antalet sökande elever. 
Efterfrågan från elever om yrkesförberedande ut-
bildning på landsbygden ser dock ut att öka.

Arbetet med Skolinspektionens beslut fortgår.  
Under våren gjordes en genomlysning av verk-

samheten som en del av skolans systematiska 
kvali tetsarbete. Skolans fem förstelärare tilldel ades 
ett utvecklingsområde vardera i syfte att tillsam-
mans med personalen driva skolutveckling.

I årets utvecklingsområde med fokus på under-
visningskvalitet ingår också utmaningar kring 
digitalisering. Utbudet av digitala hjälpmedel är gott  
och under året har det arbetats på olika sätt med 
att utveckla den digitala kompetensen och skapa 
likvärdighet. 

Utveckling av den digitala marknadsföringen 
genom sociala medier, i form av marknadsförings-
filmer om varje program och verksamheten, har 
skett under året. Den monter som används på 
gymnasiemässor har uppdaterats och mycket fokus 
har lagts på att utbilda elevambassadörer som ett 
ansikte utåt på mässor och informationskvällar.

Ekonomi
Skol- och utbildningsförvaltningen visar ett under-
skott på 17,5 mkr för år 2018. Underskottet här-
rör sig framför allt till externt gymnasium och 
grundskola. Antalet elever inom gymnasieskolan 
har ökat kraftigt de senaste åren och inom grund-
skolan är det framför allt kostnader för grund-
belopp till andra huvudmän som är högre än 
budgeterat.

Nils Holgerssons Utbildningscentrum
Vuxenutbildningen och Svenska för invandrare (Sfi) 
visar ett överskott på 1,1 mkr. Framför allt är 
orsaken större statsbidrag och högre ersättning 
från Migrationsverket och interkommunal ersätt-
ning än budgeterat.

Nils Holgerssongymnasiet
Gymnasiet redovisar ett underskott på 0,5 mkr. 
Orsaken är återbetalningskrav på ett statsbidrag och 
högre personalkostnader än budgeterat. Antalet 
elever på gymnasieskolan har ökat något jämfört 
med tidigare år.

Övergripande gymnasieverksamhet
I denna ram ingår kostnader för alla gymnasie-
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elever folkbokförda inom kommunen. Ramen 
över stiger budget med 11,5 mkr.

Orsaken är att antalet elever har ökat kraftigt 
de två senaste åren. Från 533 elever (15 oktober) 
2016 till 636 elever 2018. Från 2017 till 2018 har 
antalet gymnasieelever ökat med 83 elever (15 okto-
ber). Detta samtidigt som den totala ramen varit 
oförändrad. Möjligheten att påverka kostnader 
inom ramen är mycket små.

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 och 
NHUC ska vara en lärande organisation. 

Skolan befinner sig stadigvarande i en föränd-
ringsprocess och kommer att fortsätta göra så  
under nästkommande år. En utmaning inför fram - 
tiden är att ”hålla i och hålla ut” i förändring. 
Att med fokus på uppdraget genomföra kloka och  
väl genomtänkta insatser och beslut samt att skapa 
möjligheter att ”hålla om”, det vill säga låta en tillåt - 
ande kultur råda men där alla samtidigt tar sitt  
ansvar för en god arbetsmiljö. Insatsen Ringar på  
Vattnet, som all personal i Skurups kommun 
genomgått, är ett steg på vägen mot större sam-
stämmighet och ansvarstagande för den gemen-
samma arbetsmiljön. 

En kvalitetsgranskning av Skolinspektionen 
kommer att ske under februari månad 2019, 
vilket också kommer ge ytterligare kraft i föränd-
ringsarbetet. 

Att höja kvaliteten i verksamheten och i under-
visningen är en nyckelfaktor för ökat elevunderlag  
och en stor utmaning inför framtiden. Nya sam-
verkansformer med bransch och näringsliv be - 
höver skapas för att utveckla den arbetsplats-
förlagda utbildningen.

Det är också av yttersta vikt att större sam-
stämmighet mellan socialtjänst och skolan skapas  
för att bättre kunna möta social problematik hos 
Skurups unga.

Överlämningar mellan grundskola och gymna  - 
siet måste även bli mer strukturerade och genom-
arbetade.

Att ytterligare stärka vuxenutbildningen genom 
att på olika sätt hitta vägar till samverkan mellan  
vuxenutbildning, gymnasiets program, andra 
aktörer, kommunens arbetsmarknadsenhet samt 
övriga kommuner i Sydöstra Skåne är också en ut-
maning inför framtiden. Planen är att i lugn takt  
utveckla vuxenutbildningen. Vuxenutbildningens 
rambudget och statsbidragens framtida utformning 
kommer bli avgörande för på vilket sätt vuxen-
utbildningen utvecklas. 

Det handlar 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 under - 
hålls planen. I arbetet med arbetsmiljön är det av  
yttersta vikt att elevens röst blir hörd och att all 
verksamhet utgår från elevens bästa.

Skolan har tillsammans med ett lokalt marknads-
föringsföretag plockat fram en digital plattform 
och ett nytt digitalt element utifrån skolans värde - 
ord. Just nu planeras för en ny hemsida som är 
mer anpassad och uppdaterad utifrån dagens verk-
samhet. 

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  
studiehandledning och specialpedagogisk kompe-
tens på lärcentrum. Det ska tydligt framgå på 
vuxenutbildningens hemsida när det är möjligt 
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 ska tas 
fram och det inre arbetet på skolan förtydligas 
samt kompetensen stärkas i hur mottagande och 
bemötande av elever med bristande skolbakgrund 
ska ske.

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

2017
Bokslut  

2018
Budget 

2018
Avvikelse 

2018
814 Vuxenutbildning 8 047 7 748 8 883 1 135
850 Nils Holgerssongymnasiet 30 490 0 -490
860 Gymnasiekansli 73 814 83 612 72 110 -11 502
Summa gymnasieskola och vuxenutbildning 81 891 91 850 80 993 -10 857

Nyckeltal   
Bokslut 

2017
Bokslut 

2018
Budget 

2018

Gymnasieskola    
Antal ungdomar 16–18 år 559 587 560
Antal elever (16–18 år) i gymnasieskola, totalt 554 598 550
varav    
Nationellt program 488 536 505
Preparandutbildning 60 52 35
Gymnasiesärskola 6 11 10
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 43 50 -
Gymnasieskola, nettokostnad/elev 133 000 134 700 -
Gymnasiesärskola, nettokostnad/elev 416 000 405 555 -
Antal elever på Nils Holgerssongymnasiet 206 200 190
varav    
från Skurups kommun 57 51 50
från annan kommun 145 149 140

Vuxenutbildning    

Antal deltagare grundläggande vuxenutbildning 22 17 20
Antal deltagare i gymnasial vuxenutbildning 220 268 210
Antal deltagare i svenska för invandrare 134 166 100
Antal deltagare i särvux 0 0 -
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Årets händelser
Efterfrågan på platser med demensinriktning i sär - 
skilt boende var stor under året och den genom-
snittliga tiden från beslut om Särskilt boende till 
verkställighet ökade. Även behovet av korttids-
platser var stort och beläggning på korttid var 
högre än vad som budgeterats. Det ökade behovet 
märktes redan under 2017 och trenden fortsatte 
under 2018. För att komma tillrätta med över-
beläggning påbörjades konvertering av en boende-
enhet på Lillgården till demensenhet och ett  
arbete för effektivare korttidsvistelser genomfördes. 
Efter beslut i Kommunfullmäktige öppnades även 
en enhet med sex lägenheter under hösten.

Ett ärende med stora omsorgsbehov inom sär-
skilt boende har krävt extra resurser under årets 
första månader, vilket påverkat arbetsmiljö och 
ekonomiskt utfall.

Antal hemtjänstuppdrag låg relativt konstant 
under året, men ökade de sista tre månaderna.

Projektet Rätt till heltid ägnade 2018 åt för-
beredelse och förankring av konceptet för att kunna  
verkställas 2019. Under hösten startade ett pilot-
projekt på Flintebro där undersköterskor arbetade 
utifrån önskad sysselsättningsgrad. Med hjälp av 
lärdomar från pilotprojektet planeras uppstart av 
övriga verksamheter under mars/april 2019. Alla 
berörda medarbetare angav önskemål om sysselsätt - 
 ningsgrad för 2019. Sammantaget motsvarar önske-
målen om ökad tjänstgöring inom Vård och om-
sorg cirka åtta årsarbetare. 

Projektet Hemtjänstuppdraget – Sveriges bästa 
hem tjänst drevs under 2018. Syftet med projektet 
är att skapa en effektiv organisation som skapar 
större delaktighet för den enskilde medborgaren 

och bättre förutsättningar för medarbetarna att 
göra ett gott arbete.  

En arbetsgrupp bestående av medarbetare, 
arbetsgivare och fackliga representanter arbetade 
fram en handbok för hur arbetet i hemtjänsten 
ska organiseras med fokus på kontinuitet, delaktig-
het och arbetsmiljö. 

Rekrytering av kvalificerade vikarier till Vård 
och omsorg var under året svårare än tidigare år. 
En konsekvens av det är att det krävdes mer om-
fattande bredvidgång inför sommaren med högre 
kostnader för introduktion som följd. Det har 
också varit ett högre övertidsuttag till följd av 
svårighet att få in vikarier. Även personalomsätt ning 
bland ordinarie personal har varit större än tidi-
gare år. 

Sjuktalen var generellt sett lägre 2018 än 2017, 
mest påtagligt inom hemtjänst, där sjuktalen tidi-
gare låg högt.

Under 2017 påbörjades ett arbete för att för-
bättra introduktionen av verksamhetens vikarier för  
att på så sätt säkra kvalitet på omsorgen, också när  
den utförs av vikarier. Introduktionen av sommar - 
vikarier under våren 2018 genomfördes utifrån det  
nya konceptet med goda vitsord från såväl vikarier 
som verksamheter.

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård (SVU) trädde i kraft den 1 
januari 2018 och ersatte betalningsansvarslagen.  
Lagändringen innebar i stort att kommunens  
ansvar utökades och att betalningsansvaret för  
vården övergick till kommunen inom tre dagar  
från meddelande om att patienten är utskriv-
ningsklar. För att möta förändringen har en stor 
satsning gjorts genom etablering av ett hemteam. 

Vård och omsorg
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Hemteamets uppdrag är att, under en tids - 
begränsad period, stödja, skapa trygghet och rehabi-
litera personer som efter förändrat hälsotillstånd 
återvänt till sin bostad. 

Skurups kommun har, med hjälp av ett välfunge-
rande hemteam, organiserat en trygg, säker och 
effektiv hemgång i samverkan med kommunens 
planeringsteam. Detta har lett till att man kunnat 
hålla kostnaderna för betalningsansvaret mycket 
låga. 

Som ett led i E-hälsoarbetet så fortsätter arbetet 
med SVU via Skype. Detta har ökat i omfattning, 
med en mindre nedgång under sommaren på grund 
av att slutenvården inte har personal som kan 
hantera Skype. SVU via Skype sparar både tid och 
verkar miljöfrämjande.

Inom ramen för MoTFall-projektet så har Lunds 
universitet tillsammans med Bonniers tagit fram 
en digital utbildning inom fallprevention för per-
sonal inom vård och omsorg. Ett antal omvård-
nadspersonal inom kommunens vård och omsorg 

har varit delaktiga vid test av utbildningen innan 
den lanseras.

Kommunens anhörigsamordnare har under året  
fortsatt sitt arbete med att individanpassa anhör ig - 
stödet. Det har dragits ned på en del större arran-
gemang till förmån för fler enskilda samtal samt 
ökat antal anhöriggrupper. Under hösten hade  
anhörigstödet igång sju grupper, varav fem med  
inriktning demenssjukdom samt två för föräldrar  
och mor-/farföräldrar till barn med NPF (Neuro-
psykiatriska funktionsnedsättningar). Anhörig-
grupper som riktar sig till personer i yrkes verk sam 
ålder har förlagts till kvällstid. 

Mer Digial, en utbildningssatsning där unga lär 
seniorer, arrangerades tre eftermiddagar under 
hösten i samarbete med Telia. Eftermiddagarna 
fylldes med inspiration och utgick ifrån deltagarnas  
frågor och funderingar. Elever från Skurups grund- 
skolor vägledde seniorerna i hanteringen av både 
datorer och mobiltelefoner.
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Ekonomi
Vård och omsorg redovisar ett underskott på 1,5 
mkr. 

Underskottet består delvis av ökade kostnader för 
färdtjänst samt köp av extern plats, vilket är kost-
nader som är avtalsstyrda och inte går att påverka.

Överbeläggning, avseende korttidsplatser samt 
efter kommunfullmäktiges beslut om att starta 
en boendeenhet med sex lägenheter, har genererat 
kostnader utöver budget. Kostnaden för tekniska 
hjälpmedel har genererat ökade kostnader, vilket 
har balanserats med ett överskott på bostads-
anpassning samt personalkostnader. 

Anledningen till lägre personalkostnader beror  
på stora svårigheter att tillsätta såväl tillsvidare 
tjänster som vikariat. Under hösten har läget för-
bättrats och vid årsskiftet är alla tjänster tillsatta. 
Personalomsättning bland undersköterskor har 
varit stor under året, vilket genererat kostnader för 
bredvidgång och uttag av innestående semester-
dagar. En vakant halvtidstjänst inom dagverksam - 
het tillsattes inte vilket leder till mindre kostnader, 
men även mindre resurs för utveckling av dag-
verksamhet. Tidigare år har hemtjänsten redovisat 
höga kostnader på grund av hög sjukfrånvaro. För 
att stävja denna negativa utveckling, har projektet  
Hemtjänstuppdraget – Sveriges bästa hemtjänst 
skapats, som syftar till bättre arbetsmiljö, vilket i  
sin tur förväntas påverka sjukskrivningen positivt 
och därmed kostnaderna.

Framtid
Situationen med längre väntetid till särskilt boende 
med demensinriktning och hög beläggning på kort-
tidsboende har förbättrats med anledning av 
öppnandet av sex lägenheter på Lillgården. Dock 
indikerar boendeutredningen som är gjord utifrån 
kommunens befolkningsprognos att ytter ligare 
platser i särskilt boende kommer att behövas de 
närmaste åren. Även med fullt nyttjande av alla till-
gängliga lägenheter i särskilt boende kommer det 
finnas behov av ytterligare boendeplatser, det vill 
säga nybyggnation, inom fem år. För att inte be-
hovet av särskilt boende ska öka i högre omfatt ning 
än den demografiska utvecklingen så är det viktigt 
att det skapas fler trygghetsbostäder. 

På samma sätt som demografin indikerar ökat be-
hov av platser i särskilt boende förväntas den ökade  
andelen äldre även medföra ökat behov av stöd i  
hemmen och därmed ökat behov av hem tjänst-
insatser.

I Socialstyrelsens årliga enkät under  sök ning kring  
frågan om ensamhet har Skurups resultat pendlat 
men sammantaget för sämrats de senaste åren. Det 
är stor risk att känslan av ensamhet på sikt gene rerar  
ökad ohälsa och otrygghet, vilket i sin tur generarar 
ökade behov av insatser.

 Därför är det viktigt att förebygga isolering 
genom att fortsätta utveckla mötesplaster för äldre 
där social gemenskap står i fokus.

På Lillgården fortsätter konvertering av en 
boendeenhet med allmän inriktning till enhet 
med demensinriktning.

I projektet Rätt till heltid planeras nya scheman 
utifrån medarbetarnas valda tjänstgöringsgrader 
att träda i kraft i början av 2019.

Hemtjänstuppdraget – Sveriges bästa hemtjänst 
kommer att fortsätta under 2019 med utbildning 
och organisering mot mindre arbetsgrupper med 
större eget ansvar.

En större utbildningssatsning med inriktning 
mot bemötande och kommunikation som riktar 
sig till personal på särskilt boende och hemtjänst 
kommer att genomföras under året.

Under 2016–2018 har verksamheten haft till-
gång till statliga stimulansmedel för utökad beman - 
ning inom äldreomsorgen, vilka har möjliggjort  
kvalitetsförbättringar och förbättring av arbetsmiljö.  
Stimulansmedlen upphör vid årsskiftet vilket 
kommer att påverka ekonomi, kvalitet och arbets - 
miljö framgent.

Under hösten har alla sjuksköterskor fått utbild-
ning i ViSam beslutsstöd och under 2019 kommer  
det att arrangeras repetitionsutbildning samt upp - 
följning av implementeringen. Syftet är att bedöm-
ningen ska bli strukturerad, patienten ska få vård 
på optimal vårdnivå och informationsöverföringen 
till nästa vårdgivare säkras. Beslutsstödet är en 
checklista som ger stöd för att avgöra var den fort-
satta vården bäst ska ske.

Ändringar i lagar och förordningar gör att 
kommunens ansvar för de mest sjuka ökar, vilket 
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Driftredovisning 
Netto i tkr Bokslut 

2017
Bokslut  

2018
Budget 

2018
Avvikelse 

2018
633 Gemensamma resurser individ- och omsorgsförvaltningen 5 506 5 697 5 643 -54
637 Vård och omsorg 144 822 150 241 148 701 -1 540
Summa vård och omsorg 150 328 155 938 154 344 -1 594

Nyckeltal   
Bokslut 

2016
Bokslut 

2017
Budget 

2017
Antal invånare
65–79 år 2 441 2 470 2 486
80–89 år 611 618 613
90 år 135 145 133
Antal personer med hemtjänst exklusive larm och matdistribution 290 291 208
Antal personer med trygghetslarm 397 412 415
Antal personer med matdistribution 156 163 155
Antal lägenheter i särskilt boende 114 119 114
varav    
Demensboende 51 52 59
Korttids/växelboende 7 10 9
Beläggningsgrad permanent boende, % 98 96 -
Beläggningsgrad korttidsplatser, % 74 73 -
Nettokostnad per lägenhet i särskilt boende 563 639 552 695 -
Nettokostnad per person med hemtjänst/hemsjukvård 128 123 136 991 -

ställer höga krav på kompetens hos medarbetare 
och kräver en långsiktighet för att trygga tillgången 
på kompetent personal.

Trots den nationella bristen på legitimerad per- 
so nal är alla tillsvidaretjänster tillsatta under senare 
delen av hösten, vilket skapar trygghet i organisa-
tionen.

För att möta ökade behov med en effektiv och 
smart organisering är hemtjänstenshus en viktig del. 
Att skapa en arbetsplats där olika professioner möts 
så som hemtjänstpersonal, biståndshand läggare, 
sjuksköterskor, fysioterapeuter med flera skapar 
bästa möjliga förutsättning för att få till optimal 
samordning, vilket gynnar kvalitet och kostnader.
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Årets händelser
Funktionsnedsättning, stöd och service (FuSS) har  
under 2018 fortsatt sitt utvecklingsarbete inom 
flera områden. Utvecklingsarbetet har sin utgångs-
punkt i de styrdokument som tagits fram, Strategisk 
översikt, e-hälsoplan samt kompetensförsörjnings-
plan. Verksamhetens övergripande mål handlar om  
att flytta fokus från vårdinsatser till stödinsatser.  
Detta mål tydliggörs även i personalens kommande  
titulaturbyte. De processer som startat under året  
handlar om verksamhetens orga nisation, brukarnas  
delaktighet, användning av digitala tekniska hjälp - 
medel, inkludering samt kommunikation och be-
mötande. 

Den mest förekommande och växande insatsen 
är daglig verksamhet. Detta ställer stora krav på 
verksamhetens innehåll, utformning och under 
året har daglig verksamhets organisation föränd - 
rats. Två nya stödpedagoger har anställts för att 
höja det pedagogiska arbetet i verksamheten. En 
ny daglig verksamhet har startat med inriktning 
media och verksamhetens personal arbetar aktivt 
för en större inkludering i samhället. Pedagogerna 
har genomgått utbildningen Ledare men inte chef 
vars huvudinriktning framför allt handlade om 
kommunikation, gruppdynamik och målstyr ning.

Välfärdsteknik och e-hälsa är viktiga frågor för 
FuSS-verksamheten och utveklingsarbetet kring 
digitala hjälpmedel har tagit fart under året. Verk-
samheten har med hjälp av en arbetsgrupp för-
djupat arbetet kring digitala hjälpmedel, vilket lett 
fram till att användningen har ökat inom bostad 
med särskild service och daglig verksamhet. Det 
digitala stödet är individuellt anpassat i form av 
program och applikationer i datorer, mobiltele-

foner och läsplattor. Det digitala stödet utgör ett 
kognitivt stöd för planering, struktur i vardagen 
och som påminnelse så att den enskilde ska kunna 
leva ett mer självständigt liv. För att möta digita-
liseringen har wifi installerats i samtliga verksam-
heters gemensamhetsutrymmen. 

För att minska manuell hantering av blanketter 
kring insatsen Personlig assistans har verksam-
heten under året upphandlat ett digitalt signerings-
system som möjliggör digital rapportering till 
Försäkringskassan.

Verksamheternas korttidstillsyn för ungdomar 
och korttidsvistelse för barn, unga och vuxna har 
ökat i brukarantal samt i komplexitet hos brukarna.  
För att möta brukarnas behov har korttidstillsynen 
ökat sin lokalyta på Mackleaskolan och därmed 
skapat en mer hållbar arbetssituation för perso na len  
samt en mindre konfliktfylld miljö för barnen. Då 
Mackleanskolan inte är någon långsiktig verk-
samhetslokal för verksamheten pågår lokalöversyn 
samt planering för eventuell samlokalisering med 
skol- och utbildningsförvaltningen i nya skolan. 

Antal personer som får diagnosen autism, eller  
andra diagnoser inom autismspektrumstörning, 
ökar och för att kunna möta förändrade behov och  
utmanande beteende hos brukarna har riktade  
utbildningssatsningar gjorts inom områdena: pro-
blemskapande beteende och lågaffektivt bemö t  ande, 
ADHD och dess utmaningar och svårigheter samt 
TAKK – tecken som alternativ och komplette rande 
kommunikation. Några medarbetare har även på - 
börjat Vägledande samspel enligt Skurups modell/ 
ICDP. ICDP är ett salutogent förhållningssätt i 
syfte att det sociala samspelet ska stärka individens 
utveckling. 

Funktionsnedsättning,  
stöd och service
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Verksamheten visade bra resultat i KKIK (Kom - 
mu nens kvalitet i korthet) utom på ett område;  
Möj lighet till individuellt anpassade aktiviteter på  
LSS-boende. En aktivitetsgrupp skapades och sam- 
arbetet med fritidskonsulenten i Ystads kommun 
vidgades. Arbetet har visat goda resultat för fritids- 
aktiviteter, både för brukare boendes på LSS- 
boende samt i ordinärt boende.

Med hjälp av stadsbidrag har de brukare som 
deltar i daglig verksamhet fått höjd habiliterings-
ersättning under 2018. Ersättningen är mycket 
viktig för många brukare då den ger ett litet  
extra tillskott till de för målgruppen generellt låga 
inkomsterna.

Ekonomi
Det är en stor utmaning att inom en förbestämd 
rambudget bedriva en verksamhet som bygger helt  
på en rättighetslag där insatser beviljas och ska verk - 
ställas inom tre månader för att inte riskera vites-
föreläggning. 

FuSS-verksamheten redovisar vid årets slut 2018 
ett underskott på 2,7 mkr. Underskottet består av  
ökade kostnader för personlig assistans samt ökade 
personalkostnader till följd av ökade behov i verk-
samheten. 

Stora delar av det underskott som uppstått i  
verksamheten under året ligger på poster som är 
svåra att påverka. Det är den kommunala delen 
inom personlig assistans som står för en stor del av  
ökningen vilken består av assistans i avvaktan på 
beslut från Försäkringskassan, tillfälliga utökningar,  
sjuklöner hos privata assistansbolag samt nya beslut. 

Barn och ungdomar med särskilda behov har ökat  
i våra verksamheter under 2018. Barnens komplex-
itet medför under perioder ökade perso nalkostnader 
då en ökad bemanning krävs för att tillgodose  
barnens behov och säkerställa perso nalens arbets-
miljö. 

För att minska det totala underskottet i FuSS- 
verksamheten har verksamheten under andra 
halvan av 2018 valt att stänga ner det provisoriska 
LSS-boende som bedrivits i en separat flygel på 
Lillgårdens särskilda boende för äldre. 
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Driftredovisning 
Netto i tkr Bokslut 

2017
Bokslut  

2018
Budget 

2018
Avvikelse 

2018
642 Funktionsnedsättning, stöd och service 38 771 42 167 39 455 -2 712
Summa funktionsnedsättning, stöd och service 38 771 42 167 39 455 -2 712

Nyckeltal   
Bokslut 

2017
Bokslut 

2018
Budget 

2018
Totalt antal personer med insatser enligt LSS 95 110 90
varav    
Barn 30 32 26
Vuxna 65 78 64
Antal lägenheter i särskilt boende enligt LSS 20 19 25
varav    
Externa boende enligt LSS   
Antal personer med korttidsvistelse 21 23 21
varav    
Barn 19 15 17
Vuxna 2 8 4
Antal personer med korttidstillsyn från 12 år 12 13 -
Antal personer med personlig assistent 22 24 22
Antal personer med personlig assistans enligt 9 § 2 LSS 3 4 -
Antal personer i daglig verksamhet enligt LSS 38 42 39
Nettokostnad per lägenhet i LSS-boende 754 394 816 659 -
Nettokostnad per person med korttidsvistelse 183 577 177 852 -
Nettokostnad per person med personlig assistent LASS 409 862 385 649 -
Nettokostnad per person med personlig assistent LSS 400 259 521 209 -

Kommunen betalar höga avgifter till det natio nella 
utjämningssystemet för LSS-verksamhet och för 
att få klarhet och kunskap om hur kommunens 
avgift räknas fram anlitades en konsult. Efter juste-
ringar i tidigare redovisningar sänktes kommunens  
kostnader något. Arbetet har endast påbörjats och  
en fortsatt analys behöver göras framöver då syste-
met visar att besparingar i verksamheten genererar 
ökade kostnader för kommunen i utjämningen.  
Som ett led i detta har kostnaderna för LSS-hand-
läggaren flyttats till denna ram. 

 

Framtid
Behovet av ett systematiskt arbete kring kompe-
tensutveckling och ett förändrat synsätt har synlig - 

gjorts i FuSS-verksamheten. Detta behov, i kombi-
nation med den nationella yrkestitulaturen inom 
LSS-verksamhet, har lagt grunden för verksam-
hetens kommande utvecklingsarbete som startar  
2019. Förflyttningen från begreppet vård till stöd,  
som förstärker och tydliggör den stödjande roll som  
personalen har, kommer att genomsyra kommande 
titelbyte och utbildningssatsningar framöver. De 
nya titlarna Stödassistent och Stödpedagog införs i 
Skurup i samband med att Rätt till heltid verk-
ställs i kommunen i början av 2019. 
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Årets händelser
Individ- och familjeomsorgen (IFO) är anpass - 
ningsbar och möter behoven hos ett samhälle i 
ständigt förändring. Verksamheten har genomgått 
föränd ringar under året och ledningsgruppen har 
förändrats med byte av IFO-chef och enhetschef 
Vuxna. Försörjningsstödsgruppen har under året 
genomlysts bland annat för att, tillsammans med 
Arbetsmarknadsenheten, hitta en sammanhållen  
process till självförsörjning. Under året har försörj-
ningsstödet omorganiserats för att möta sökande 
utifrån ett individuellt behov oavsett bakgrund.  
Individ- och familjeomsorgen är idag förstahands-
hyresgäst till ett 60-tal lägenheter varav ett 30-tal  
lägenheter är hyrda av privata hyresvärdar samt ett 
30-tal lägenheter hyrs av Skurupshem. Uthyrning i  
andrahand kräver ett omfattande arbete för individ-  
och familjeomsorgen med specialkunskap vad gäller 
hyresrätt, anskaffning av lägenheter, administra-
tion, introduktion, utbildning, samverkan samt att  
göra individuella planer med den enskilde som 
ska leda till eget boendekontrakt.

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård trädde i kraft den 1 januari 
2018. Lagändringen innebar i stort att kommunens 
ansvar utökades och att betalningsansvaret för 
vården övergick till kommunen inom tre dagar 
från meddelande om patientens utskrivning. Nytt 
IT-stöd, Mina planer, togs i bruk för samverkan  
vid utskrivning. Personligt ombud startade upp  
under oktober och tjänsten köps in av den fri - 
stå ende organisationen Personligt ombud. Kom - 
mu nens öppenvård, Resurscentrum, forsätter att 
strukturera sig efter behoven hos medborgarna och  
under året har resurser omfördelats så att öppen-

vården kunnat förstärkas med en tjänst som har 
spetskompetens kring beroende och missbruk.

Trampolinen öppnade som ett Hem för vård och  
boende (HVB), men har under året bytt inrikt - 
ning till ”Stödboende” för ungdomar med förmåga 
till större självständighet. Under året har personal 
dragits ner till fyra heltidstjänster. 

Skurups kommuns målsättning är att stärka det  
tidigt förebyggande arbetet. Under året startade  
Individ- och familje omsorgen, tillsammans med 
utbildningsförvaltningen, en familje central med 
socionom och öppen förskola en förmiddag i 
veckan. Skurups kommun och Region Skåne har 
tecknat en gemensam avsiktsförklaring och plane-
ring pågår för att kunna utöka verksamheten med 
barnmorskemottagning och mödravård. 

Öckeröprojektet, där drogvaneundersökning görs  
årligen, visade på att Skurups ungdomars drog - 
användande minskat i förhållande till genom snitts - 
ungdomen i övriga deltagande kommuner. Individ- 
och familjeomsorgen har haft fyra feriearbetande 
ungdomar som har arbetat med tobaksprevention  
under året. Ungdomarna träffade andra ungdomar 
i skolor och på fritidsgården samt informerade 
kommunstyrelse och skolans ledningsgrupp. Ung - 
domarnas arbete med tobaksprevention var upp-
skattat och beslut togs om tobaksfri skoltid samt 
att projektet ska fortsätta nästa år. 

Genom samverkan med kommunerna i sydöstra 
Skåne sker utvecklingsarbete gällande kommunens 
socialpsykiatri. Höstens arbete har resulterat i sats - 
ningar på mer förebyggande och tidiga tillgängliga  
insatser. 

Resurser har under året riktats till att stärka 
föräldrar i sina roller på olika sätt. Två tematräffar 

Individ- och familjeomsorg
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har anordnas där föräldrar, vars ungdomar provat 
droger, träffats. 

Unga föräldrar har fortsatt sin gruppverksamhet 
med stor uppslutning av unga som blivit gravida 
och behövt stöttning och extra stöd under gravidi-
tet och barnets första år. För att möta behov som 
uppmärksammats har satsning gjorts på Funk-
tionell Familjeterapi (FFT) som rekommenderas 
av Socialstyrelsen. Barn I Föräldrars Fokus (BIFF), 
en föräldracirkel där föräldrar har möjlighet att lära 
sig mer om barns behov och situation i en familje-
rättslig konflikt, har genomförts vid ett par tillfällen 
under året. Barnstödsgrupper har fortsatt i ett sam - 
arbete med Svenska Kyrkan. Grupperna vänder 
sig till barn som upplevt föräldrar med missbruks-
problem, psykisk ohälsa och/eller svåra konflikter. 

Stor utbildningssatsning har gjorts förvaltnings - 
övergripande tillsammans med Utbildnings- och  
Fritidsförvaltningen i Vägledande samspel (ICDP,  
International Child Development Programme). 
Andra satsningar har genomförts under året i doku - 
mentation i socialtjänsten, suicidprevention, pallia - 
tiv vård, samarbetssamtal, risk och skydd samt Lex  

Försörjningsstöd. En stor del av personal gruppen  
har nu genomgått utbildning i Motive rande samtal  
(MI) i ett samarbete med SÖSK, utvecklingsmedel  
för psykisk hälsa. 

Ekonomi
Individ- och familjeomsorgens överskott uppgår 
till 4,3 mkr. Resultatet för IFO har påverkats i stor 
utsträckning av statliga medel från Migrations-
verket som utgörs av återsökning och schabloner. 
Underskottet har vänt till ett överskott främst på 
grund av intäkter från Migrationsverket samt att 
placeringskostnaderna inte blivit så stora som be-
farades. 

Antalet hushåll som erhållit försörjningsstöd har  
ökat markant och därmed också den totala summan  
av utbetalt ekonomiskt bistånd. Antalet placerade 
barn har minskat under 2018 medan kostnaden 
för den externa öppenvården för barn har ökat. 
Kostnaderna för familjehem har sänkts genom att 
konsultstödda familjehem har minskat till för-
del för familjehem som ingått avtal direkt med 
kommunen. 
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Driftredovisning 
Netto i tkr Bokslut 

2017
Bokslut  

2018
Budget 

2018
Avvikelse 

2018
643 Social psykiatri 5 202 6 622 5 149 -1 473
645 Särskilda sociala satsningar (social investeringsfond) 1 213 286 2 041 1 755
646 Individ- och familjeomsorg 38 620 40 890 44 952 4 062
Summa individ- och familjeomsorg 45 035 47 799 52 142 4 343

Nyckeltal   
Bokslut 

2017
Bokslut 

2018
Budget 

2018
Antal hushåll med försörjningsstöd 231 247 210
varav    
Andel med försörjningsstöd 6 månader eller mer (%) 29 42 45
Genomsnittlig bidragstid per hushåll, månader 4 5 -
Nettokostnad per hushåll, försörjningsstöd 22 055 26 567 -
Antal barn i familjehem 82 65 120
Antal vårddygn i familjehem, barn 22 809 15 445 30 000
Nettokostnad per vårddygn i familjehem 1 117 694 -
Antal vårddygn på institution, barn och unga 6 478 4 111 5 400
Nettokostnad per vårddygn på institution, barn och unga 1 434 2 741 -
Antal barn med programverksamhet, tidiga insatser 65 60 70
Antal vårddygn på institution, vuxna missbrukare 1 155 1 791 1 000
Nettokostnad per vårddygn i HVB-hem, vuxna missbrukare 2 328 2 578 -

Framtid
Verksamheten har som ambition att fortsätta ut - 
veckla arbetet som påbörjats med att komma i egen 
försörjning. Samarbetet mellan berörda aktörer är 
en nyckelfaktor för att uppnå ett gott resultat.

Bättre samarbete håller på att utvecklas inom  
olika områden kring individer som behöver hjälp  
av Individ- och familjeomsorgen. Samarbetsform-
erna mellan uppdragsgivarna på barn- och vuxen - 
sidan samt utförare på boendestöd, öppenvård och  

Pomona är ett prioriterat område för att i större 
omfattning kunna möta upp behoven på hemma-
plan och minska placeringar. Avtalet som funnits i 
SÖSK, för att bedriva gemensamt Kriscentrum för 
Våld i nära relationer, är uppsagt och resurserna pla - 
neras införas i öppenvården i egen regi. Utbildnings-
satsningar för att kunna möta behovet är avtalade 
med Malmöstads Kompetenscentrum för Våld i 
nära relationer och planeras komma igång nästa år.
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Årets händelser
Lokalvården utför från och med 2018 fönster - 
putsning av vissa delar i kommunens verksamheter,  
något som tidigare upphandlats. Enheten har haft  
en del uppdrag under året, personalen har tyckt det  
varit roligt med andra arbetsuppgifter och att  
samarbeta i grupp. Det har även blivit billigare  
med fönsterputsning i egen regi. Enheten har nu  
ansvarat för städ ningen i Skurupshems fastigheter  
i ett år. Enheten ansvarar för städningen i trappor  
och tvättstugor och är även behjälplig med vissa  
akuta lägenhets städ ningar. Pooltjänsten har nu  
varit igång ett år. Det har under lättat när enheten  
haft frånvaro, planerad och oplanerad, då man  
kunnat sätta in poolen istället för timanställda.  
Pooltjänsten möjliggjordes genom samverkan med  
Skurupshem. Avtal som reglerar samverkan inom  
koncernen är under framtagande och enheten kan 
konstatera att överenskommelsen är till fördel för 
kommunkoncernen.  

Måltidsservice deltar i ett projekt Ett steg i mat - 
rätt riktning. Målet med detta projekt är att tydlig-
göra effekten av ett minskat matsvinn, initialt inom  
Skurups kommuns verksamheter men även att alla  
kommuninvånare ska få kännedom om den posi  - 
tiva effekt som minskat matsvinn har. Måltids - 
personalen har fått utbildning i klimatsmart mat 
och varit på studiebesök i annan kommun som 
arbetat med liknande projekt. Två kockar samt mål - 
tidschefen deltog i resterkockstävlingen som ägde 
rum på torget i samband med kommunens klimat - 
vecka där kommuninvånarna fick vara jury. 

Ny livsmedelsupphandling genomfördes under 
2019. En ambition var att i så hög grad som möj ligt 

köpa in närproducerade livsmedel. För att infor  - 
mera och inspirera lokala lantbruksföretag att lämna  
anbud hölls en särskild informationsträff riktad 
till dessa. 

Anbudsförfrågan gjordes senare särskilt på 
kalkon, kyckling, kött, färsk potatis och ägg. Två 
lokala anbud antogs, kalkon och kött. I fråga om ägg 
gjordes ett försök att upphandla dessa av Skurups 
Jordbruks AB. Detta kunde tyvärr inte genom-
föras, då verksamheten av livsmedelshygieniska skäl  
endast kan hantera tvättade ägg, vilket bolaget 
ännu inte kan leverera. 

Renoveringen av Fasanens förskola har genom-
förts, vilket i sin tur kommer att innebära föränd-
ringar även för Måltids- och lokalservice. Köket på 
förskolan har renoverats för att möjliggöra tillag - 
ning till fler förskolebarn som innebär en ut ökad 
kapacitet för antalet portioner, från 70 till 140 
portioner. Lokalvården och vaktmästeri har även 
utökat sina uppdrag med anledning av renove-
ringen.

Måltidsservice har uppmärksammat högtider 
och speciella dagar både inom skola och äldre - 
omsorg. Till exempel firades Måltidens dag med en  
trerättersmeny på särskilt boende och kunder med  
matdistribution fick varsin ros för att förgylla den  
totala måltidssituationen. Elever har blivit serv er ade  
midsommarbuffé och julbuffé samt fått önska sig 
maträtter som serverats under speciella veckor 
under terminerna. 

Enheten har under året minskat deras kemi - 
kaliesorti  ment med ca 60 procent inom Måltids- 
och lokal service.

Måltid- och lokalservice
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Ekonomi
Personalavveckling och konsultstöd för omfattande  
livsmedelsupphanlig har lett till ett underskott om  
ca 350 tkr. 

Måltids- och lokalservice är interna ”säljenheter” 
som har en budget som ska finansieras genom de 
intäkter man får av ”köparförvaltningen” enligt 
priser fastställda för olika måltider och tjänster. 

En utredning av organisation och formerna för 
ersättning pågår. 

 

Framtid
Inom lokalvården strävar enheten efter att ytter - 
ligare minska kemikalieförbrukningen och sorti-
mentet, utan att försämra kvaliteten på utfört 
arbete.  

Enheten kommer att slutföra arbetet med upp-
dateringen av arbetsinstruktioner, samt stämma  
av dessa med verksamheterna. Utbildnings möjlig-
het erna för några i perso nalen, som är intresserade  
av att lära sig mer om sanering, kommer att under-
sökas. Får enheten egen utbildad personal inom 
kommunen så är det både utvecklande och kost-
nadseffektivt.

Inom vaktmästeriet ska enheten organisera sig på  
annat sätt, vilket innebär en gemensam utgångs  - 
plats för enhetens verksamhetsvaktmästare. Enheten  
kommer att ha och redovisa vissa stående upp - 
gifter i sina verk samheter som till exempel  
mat utkörning, ren gör ing av avfallstunnor och  
upplockning av skräp runt byggnader. När det  
gäller felanmälningar så kom mer enheten ha en  
gemensam central att anmäla till. Detta ses som  
en förbättring i verksamheten då man lättare kan 
fördela arbetet och tiden där det behövs samt att 
samarbetet mellan vaktmästarna förbättras.

Måltidsservice arbetar för att minska miljö-
påverkan, skolmenyn innehåller bland annat fisk, 
kyckling och höns samt vegetabilier som bidrar 
till en minskad konsumtion av rött kött och till en  
ökad hälsosam livsstil. Dessutom serveras det ett  
vege tariskt alternativ dagligen i grundskolan. Två- 
rätts  systemet kommer att vidareutvecklas inom 
äldreomsorgen att även innefatta helgdagar. Ett  
nytt kök ska startas upp på Prästmosseskolan med  
inriktning på hjärnsmart mat. 

Driftredovisning 
Netto i tkr Bokslut 

2017
Bokslut  

2018
Budget 

2018
Avvikelse 

2018
448 Måltidsservice 613 944 581 -363
Summa måltidsservice 613 944 581 -363

Nyckeltal   
Bokslut 

2017
Bokslut 

2018
Budget 

2018
Antal skolluncher 333 707 292 462 324 000
Antal förskoleluncher 121 770 117 510 132 000
Antal heldagsportioner i särskilda boendeformer 40 678 40 622 40 000
Antal lunchportioner, matdistribution 43 179 43 086 44 000
Skollunch, á-pris/skoldag (178 dagar/år) 44 45 -
Förskolemåltid, á-pris/skoldag (250 dagar/år) 76 69 -
Heldagsportion i särskilt boende, á-pris/dag 125 125 -
Lunchportion i ordinärt boende, á-pris/dag 65 64 -
Andel ekologiska livsmedel, % 40 34 40
Andel kaffe, te, kakao och bananer som köps in rättvist producerat, % 96 96 100
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Årets händelser
Kommuninvånarna representeras av folkvalda poli - 
tiker i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, myn - 
dig hetsnämnder, fullmäktigeberedningar och ut-
skott. Den politiska organisationen ska verka för 
fördjupad demokrati, genom bland annat en aktiv  
medborgardialog via fullmäktigeberedningar.

Överförmyndaren bistår enskilda med att klara 
den ekonomiska förvaltningen samt i kontakter 
med allmänhet och myndigheter. Detta sker efter 
att ett ärende initierats hos överförmyndaren via 

Övriga verksamheter 

godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. 
Antalet ärenden har över tid ökat.

Den kommunövergripande staben består av den  
centrala administrationen såsom kommunkansli,  
ekonomienhet, löneenhet, IT-enhet, växel och 
information samt personaladministrativa enheten.  

Viktiga utvecklingsfrågor kommer vara att stärka 
varumärket Skurup, hållbart byggande, fortsätta  
arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare och 
sänka sjuktalen. Satsningar kommer att göras 
kommunövergripande för att nå Vision 2030. 
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Verksamheterna

Ekonomi 
Övriga verksamheter redovisade sammantaget ett 
överskott på 0,5 mkr. 

Den politiska verksamheten redovisade -1,7 mkr.  
Avvikelsen är hänförbar till ökade kostnader för 
arvoden/förlorad arbetsförtjänst och valarbete/val - 
nämndsarbete 2018. 

Överförmyndarverksamheten redovisade ett  
under skott på -0,1 mkr, vilket berodde på ökade 
kostnader för fler uppdragstagare. Kompletterings-
trafiken redovisade +0,2 mkr. Avgifter till intresse - 
organisationer redovisade ett resultat enligt budget.

Kommunutveckling, administration redovisade  
+2,1 mkr. Merparten av överskottet kom från till-
fälliga vakanser, återhållsamhet, utvecklingsinsatser 
samt lägre kostnader för personalfrämjande åtgärder. 

Framtid
Val till riksdag, landsting/region och kommun-
fullmäktige gjordes under september. Nya full-

Driftredovisning 
Netto i tkr Bokslut 

2017
Bokslut  

2018
Budget 

2018
Avvikelse 

2018
201 Politisk verksamhet 9 751 10 294 8 695 -1 599
203 Revision 1 140 1 244 1 252 8
204 Överförmyndare 777 1 302 1 200 -102
206 Kompletteringstrafik 1 635 1 657 1 811 154
210 Avgifter till intresseorganisationer 3 058 3 219 3 204 -15
213 Kommunutveckling, administration 37 069 39 881 41 885 2 004
215 BUF, miljö- och trivselåtgärder i skolan 184 260 400 140
Summa övriga verksamheter 53 613 57 858 58 447 589

Nyckeltal   
Bokslut 

2017
Bokslut 

2018
Budget 

2018
Andel medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post som får svar 
inom två arbetsdagar, % 81 81 -
Andel medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett 
direkt svar på en enkel fråga, % 50 48 -
Andel medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via 
telefon ställt en enkel fråga till kommunen, % 76 69 -
Andel medborgare som uppfattar kommunens webbinformation som god, % 83 - -
Andel medborgare som uppfattar hur väl kommunen möjliggör för  
medborgarna att delta i kommunens utveckling, % - - -

mäktigeledamöter tillträdde sina förtroendeupp drag  
under oktober. Inför nya mandatperioden 2019– 
2022 pågår planering av omfattande utbildnings-
program för att säkerställa att alla förtroendevalda  
är rustade på bästa sätt för sina förtroendeuppdrag. 
Utbildningsprogrammet ska även underlätta för 
alla och fördjupa den demokratiska processen.

Utvecklingsarbetet med att förfina målstyrningen 
inom kommunorganisationen avses fortsätta för 
att bli än bättre på att uppfylla politiskt fastställda 
mål och därmed Vision 2030.

Annat strategiskt arbete fortsätter såsom till 
exempel upprätta e-arkiv samt utveckla digitala 
tjänster både internt och externt. 

Under maj 2019 genomförs val till Europa-
parlamentet. Europaparlamentet beslutar om nya 
lagar tillsammans med ministerrådet. Europa-
parlamentet tar också beslut om EU:s budget.
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Skurups Kommunhus AB 
Årets verksamhet
Skurups Kommunhus har under året genomfört två  
olika bolagsdagar. Första bolagsdagen genomfördes  
under februari och hade fokus på koncerninterna 
köp utifrån upphandlingslagstiftningen. Utbildare  
och genomförare av den första bolagsdagen var EY  
(Ernst & Young). Den andra bolagsdagen genom-
fördes under oktober och hade fokus på bolags-

utveckling med inriktning mot Vision 2030.  
Externa föreläsare deltog från Helsingborgs stad 
och Öresundskraft.

Skurups Kommunhus kommer under året att 
arbeta med att utveckla gemensam marknadsföring  
och varumärkesstärkande insatser inom koncernen  
genom planering och genomförande av konfe rensen 
Smart Little Village 2019. Skurups Kommunhus 
har även beslutat om rutin för rekrytering inom 
koncernbolagen.  

Kommunens bolag
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Resultatredovisning, tkr
Bokslut 

2017
Bokslut  

2018
Budget 

2018
Avvikelse 

2018
Intäkter 1 060 1 017 1 017 0
Kostnader -1 017 -862 -1 017 155
Avskrivningar 0 0 0 0
Resultat före finansiella poster 43 156 0 156
Finansiella intäkter 0 0 0 0
Finansiella kostnader -1 -1 -1 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Latent skatt 0 0 0 0
Resultat innan koncernbidrag 42 155 -1 156
Koncernbidrag -42 -162 0 -162
Resultat efter koncernbidrag 0 -7 -1 -6

Nyckeltal   
Bokslut 

2016
Bokslut 

2017
Bokslut 

2018
Balansomslutning, tkr 20 084 65 173 67 121
Antal anställda 0 0 0
Soliditet, % 5,0 68,4 66,4
Avkastning på totalt kapital, % neg 0,0 0,0
Avkastning på eget kapital, % neg 0,1 0,0
Årets investeringar, tkr 0 0 0

Annat utvecklingsområde är att förbättra kommun- 
styrelsens uppsiktsplikt genom att helägda koncern - 
bolagen två gånger per år träffar kommun styrelsens  
arbetsutskott för dialog och information om hur 
bolagen verkar utifrån bolagsordning och ägar-
direktiv.

Ekonomi
Resultatet för år 2018 är något över budget, vilket 
beror på att kostnadsbilden var något lägre än 
beräknat.  

Framtid
Utmaningarna inom kommunkoncernen är i  
vä sent ligt större framtida investeringsbehov i fastig-
heter för att säkerställa adekvat standard. Härtill 
torde ett energieffektiviseringsprojekt (EPC –  
Energy Performance Contracting) genomföras för 
att långsiktigt hushålla med energiresurserna på 
mest effektiva sätt.
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Skurupshem AB
Årets verksamhet
I april togs det första spadtaget till vårt nya hus  
kv Mars, Prästgatan 13. Denna fastighet ska inklu - 
dera 14 lägenheter varav åtta är LSS-lägen heter. 
Projektet beräknas att slutföras i mars 2019. 

Kv Mars hade byggstart kvartal 1 2018 och är 
pla nerat att invigas i mars 2019. Större ändringar 
har gjorts i detta projekt gällande sprinkler, till-
gänglighet etc. för att klara de krav som föreligger 
för LSS-verksamhet. 

Det omfattande projekt att koppla in fjärr värme i  
Rydsgård och Skivarp är i drift och har slutförts 
under året. 

Alla fastigheter med ett undantag är nu fossil-
fria. Den sista fastigheten är Bruksgården och där 
förs diskussioner med fastighetsägaren, Skurups 
kommun, om att hitta en lösning för att bygga 
bort oljan.

Vad gäller reparation och underhåll har man  
under 2018 främst hanterat en omfattande mängd  
vattenläckor. Detta på grund av ett eftersatt under - 
håll på fastigheterna. Vattenläckorna har upp-
kommit både i allmänna utrymmen såsom fastig-
hetens källare, men även inne i lägenheter där rör 
har sprungit läck.

Förra året var Skurupshems första helår med 
förvaltningsuppdraget. Detta har inneburit en del 
förändringar i organisationen för att kunna möta 
de förväntningar och krav som kommunen och 
Skurup Kommunala ställer på förvaltningen. 

Förvaltningsuppdraget mot Skurup Kommunala  
AB och Skurups kommun har utökats med fler 
fastigheter. Byggnader som tidigare hanterades själv  
har nu lyfts över till oss. Under kommande år 
kommer också uppdraget fortsätta öka då det 
byggs i skrivande stund. I vissa fall finns dessutom 
ingen verksamhetsvaktmästare, vilket innebär att 
Skurupshem även tar den rollen gentemot verk-
samheten.  

I starten av 2018 var bolaget tillsammans med 
kommunen i Kalmar för att studera EPC-projekt 
(Energy Performance Contracting-projekt). 

Projektet är tänkt att vara självfinansierande och  
generera en högre teknisk standard i våra fastigheter. 

Under senare delen av 2018 har upphandling av  
projektet tillsammans med Skurup Kommunala 
och Skurups kommun påbörjats. Projektets fas 1 
beräknas kunna påbörjas under 2019. 

Skurupshem har tillsammans med kommunen 
projekterat byte av ekonomisystem. En stor utman-
ing är att få samtliga flöden så effektiva som möj - 
ligt. Driftssättningen av ekonomisystemet skedde 
den 1 januari 2018 och Skurupshem kommer 
använda samtliga system anvisade av ekonomi-
enheten under året för att förenkla den samlade 
redovisningen. 

Utöver de två stora projekten för att skapa syner-
gier med kommunen och de övriga bolagen har 
Skurupshem uppgraderat sitt fastighetssystem 
Vitec. Uppgraderingen är till för att skapa bät-
tre service till hyresgästerna och möta de boende 
även på en digital arena. Samtidigt innebär detta 
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Resultatredovisning, tkr
Bokslut 

2017
Bokslut  

2018
Budget 

2018
Avvikelse 

2018
Intäkter 103 651 109 962 89 691 20 271
Kostnader -88 944 -92 466 -73 878 -18 588
Avskrivningar -7 965 -8 261 -7 797 -464
Resultat före finansiella poster 6 742 9 235 8 016 1 219
Finansiella intäkter 2 161 0 161
Finansiella kostnader -6 543 -7 147 -7 062 -85
Bokslutsdispositioner 720 75 75 0
Latent skatt -26 355 0 355
Resultat innan koncernbidrag 895 2 679 1 029 1 650
Koncernbidrag -824 -2 409 0 -2 409
Resultat efter koncernbidrag 71 270 1 029 -759

Nyckeltal   
Bokslut 

2016
Bokslut 

2017
Bokslut 

2018
Balansomslutning, tkr 355 926 361 430 428 162
Antal anställda 11 11 17
Soliditet, % 15,1 15,4 13,5
Avkastning på totalt kapital, % 3,4 1,9 2,2
Avkastning på eget kapital, % 10,2 0,4 3,9
Årets investeringar, tkr 31 044 8 857 58 256

minskad administration och ökad effektivitet samt  
att man kan följa underhåll och drift på ett bättre 
sätt. Detta projekt är till stora delar slutfört under 
det gångna året. Under kommande år kommer 
ytter ligare uppdateringar och systemanpassningar 
göras. 

Skurupshem har under året antagit Vision 2030.  
Som en del i detta steg har styrelsen nu tagit fram 
en plan för bolagets mål 2019 och bolagets egna 
vision 2020–2023, allt som ett steg mot kommu-
nens totala vision. 

Under året har Skurupshem börjat arbeta med  
sin hyresgästtidning. Namnet kommer att bestäm - 
mas via en namntävling på Facebook. Detta är ett  
steg i att stärka bolagets varumärke. Tidningen  
kommer ut med fyra nummer per år och kommer 
att innehåller information om bolaget men även 
reportage om våra hyresgäster.  

Ekonomi
Skurupshem visar ett positivt resultat på 1,1 mkr 
före koncernbidrag och +690 tkr efter koncern-

bidrag och skatt. I detta resultat inkluderas åter - 
föring av periodiseringsfond på 75 tkr och en 
förändring av latent skatt med 601 tkr.

Bolaget har under året pågående investeringar  
som uppgår till ca 61 miljoner fram till 2018-12-31.

Investeringar av större omfattning inbegriper ny - 
byggna tionen på Kv Mars med 14 lägenheter  
inklusive LSS, fjärr värme i Rydsgård och Skivarp 
samt Miljö hus i fyra olika områden.

Framtid
Styrelsen har fattat beslut om att sälja fastigheter för 
250 miljoner. Denna försäljning kommer att inve - 
steras i nya och befintliga fastigheter. Detta beslut 
bygger på att kommunfullmäktige ger sitt med-
givande. Skurupshem är i stort behov av att hitta  
en lokal som möjliggör en samlokalisering av admi  - 
nistrativ och operativ personal. Köp av strategisk 
viktig mark sker löpande när rätt möjlighet ges. 
Bolaget har satt upp mål 2019 samt en vision för 
2020–2023.
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Skurup Kommunala AB
Årets händelser
Året har präglats av de pågående byggnationerna 
samt ett stort fokus på det eftersatta underhållet. 
Livskvalitet är en del av bolagets vision varav vi 
tillsammans hela tiden måste eftersträva att vi har 
goda lokaler för våra äldre, våra barn och elever 
men även för de som arbetar för kommunen. 
Livskvalitet innebär både god och trygg innemiljö 
men även utemiljö. Vi arbetar med att förbättra 
dessa miljöer dagligen och som en del i att uppnå 
den Vision bolaget lever efter. 

Bolaget bygger på att vi i botten har en god eko - 
nomi och finansiering så att vi skapar ett framtida 
och hållbart Skurup Kommunala. 

Årets investeringar
Prästamosseskolan
Arbetet med Prästamosseskolan har pågått under 
hela 2018. Under året har workshops genomförts 
med elever, lärare och verksamhetspersonal gällande  
inredning och utemiljö. Projektet håller både tid - 
plan och budget och beräknas slutföras i juni 2019  
för inflyttning till skolstart augusti 2019. Under 
det gångna året har detaljplanändring för bygg- 
nation av angöringsvägen till skolan initierats.  
Detta beräknas bli klart under våren 2019 så att 
vägen hinner anläggas innan invigningen av  
skolan. Pro jekt budgeten uppgår till 250 mkr.

Fasanen 
Renoveringen av Förskolan Fasanen slutfördes  
under april månad. Verksamheten har därmed  
flyttat in. Omfattande arbete har utförts på bland  
annat venti lation, fönsterbyte, byte av vattenrör etc.

Skurups Sparbank Arena
Omfattande renovering av omklädningsrummen i  
Skurups Sparbank Arena, Skurupshallen, har gjorts 
under första delen av 2018. Under hösten har 
sedan en utvändig renovering påbörjats vilket bland 
annat innebär att byggnaden har bytt färg. Det 
invändiga arbetet med renovering av omklädnings - 
rummen kommer att fortsätta under 2019.

Nils Holgerssongymnasiet
Under 2018 har ett flertal åtgärder gjorts på Nils 
Holgerssongymnasiet för att komma tillrätta med 
det eftersatta underhållet. Stort fokus ligger på att  
förbättra undervisningslokalerna men även elev - 
boendena för att möjliggöra en attraktiv skola.

I februari 2018 mottogs ett omprövningsbeslut 
från Skatteverket gällande den immateriella till-
gången. Detta innebär att Skatteverket övervägde 
att neka avdrag för avskrivning/nedskrivning av 
den immateriella tillgången samt att påföra skatte-
tillägg. Skatteverket har under våren dragit tillbaka 
sitt omprövningsbeslut utifrån den inskickade 
dokumentationen som bolaget sammanställt och 
därmed också lagt ner hela ärendet.

Bolaget har antagit Vision 2030 som en del av  
den strategi bolaget har. Till detta har strategi-
möten ägt rum under 2018 för att förändra Skurup  
Kommunalas sätt att driva bolaget framöver. Detta 
inkluderar att hyresmodeller ses över och bolaget 
kommer få en annan roll mot Skurups kommun 
som hyresgäst.

Bolaget följer idag de uppsatta finansiella rikt-
linjer och policy som är beslutat. Lånenivån upp-
går till 425 mkr, vilket innebär att stort fokus 
ligger på att säkerställa räntestabilitet. Skurup 
Kommunala arbetar därmed med att verksamhets-
anpassa de finansiella riktlinjerna för att hitta en 
långsiktig hållbarhet som fungerar för bolagets 
verksamhet. 
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EPC: under året har bolaget fattat beslut om att 
påbörja ett EPC-projekt (Energy Performance 
Contracting-projekt). Upphandling har gjorts för 
att sammansälla förfrågningsunderlag. Projektet 
ska genomföras tillsammans med Skurups kommun 
och Skurupshem.

Förvaltning: under året har stora åtgärder tvingats 
utföras på grund av eftersatt underhåll. Verksam-
heten har kantats av bland annat vattenläckor,  
bristande installationer och värmesvängningar som  
har satt organisationen på prov. Det arbete som 
påbörjades 2017 gällande underhållsplanerna har 
fortsatt för att skapa en tydlighet i att pengarna 
läggs på rätt saker. Arbetet kommer att fortlöpa  
under kommande år och underhållsplanerna sedan 
hållas uppdaterade i takt med att åtgärder utförs. 

Ekonomi
Skurup kommunala AB redovisar ett positivt  
resultat innan koncernbidrag på 0,6 mkr. Totalt 
har 126,5 mkr investerats i nya fastigheter till-
sammans med ombyggnationer.  

Bolagets största projekt, Prästamosseskolan, står  
för den största investeringsposten. Låneportföljen 
har under året ökat med 100 mkr. Soliditeten 
fortsätter att sjunka i och med att bolaget lämnar 
koncernbidrag i kombination med ökad balans-
omslutning. Under året har kreditering gjorts till 
Skurups kommun motsvarande 4,5 mkr, detta då 
ärendet gentemot Skatteverket föll ut positivt.

Då krediteringen är ett nollsummespel för bolaget  
innebär detta att 1,3 mkr har sänkt årets kostnader 
och resterande 3,2 mkr har bokats på skatt tidigare  
år, det vill säga efter ”resultat innan boksluts-
dispositioner”. Resultatet innan koncernbidrag faller 
ut med en avvikelse på -0,1mkr enligt budget.

Framtid
Skurup Kommunala kommer under 2019 slut-
föra byggnationen av Prästamosseskolan. Till detta 
kommer fullt fokus läggas på att komma i kapp 
med de underhållsplaner som bolaget nu har gjort. 
Ytterligare köp av fastigheter kan komma att bli 
aktuellt som en del i bolagets strategi.

 

Resultatredovisning, tkr
Bokslut 

2017
Bokslut  

2018
Budget 

2018
Avvikelse 

2018
Intäkter 28 226 20 195 22 000 -1 805
Kostnader -12 903 -11 458 -8 400 -3 058
Avskrivningar -7 872 -8 074 -8 900 826
Resultat före finansiella poster 7 451 663 4 700 -4 037
Finansiella intäkter 0 0 0 0
Finansiella kostnader -3 406 -3 659 -4 000 341
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Latent skatt -2 755 3 563 0 3 563
Resultat innan koncernbidrag 1 290 567 700 -133
Koncernbidrag -6 985 2 866 0 2 866
Resultat efter koncernbidrag -5 695 3 433 700 2 733

Nyckeltal   
Bokslut 

2016
Bokslut 

2017
Bokslut 

2018
Balansomslutning, tkr 246 405 402 255 506 135
Antal anställda 0 1 1
Soliditet, % 1,1 10,4 8,6
Avkastning på totalt kapital, % 1,5 1,9 1,3
Avkastning på eget kapital, % 30,4 9,7 neg
Årets investeringar, tkr 29 819 124 056 126 511
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Skurups Jordbruks AB
Årets händelser
Den mycket torra sommaren har ställt till med stora 
problem. Skörden har slagit helt fel, knappt halv 
skörd. Vi har ensilerat helsäd på 35 ha för att rädda 
grovfoder till korna, denna areal skulle skördas till 
maltkorn. Bevattning har skett på en liten del av 
arealen, tyvärr är det en stor kostnad att bevattna. 
Grovfoder kommer inte att räcka varför vi tvingas 
att köpa in en del grovfoder. Driftsledaren har sagt  
upp sig och slutar den 3 februari. Annons har lagts 
ut efter en ny driftsledare.

 Intern kontrollplan är upprättad och beslutad på  
styrelsemöte i februari. Det utvalda momentet 
(arbets miljö) har kontrollerats och följdes upp under 
hösten med en del anmärkningar som ska åtgärdas. 

Skurups Jordbruk arbetar på affärsmässiga 
grunder med inriktning att bidra till kommun- 
och koncernnytta i den omfattning verksamheten 
medger detta. 

Vi ska arbeta i en nära och öppen relation till våra 
systerbolag, vilket ska bidra till en positiv synergi-
effekt för bolag, koncern och kommun.

Ekonomi
Resultatet efter finansiella poster för 2018 blev ett 
underskott med -2,7 mkr. Resultatet beror främst 
på grund av betydligt sämre skörd, men också på 
högre personalkostnader, lagerförbrukning, repa  - 
rationer och körslor. 

Framtid
Diskussioner förs kring närproduktion och leve-
rans av livsmedel till kommunen. Dialog förs även  
med näringslivstrateg kring olika miljöbesparande 
projekt. Utredning har startats om hur bolaget 
kan utvecklas till att bli en bärande verksamhet, 
alternativt avveckla hela eller delar av verksamheten. 
Detta påverkar hur vi ska hantera koncernbidraget. 

Resultatredovisning, tkr
Bokslut 

2017
Bokslut  

2018
Budget 

2018
Avvikelse 

2018
Intäkter 9 344 9 419 9 991 -572
Kostnader -9 539 -11 754 -9 512 -2 242
Avskrivningar -365 -386 -444 58
Resultat före finansiella poster -560 -2 721 35 -2 756
Finansiella intäkter 51 30 10 20
Finansiella kostnader -18 -38 -45 7
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Latent skatt 0 0 0 0
Resultat innan koncernbidrag -527 -2 729 0 -2 729
Koncernbidrag 505 2 708 0 2 708
Resultat efter koncernbidrag -22 -21 0 -21

Nyckeltal   
Bokslut 

2016
Bokslut 

2017
Bokslut 

2018
Balansomslutning, tkr 12 362 12 094 11 593
Antal anställda 6 7 7
Soliditet, % 7,6 7,6 6,2
Avkastning på totalt kapital, % neg neg neg
Avkastning på eget kapital, % neg neg neg
Årets investeringar, tkr 814 781 1 062
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Skurups Elverk AB
Årets händelser
Elnät: de för 2018 års planerade förebyggande  
underhållsarbetena i elnät och i nätstationer är 
genom förda. Utbyggnad och förstärkning i sam-
band med exploateringsområden och VA- och gatu-
projekt utförs och planeras fortlöpande. Kontroll 
av reläskydd i Skurups mottagningsstation har 
gjorts efter strömavbrottet den 5 december 2018, 
för att konstatera fullgod funktion. Kontrollen 
visade att reläskydden fungerade felfritt. 

Projektstart av mätarbyte: samtliga elmätare ska  
bytas ut för att uppfylla nya krav. Projektet kommer 
att genomföras under tre år med start 2019.

Bredband: arbete i samband med redovisning 
för stödmedelsutbetalning pågår. Fiberutbyggnad 
på landsbygd löper på parallellt med efteranslut-
ningar i både tätort och landsbygd. Ytterligare en 
teknikbok (nod) etableras i Skurup och färdigställs  
under februari. Elverket har anordnat informations-

möten med stort deltagarintresse och planerar inför 
framtida möten och informationsarrangemang.

Bredbandsverksamheten har förstärkts på per  - 
so nalsidan med en projekttekniker för att möta 
den ökade utbyggnadstakt vi har framför oss. 

Föremål för kontroll 2018 var attestrutiner, 
kontroll av elsäkerhetsarbete och kontroll av syste-
matisk arbetsmiljö. 

Samtliga rutiner och dokument har setts över  
och uppdaterats inom verksamheten. Föremål för  
kon troll 2019 är köptrohet/avtalstrohet, faktura-
hantering, attestrutiner och konkurrensneutral upp-
handling.

Skurups Elverk arbetar på affärsmässiga grunder  
med inriktning att bidra till kommun- och kon-
cernnytta i den omfattning verksamheten medger 
detta. Vi ska arbeta i en nära och öppen relation 
till våra systerbolag vilket ska bidra till en positiv  
synergieffekt för bolag, koncern och kommun 
samt invånare.
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Resultatredovisning, tkr
Bokslut 

2017
Bokslut  

2018
Budget 

2018
Avvikelse 

2018
Intäkter 37 814 42 283 42 668 -385
Kostnader -21 396 -24 372 -24 079 -293
Avskrivningar -10 697 -11 877 -14 300 2 423
Resultat före finansiella poster 5 721 6 034 4 289 1 745
Finansiella intäkter 0 0 0 0
Finansiella kostnader -1 303 -1 527 -995 -532
Bokslutsdispositioner -11 784 -1 547 0 -1 547
Latent skatt 0 0 0 0
Resultat innan koncernbidrag -7 366 2 960 3 294 -334
Koncernbidrag 7 347 -3 003 0 -3 003
Resultat efter koncernbidrag -19 -43 3 294 -3 337

Nyckeltal   
Bokslut 

2016
Bokslut 

2017
Bokslut 

2018
Balansomslutning, tkr 127 203 166 960 206 514
Antal anställda 3 4 4
Soliditet, % 14,4 15,7 14,1
Avkastning på totalt kapital, % 5,7 3,4 3,0
Avkastning på eget kapital, % 33,3 16,8 15,7
Årets investeringar, tkr 26 331 18 144 39 565

Ekonomi
Resultat efter finansiella poster 2018 uppgår till  
+4,5 mkr. Resultatet beror främst på högre in-
täkter från elnätssidan då kraftig utbyggnation  
skett under året. Även lägre nätförluster har på - 
verkat, då det varit en mild vinter. Intäkter på  
bredbandssidan gällande anslutningar är lägre än  
budget, men möts av lägre nedskrivningar av bred-
bandsnätet. Ökad upp låning ökar räntekostna-
derna något. Investeringar fortgår som planerat, 
med fokus på bredbands utbyggnation på lands-
bygden. 

Framtid
Arbetet med elnätet fortgår som planerat. Efter-
anslutningar för bredbandet sker löpande för att 
leverera till de kunder som av olika anledningar 
beställt sin anslutning när vi hunnit passera deras 
område.
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Resultaträkning
mkr Kommunen Sammanställd  

redovisning
Not Bokslut 

2017
Bokslut 

2018
Budget 

2018
Bokslut 

2017
Bokslut 

2018

Verksamhetens intäkter 1 246,2 272,0 286,9 356,8 387,1
varav jämförelsestörande post  0,0 14,2 0,0 0,0 14,2
Verksamhetens kostnader 2 -977,7 -1 034,3 -1 043,7 -1 042,2 -1 107,5
varav jämförelsestörande post  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar 3 -32,0 -32,7 -38,0 -57,7 60,2
Verksamhetens nettokostnader  -763,5 -795,0 -794,8 -743,1 -780,5

Skatteintäkter 4 621,5 636,4 643,9 621,5 636,4
Generella statsbidrag och utjämning 4 164,8 169,2 158,8 164,8 169,2
Finansiella intäkter 5 3,3 4,9 2,3 1,5 2,6
Finansiella kostnader 6 -1,5 -1,0 -2,2 -10,9 -10,9
Resultat före extraordinära poster 7 24,6 14,5 8,0 33,8 16,8

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 24,6 14,5 8,0 33,8 16,8

Skattekostnader 0,0 0,0 0,0 -5,2 3,6

Årets resultat 24,6 14,5 8,0 28,6 20,4



Räkenskaperna

84

Balansräkning
mkr Kommunen Sammanställd  

redovisning
Not Bokslut 

2017
Bokslut 

2018
Bokslut 

2017
Bokslut 

2018

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 8 0,1 0,1 0,2 0,8
Materiella tillgångar 9 511,4 570,7 1 305,1 1 562,3
varav mark, byggnader och tekniska anläggningar  448,3 498,9 1 238,8 1 486,7
varav djur, maskiner och inventarier  63,1 71,8 66,3 75,6
Finansiella tillgångar 10 66,5 66,3 24,8 24,6
Summa anläggningstillgångar  578,0 637,1 1 330,1 1 587,7

Omsättningstillgångar
Förråd 11 1,1 0,8 4,0 3,6
Exploateringsfastigheter  22,6 15,8 22,6 15,8
Kortfristiga fordringar 12 117,4 186,1 144,9 216,3
Latent skattefordran  0,0 0,0 0,0 0,0
Kassa och bank 13 99,2 24,8 139,4 63,3
Summa omsättningstillgångar  240,3 227,5 310,9 299,0

SUMMA TILLGÅNGAR 818,3 864,6 1 641,0 1 886,7

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat  24,6 14,5 28,6 20,4
Resultatutjämningsreserv  39,6 39,6 39,6 39,6
Övrigt eget kapital  421,0 445,6 450,5 479,1
Summa eget kapital 14 485,2 499,7 518,7 539,1

Avsättningar
Avsättning för pensioner inklusive löneskatt 15 18,6 16,9 18,6 16,9
Övriga avsättningar 16 0,6 0,6 0,6 0,6
Latent skatteskuld  0,0 0,0 13,0 12,6
Summa avsättningar  19,2 17,5 32,2 30,1

Skulder
Långfristiga lån 17 107,3 112,0 714,7 947,9
Långfristig skuld för förutbetalda intäkter 18 26,9 31,4 29,0 34,0
Kortfristig skuld till va-abonnenterna 19 3,4 -1,2 3,4 -1,2
Kortfristig skuld till avfallsabonnenterna 19 1,2 2,5 1,2 2,5
Övriga kortfristiga skulder 20 175,1 202,7 341,8 334,3
Summa skulder  313,9 347,4 1 090,1 1 317,5

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 818,3 864,6 1 641,0 1 886,7

Panter och ansvarsförbindelser 21    
Pensionsförpliktelser KPA inklusive visstid förtroendevalda 22,23 252,1 243,3 252,1 243,3
Borgen gentemot kommunala bolag, övriga förpliktelser 24,25 786,1 984,7 786,1 984,7

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

redovisning
Not Bokslut 

2017
Bokslut 

2018
Bokslut 

2017
Bokslut 

2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat  24,6 14,5 28,6 19,3
Justering för ej likviditetspåverkande poster 26 93,8 18,9 166,3 44,5
Ökning (+) / minskning (-) av avsättningar  0,0 0,0 0,0 0,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  118,4 33,4 194,9 63,8

Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar 62,9 -68,7 63,2 -73,8
Ökning (-) / minskning (+) lager 0,0 0,3 -0,3 0,4
Ökning (-) / minskning (+) exploateringsfastigheter -15,3 6,8 -15,3 6,8
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder 10,0 24,3 121,4 18,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten 176,0 -3,9 363,9 16,1

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar (-)  0,0 0,0 0,0 -0,7
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar (+)  0,0 0,0 0,0 0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar (-) 27 -62,6 -93,9 -245,3 -319,7
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+) 28 1,1 14,2 1,3 14,2
Investering i finansiella anläggningstillgångar (-)  -43,5 0,0 -43,5 0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillångar (+)  0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -105,0 -79,7 -287,5 -306,2

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån inklusive finansiell leasing 3,5 5,3 34,0 210,1
Amortering av långfristig skuld inklusive leasing 0,0 -0,6 0,0 -0,6
Förutbetalda intäkter som ska periodiseras 6,7 4,5 6,7 4,5
Ökning 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 10,2 9,2 40,7 214,0

Årets kassaflöde 81,2 -74,4 117,1 -76,1
Likvida medel vid årets början 18,0 99,2 22,3 139,4
Likvida medel vid årets slut 99,2 24,8 139,4 63,3

81,2 -74,4 117,1 -76,1
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Noter
mkr Kommunen Sammanställd  

redovisning
Bokslut 

2017
Bokslut 

2018
Bokslut 

2017
Bokslut 

2018

Not 1: Verksamhetens intäkter
Försäljning av tillgångar 1,1 14,2 1,1 14,2
Övrig försäljning 54,6 60,3 57,9 57,3
Taxor och avgifter 67,6 72,2 99,2 97,1
Lokalhyra och arrende 13,9 15,7 86,2 90,9
Bidrag 107,7 104,7 108,8 105,7
Övriga intäkter 1,3 4,9 3,6 21,8
Summa verksamhetens intäkter 246,2 272,0 356,8 387,1

Not 2: Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter, pensioner och försäkring 596,7 643,1 616,3 661,9
Lokalhyror och arrenden 44,0 47,9 10,2 15,8
Entreprenad och köp av verksamhet 172,0 178,3 239,3 247,5
Bidrag 22,1 23,8 22,1 23,8
Övriga kostnader 142,9 141,2 154,3 158,5
Summa verksamhetens kostnader 977,7 1 034,3 1 042,2 1 107,5

I verksamhetens intäkter 2018 ingår jämförelsestörande intäkter  
på 14,2 mkr, realisationsvinster vid försäljning.

Not 3: Avskrivningar
Avskrivningar immateriella tillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0
Avskrivning byggnader och anläggningar 20,0 20,3 46,3 47,3
Avskrivning maskiner och inventarier 12,0 12,4 11,4 12,9
Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa avskrivningar 32,0 32,7 57,7 60,2

Not 4: Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning
Preliminär skatteinbetalning 623,8 639,6 623,8 639,6
Preliminär slutavräkning innevarande år -3,1 -2,3 -3,1 -2,3
Slutavräkningsdifferens föregående år 0,8 -0,9 0,8 -0,9
Summa skatteintäkter 621,5 636,4 621,5 636,4

Inkomstutjämningsbidrag 167,0 173,4 167,0 173,4
Kommunal fastighetsavgift 30,1 32,8 30,1 32,8
Regleringsbidrag/avgift -0,2 2,5 -0,2 2,5
Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0
Kostnadsutjämningsbidrag -6,7 -15,8 -6,7 -15,8
Bidrag för LSS-utjämning -29,2 -28,2 -29,2 -28,2
Välfärdsmiljarderna 3,8 4,5 3,8 4,5
Summa bidrag 164,8 169,2 164,8 169,2
Summa skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning 786,3 805,6 786,3 805,6

Not 5: Finansiella intäkter
Räntor på rörliga medel 0,0 0,0 0,0 0,2
Räntor på utlämnade lån 0,1 0,1 0,1 0,1
Borgensavgifter 2,0 2,4 2,0 0,0
Utdelning, övrig 0,1 0,2 0,1 0,2
Övriga finansiella intäkter 1,1 2,2 -0,7 2,1
Summa finansiella intäkter 3,3 4,9 1,5 2,6

Not 6: Finansiella kostnader
Räntor på anläggningslån 1,1 0,6 10,5 10,5
Ränta på pensionsavsättningar 0,4 0,4 0,4 0,4
Övriga finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa finansiella kostnader 1,5 1,0 10,9 10,9
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mkr Kommunen Sammanställd  
redovisning

Bokslut 
2017

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

Bokslut 
2018

Not 7: Årets resultat
Årets resultat före skatt och bokslutsdispositioner 24,6 14,5 33,8 20,4
Summa årets resulat före skatt och bokslutsdispositioner 24,6 14,5 33,8 20,4

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

Not 9: Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde 762,8 699,6 1 458,4 1 519,3
Utrangering anskaffningsvärde -15,5 -3,3 -15,5 -3,3
Avyttring -80,0 0,0 -36,5 -0,3
Årets anskaffning 32,3 76,4 112,9 135,0
Utgående anskaffningsvärde 699,6 772,7 1 519,3 1 650,7
Ingående ackumulerade avskrivningar -283,2 -266,7 -420,9 -428,7
Utrangering avskrivning 0,2 0,9 0,2 0,9
Avyttring 36,3 0,0 36,3 0,1
Årets avskrivningar -20,0 -19,8 -44,3 -46,7
Utgående ackumulerade avskrivningar 266,7 285,6 428,7 474,4
Summa bokfört värde 433,0 487,2 1 090,6 1 176,3
Pågående investering 15,3 11,7 148,2 310,4
Summa mark, byggnader och tekniska anläggningar 448,3 498,9 1 238,8 1 486,7
Avskrivningstider 15–50 år 15–50 år 1–100 år 1–100 år

Specifikation av bokfört värde ovan: 
Markreserv 4,3 6,1 4,3 6,1
Verksamhetsfastigheter 82,6 83,9 677,9 677,6
Fastighet och anläggning för affärsverksamhet 118,8 133,9 206,8 253,7
Publika fastigheter 226,8 262,7 226,8 262,7
Fastighet för annan verksamhet 0,6 0,6 0,6 0,6

Djur, maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde 154,1 174,5 166,6 179,5
Utrangering anskaffningsvärde 0,0 0,0 0,0 0,0
Avyttring -0,1 0,0 -8,6 0,0
Årets anskaffning 20,5 20,9 21,5 21,9
Utgående anskaffningsvärde 174,5 195,4 179,5 201,5
Ingående ackumulerade avskrivningar -96,1 -111,4 -103,9 -113,2
Utrangering avskrivning 0,0 0,0 0,2 0,0
Avyttring 0,0 0,0 7,0 0,0
Årets avskrivning -15,3 -12,2 -16,5 -12,7
Utgående ackumulerade avskrivningar 111,4 123,6 113,2 125,9
Summa bokfört värde 63,1 71,8 66,3 75,6
Pågående investering 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa djur, maskiner och inventarier 63,1 71,8 66,3 75,6
Avskrivningstider 3–10 år 3–10 år 3–10 år 3–10 år

Summa materiella anläggningstillgångar 511,4 570,7 1 305,1  1 562,3
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mkr Kommunen Sammanställd  
redovisning

Bokslut 
2017

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

Bokslut 
2018

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
Sydkostsol ekonomiska förening 0,0 0,2 0,0 0,2
Summa utlämnade lån 3,4 3,6 3,4 3,6

Aktier och andelar
SYSAV 0,6 0,6 0,6 0,6
Skurups Kommunhus AB 44,6 44,6 0,0 0,0
Andelar i bostadsrättsförening 0,0 0,0 2,6 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 62,0 62,0 20,3 20,3

Övrig finansiell anläggningstillgång
Inträdesavgift Sydvatten AB 1,1 0,7 1,1 0,7
Summa övrig finansiell anläggningstillgång 1,1 0,7 1,1 0,7

Summa finansiella anläggningstillgångar 66,5 66,3 24,8  24,6

Not 11: Förråd och lager 
Skoljordbruk 0,0 0,0 2,2 2,2
Elverk 0,0 0,4 0,7 1,0
Gator och offentlig belysning 0,9 0,1 0,9 0,1
Reklamartiklar och turism 0,2 0,3 0,2 0,3
Summa förråd och lager 1,1 0,8 4,0  3,6

Not 12: Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 42,6 24,6 48,9 30,7
Kundfordringar 14,5 14,6 17,1 14,9
Nedskrivning/Återföring av kundfordringar -0,4 -0,4 -0,4 -0,4
Fordran koncernföretag 2,5 0,1 0,0 0,0
Momsfordran/skattefordran 37,8 122,8 50,3 124,1
Upplupna skatteintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0
Statsbidragsfordringar 20,4 24,4 20,4 24,4
Övriga kortfristiga fordringar 0,0 0,0 8,6 22,7
Summa kortfristiga fordringar 117,4 186,1 144,9 216,3

Not 13: Kassa och bank
Kassa inklusive handkassor 0,1 0,1 0,1 0,1
Bank 98,0 23,9 138,2 62,4
Postgiro 1,1 0,8 1,1 0,8
Summa kassa och bank 99,2 24,8 139,4 63,3

Not 14: Eget kapital 485,2 499,7 518,7  539,1

Resultatutjämningsreserv RUR: 
Avsättning till RUR kan göras med den del av resultatet som överstiger 
1 procent av skatter och generella statsbidrag. Det innebär att inget kan  
avsättas till RUR, 2017 avsattes 15,6 mkr till RUR. Resultatutjämnings-
reserven är 39,6 mkr och reglerna begränsar storleken till 10 procent 
av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket motsvarar 78,6 mkr.
RUR IB 24,0 39,6 24,0 39,6
Medel till RUR 15,6 0,0 15,6 0,0
Medel från RUR 0,0 0,0 0,0 0,0
RUR UB 39,6 39,6 39,6 39,6
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mkr Kommunen Sammanställd  
redovisning

Bokslut 
2017

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

Bokslut 
2018

Not 15: Avsättning för pensioner inklusive förtroendevalda
Ingående avsättning 18,6 18,6 18,6 18,6
Nyintjänad pension 0,5 -0,8 0,5 -0,8
Intjänad PA-KL 0,0 0,0 0,0 0,0
Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,4 0,4 0,4 0,4
Arbetstagare som pensionerats 0,0 0,0 0,0 0,0
Övrigt 0,0 -0,2 0,0 -0,2
Årets utbetalningar -0,8 -0,8 -0,8 -0,8
Förändring av löneskatt -0,1 -0,3 -0,1 -0,3
Summa avsatt till pensioner 18,6 16,9 18,6 16,9

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

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

Not 17: Långfristiga skulder 
Ingående skuld, långfristiga lån 100,0 100,0 688,4 714,7
Nyupptagna lån 0,0 0,0 105,0 194,2
Omklassning från lång till kortfristigt lån 0,0 0,0 -86,0 27,0
Lösen av lån 0,0 -0,6 0,0 -0,6
Ingående leasingskuld 3,8 7,3 3,8 7,3
Nytt leasingåtagande 7,3 5,5 7,3 5,5
Amortering leasingskuld -3,8 -0,2 -3,8 -0,2
Summa långfristiga skulder 107,3 112,0 714,7 947,9

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut
Genomsnittlig ränta, % 1,6 1,2  
Genomsnittlig räntebindningstid, dagar 360,0 360,0 360,0  360,0
Lån som förfaller inom   
1 år 35,0 20,0 35,0 20,0
2–3 år 20,0 45,0 20,0 45,0
3–5 år 45,0 34,4 45,0 34,4

Skurupshem AB använder sig av ränteswapavtal,  
som 2018-12-31 uppgick till 10,3 mkr.

Finansiella leasingavtal över 3 år, Maskiner och inventarier
Totala minimileaseavgifter 7,9 10,4 7,9 10,4
Nuvärde miminileaseavgifter 7,9 10,2 7,9 10,2
Därav förfall inom 1 år 1,9 2,7 1,9 2,7
Därav förfall inom 1–5 år 5,5 7,0 5,5 7,0
Därav förfall senare än 5 år 0,0 0,5 0,0 0,5
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Not 18: Skuld för förutbetalda intäkter som  
ska periodiseras/regleras över flera år
Investeringsbidrag 9,2 10,1 9,2 10,1
återstående antal år (vägt snitt) 27 27 27 27,0
Anslutningsavgifter el 0,0 0,0 2,1 2,6
återstående antal år (vägt snitt) 0 0 19 16,2
Anslutningsavgifter va 17,7 21,3 17,7 21,3
återstående antal år (vägt snitt) 30 30 30 30,0
Summa skuld för förutbetalda intäkter 26,9 31,4 29,0 34,0

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

Not 20: Övriga kortfristiga skulder
Källskatt, momsskuld 8,0 10,2 9,0 10,6
Förutbetalda skatteintäkter 5,5 6,4 5,5 6,4
Arbetsgivaravgifter 10,7 11,4 11,1 11,5
Avgiftsbestämd ålderspension 18,8 20,1 18,9 20,1
Löneskatt, avgiftsbestämd ålderspension 5,0 7,3 5,0 7,4
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 32,0 30,5 51,8 42,5
Timersättning december inklusive personalomkostnader 6,4 5,2 6,4 5,2
Semester/ferie/övertidsskuld 34,5 35,3 35,8 35,7
Bank och kreditinstitut 0,0 0,0 109,9 86,2
Räntekostnader 0,1 0,0 1,3 1,3
Leverantörsskulder 35,4 60,3 75,0 103,5
Kortfristig skuld, koncernen 12,1 14,4 0,0 0,0
Övriga kortfristiga skulder 6,6 1,6 12,1 4,0
Summa övriga kortfristiga skulder 175,1 202,7 341,8 334,3

Not 21: Borgensåtaganden
Skurups 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 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest, har ingått  
lika lydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett 
regressavtal 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 medlems kommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhålllande till storleken på 
medlemskommunernas respektive insats kapital i Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den 
finansiella effekten av Skurups kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala tillgångar till  
406 323 006 299 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 984 165 497 kronor och andelen  
av totala tillgångarna uppgick till 990 337 428 kronor. Skurups kommuns andel vid årsskifter uppgick till 0,24 %.  
Kommunens upplåning inom Kommuninvest uppgår till 99,4 mkr. Kommunen är i borgen för de helägda bolagens lån i 
Kommuninvest med sammanlagt 785,3 mkr.

Not 22 Pensionsförpliktelser som inte har  
upptagits bland skulder eller avsättningar
Ingående ansvarsförbindelse 207,0 202,9 207,0 202,9
Aktualisering 0,0 0,0 0,0 0,0
Ränteuppräkning 2,1 1,3 2,1 1,3
Basbeloppsuppräkning 3,9 3,2 3,9 3,2
Bromsen 0,0 0,0 0,0 0,0
Övrig post 0,2 -1,3 0,2 -1,3
Årets utbetalningar -10,3 -10,3 -10,3 -10,3
Summa pensionsförpliktelser 202,9 195,8 202,9 195,8
Löneskatt 49,2 47,5 49,2 47,5
Summa utgående ansvarsförbindelse 252,1 243,3 252,1 243,3
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 297,3 355,3 297,3 355,3
Skurup Kommunala AB 325,0 425,0 325,0 425,0
Skurups Jordbruks AB 10,0 10,0 10,0 10,0
Skurups Elverk AB 115,0 150,0 115,0 150,0
Summa borgen mot kommunens helägda bolag 747,3 940,3 747,3 940,3

Not 25: Övriga ansvars- och borgensförpliktelser
Riksbyggen Brf Skurupshus 8 8,8 8,7 8,8 8,7
Skurups Folkets Park 0,3 0,3 0,3 0,3
Hälsopunkten 0,1 0,0 0,1 0,0
Svaneholms slotts andelsförening 0,2 0,2 0,2 0,2
Abbekås golfklubb 0,9 0,7 0,9 0,7
Västra Nöbbelövs byalag 0,2 0,2 0,2 0,2
SYSAV 1,4 1,4 1,4 1,4
Sydvatten 26,8 32,9 26,8 32,9
Förlustansvar för egna hem SBAB 0,0 0,0 0,0 0,0
Registrerade kreditgarantier, Statens Bostadskreditnämnd 0,1 0,0 0,1 0,0
Summa övriga ansvars- och borgensförpliktelser 38,8 44,4 38,8 44,4

Not 26: Justering för ej likviditetspåverkande poster
Av- och nedskrivningar 96,9 36,1 122,7 64,7
Avskrivning leasingtillgångar -2,1 -1,2 -2,1 -1,2
Pensionsavsättning inkl löneskatt 0,1 -1,8 0,1 -1,8
Latent skatteskuld 0,0 0,0 1,9 0,0
Stiftelsen Rydsgårdshus långfristig fordan mot kortfrist skuld 0,0 0,0 0,0 0,0
Övrig ej likviditetspåverkande post 0,0 0,0 43,6 -3,5
Realisationsvinst -1,1 -14,2 0,1 -13,7
Realisationsförlust/nedskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa justering för ej likviditetspåverkande poster 93,8 18,9 166,3 44,5

Not 27: Investeringar i materiella tillgångar
Bruttoinvestering 55,3 89,3 238,0 315,1
Investering via leasing 7,3 4,6 7,3 4,6
Summa investeringar i materiella tillgångar 62,6 93,9 245,3 319,7

Not 28: Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 1,1 14,2 1,3 14,2
Summa försäljning av materiella anläggningstillgångar 1,1 14,2 1,3 14,2
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Not 29: Koncerninterna förhållanden 
Aktieägartillskott Koncernbidrag

Enhet/Ägd andel Givna Mottagna Givna Mottagna

Kommunen 0,0 0,0 0,0 0,0
  

Skurups Kommunhus AB / 100 % 1,9 0,0 0,2 0,0
Skurupshem AB / 100 % 0,0 1,9 2,4 0,0
Skurup Kommunala AB / 100 % 0,0 0,0 0,0 2,9
Skurups Jordbruks AB / 100 % 0,0 0,0 0,0 2,7
Skurups Elverk AB / 100 % 0,0 0,0 3,0 0,0

Försäljning
Räntor &  

Borgensavgift
Enhet/Ägd andel Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad

Kommunen 7,0 49,0 2,5 0,0 
  

Skurups Kommunhus AB / 100 % 1,0 0,6 0,0 0,0
Skurupshem AB / 100 % 32,5 4,2 0,0 0,9
Skurup Kommunala AB / 100 % 20,1 9,7 0,0 1,1
Skurups Jordbruks AB / 100 % 1,9 1,9 0,0 0,0
Skurups Elverk AB / 100 % 5,2 2,3 0,0 0,4
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Driftredovisning
tkr Bokslut

Netto 
2017

Intäkter
2018

Kost nader
2018

Bokslut
Netto 
2018

Budget
Netto 
2018

Avvik else
Netto  
2018

201 Politisk verksamhet 9 751 -315 10 609 10 294 8 695 -1 599
203 Revision (inklusive förtroendevalda) 1 140 -150 1 394 1 244 1 252 8
204 Överförmyndare (inklusive förtroendevalda) 777 -578 1 880 1 302 1 200 -102
206 Kompletteringstrafik 1 635 0 1 657 1 657 1 811 154
210 Avgifter till intresseorganisationer 3 058 0 3 219 3 219 3 204 -15
212 Mark- och lokalförsörjning (flyttad till ran 412) 11 856 0 0 0 0 0
213 Kommunutveckling, administration 37 069 -27 792 67 673 39 881 41 885 2 004
215 Miljö- och trivselåtgärder i skolan (BUF) 184 0 260 260 400 140
217 Miljöstrategiska enheten 1 521 -16 155 17 667 1 512 1 665 153
219 Näringsliv och turism 2 928 -214 1 961 1 747 1 776 29
261 Arbetsmarknadsåtgärder 1 620 -3 168 5 393 2 225 2 754 529

Kommunövergripande stab 71 538 -48 371 111 714 63 343 64 642 1 299

311 Bygglovsverksamhet -1 418 -2 468 2 115 -354 -393 -39
316 Miljö och hälsa, tillsynsverksamhet 1 551 -1 285 3 160 1 875 1 742 -133
351 Alkoholhandläggning 107 -129 249 120 170 50

Myndighetsverksamhet 241 -3 882 5 523 1 642 1 519 -123

401 Gemensamma resurser, serviceförvaltningen 6 656 -4 303 10 890 6 587 8 060 1 473
407 Fritidsverksamhet 17 303 -1 657 18 333 16 676 16 894 218
409 Bidrag till föreningar, studieorganisationer 2 219 -301 3 559 3 258 2 559 -699
411 Räddningstjänst 7 517 -175 7 718 7 543 7 322 -221
412 Mark- och lokalförsörjning 0 -48 626 53 841 5 214 4 340 -874
420 Kommunteknik, affärsdrivande verksamhet 4 -36 764 36 764 0 0 0
421 Kommunteknik, skattefinansierad verksamhet 29 802 -20 646 50 536 29 890 31 218 1 328
430 Bibliotek 7 621 -272 8 371 8 100 7 954 -146
431 Kulturskola 3 784 -713 4 373 3 661 3 817 156
432 Allmänkultur 1 876 -1 022 3 002 1 980 1 725 -255
448 Måltidsservice 613 -52 835 53 779 944 581 -363

Serviceförvaltningen 77 394 -167 313 251 167 83 853 84 470 617

633 Gemensamma resurser, 
individ- och omsorgsförvaltningen 5 506 -13 5 710 5 697 5 643 -54

637 Vård och omsorg 144 822 -27 112 177 353 150 241 148 701 -1 540
642 Funktionsnedsättning, stöd och service 38 771 -7 470 49 638 42 167 39 455 -2 712
643 Social psykiatri 5 202 -182 6 804 6 622 5 149 -1 473
645 Särskilda sociala satsningar 

(sociala investeringsfonden) 1 213 -4 178 4 464 286 2 041 1 755
646 Individ- och familjeomsorg 38 620 -36 908 77 798 40 890 44 952 4 062

Individ- och omsorgsförvaltningen 234 135 -75 863 321 767 245 904 245 941 37

814 Vuxenutbildning 8 047 -4 696 12 444 7 748 8 883 1 135
832 Gemensamma resurser, 

skol- och utbildningsförvaltningen 17 739 -8 698 30 794 22 096 22 106 10
834 Förskola 92 018 -21 105 117 026 95 921 96 988 1 067
835 Grundskola 160 255 -18 688 193 207 174 519 164 619 -9 900
836 Fritidshem 13 658 -8 122 20 859 12 737 14 451 1 714
839 Särskola 8 753 -52 8 025 7 973 8 445 472
850 Nils Holgerssongymnasiet 30 -45 895 46 385 490 0 -490
860 Gymnasiekansli 73 814 -1 434 85 046 83 612 72 110 -11 502

Skol- och utbildningsförvaltningen 374 314 -108 690 513 785 405 095 387 602 -17 493
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tkr Bokslut
Netto 
2017

Intäkter
2018

Kost nader
2018

Bokslut
Netto 
2018

Budget
Netto 
2018

Avvik else
Netto  
2018

Löneavtal 785 0 0 0 1 930 1 930
Semester-, övertids- och timlöneskuld 2 507 0 -299 -299 500 799
Pensionskostnader inklusive löneskatt 43 304 0 56 361 56 361 44 860 -11 501
Kommunstyrelsens anslag för tilläggsanslag 350 0 0 0 0 0
Avskrivning finansiella tillgångar 363 0 363 363 0 -363
Återbetalning av mervärdesskatt 0 -3 796 0 -3 796 0 3 796
Nedskrivning kundfordringar 173 0 26 26 260 234
Realisationsvinster vid försäljning -1 137 -13 923 0 -13 923 0 13 923
Övriga intäkter/kostnader 907 -40 255 215 0 -215
Internfinansiering:  
Pension, arbetsgivaravgift och försäkring -29 617 -31 624 0 -31 624 -27 116 4 508
Kapitalkostnad -43 902 -44 790 0 -44 790 -47 808 -3 018
Centralt samt finansiering -26 269 -94 172 56 705 -37 467 -27 374 10 093

Verksamhetens driftkostnader 731 353 -498 291 1 260 661 762 370 756 800 -5 570
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Investeringsredovisning
tkr Ur-

sprungs-
budget

2018

Överfört från 
2017 samt 

tilläggs-
anslag 2018

Budget
2018

Bokslut 
2018

Avvikelse
2018

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
Kommunövergripande stab och myndighetsverksamheten
För stabens disposition, inventarier, IT 500 0 500 180 320
IT och telefoni 1 000 0 1 000 989 11
Uppgradering av system för kansliet 50 0 50 45 5
Inköp av valskärmar (3 stycken) 180 0 180 114 66
Kaskelot – program för hantering av val 100 0 100 72 28
Effektivisering IT-systemet/utökad säkerhet 850 0 850 0 850
Informationssäkerhet 0 150 150 0 150
E-arkiv 0 500 500 0 500
Delsumma, Kommunövergripande stab 2 680 650 3 330 1 401 1 929

Serviceförvaltningen
Industrimark under exploatering 2 100 0 2 100 0 2 100
Infrastruktur Industri & Bostadsexploatering 0 0 0 25 797 -25 797
Köp av mark 0 3 630 3 630 3 539 91
Mindre anläggningsarbeten 1 300 0 1 300 0 1 300
Kommunal väghållning 0 0 0 2 515 -2 515
Teknisk service 1 100 0 1 100  1 100
Infrastruktursåtgärder 1 000 5 619 6 619 14 586 -7 967
Park 3 300 0 3 300 3 106 194
Fritid 5 300 0 1 300 1 334 -34
Förråd, maskiner och fordon 3 000 2 300 5 300 4 974 326
Räddningstjänst 0 500 500 0 500
Offentlig belysning 1 500 0 1 500 1 593 -93
Mindre markförvärv, fastighetsregleringar, 
tomt- och grundberedningar, fastighetsbildningar 300 0 300 0 300
Kommunala fastigheter 2 000 5 000 11 000 3 580 7 420
Bibliotek 285 700 985 1 112 -127
Kultur 320 0 320 324 -4
Måltid och service 930 300 1 230 1 189 41
Delsumma, Serviceförvaltningen 22 435 18 049 40 484 63 648 -23 164

Individ- och omsorgsförvaltningen      
Inventarier, skyddsåtgärder 1 115 0 1 115 1 016 99
Byte av larm 450 0 450 430 20
Införande av trådlöst nätverk 500 0 500 0 500
Buss FuSS 0 400 400 0 400
Hemtjänstens hus 0 300 300 0 300
Delsumma, Individ- och omsorgsförvaltningen 2 065 700 2 765 1 446 1 319

Skol- och utbildningsförvaltningen      
Förskola 3 850 1 900 5 750 2 367 3 383
Grundskola 3 700 0 3 700 1 837 1 863
Nils Holgerssongymnasiet 2 000 0 2 000 1 485 515
Delsumma, Skol- och utbildningsförvaltningen 9 550 1 900 11 450 5 689 5 761

Summa skattefinansierad verksamhet 36 730 21 299 58 029 72 183 -14 154
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tkr Ur-
sprungs-

budget
2018

Överfört från 
2017 samt 

tilläggs-
anslag 2018

Budget
2018

Bokslut 
2018

Avvikelse
2018

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET
Va-investeringar
VA Industrimark under exploatering 300 0 300 0 300
VA Infrastruktursåtgärder 2 700 0 2 700 2 171 529

Vatten och avlopp 25 000 9 299 34 299 14 957 19 342
per projekt VA-plan:   
Avlopp, Abbekås – Mossbystrand, projektering 0 0 0 0 0
Vattenledning Dörröd – Stenberget 0 800 800 0 800
Kyrkogatan delen S Kungsgatan – Skurups kyrka 0 523 523 1 019 1 542
Kyrkogatan delen S Kungsgatan – Flintebrogatan 0 0 0 0 0
Skyddsområde för vattentäkter 0 1 000 1 000 0 1 000
VAsanering Södergatan delen Järnvägsgatan – Kristensgatan 9 500 1 100 10 600 1 713 8 887
Stortorget 0 1 140 1 140 0 1 140
VAsanering Södergatan Femkorset – Järnvägsgatan 0 0 0 0 0
Anslutning Sydvatten 1 100 2 000 3 100 657 2 443
Projektering Svaneholmsvägen (Femkorset – Hilding Hans) 0 0 0 0 0
Projektering Svaneholmsvägen (Hilding Hans – Spetsgatan) 0 0 0 0 0
Rydsgård utjämningsmagasin 0 1 500 1 500 0 1 500
Janstorp VA 8 100 713 8 813 365 8 448
Östra Vemmenhög 6 300 523 6 823 388 6 435
Västra Nöbbelöv 0 0 0 84 84
Saritslöv 13:6 (exploateringsområde) 0 0 0 39 39
Västra Industriområdet Exploatering 2018 0 0 0 123 123
Flintebro Exploatering 2018 0 0 0 4 445 4 445
Järnvägsgatan 0 0 0 179 179
Ängsgatan Exploatering 2018 0 0 0 7 983 7 983

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 28 000 9 299 37 299 17 128 20 171

Total investeringsbudget 64 730 30 598 95 328 89 311 6 017
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Fleråriga projekt
tkr Total

projekt
budget

Totalt
utfall t.o.m.

2017

Budget
2018

Bokslut
2018

Avvikelse
2018

Prognos
hela projekt-

perioden

Avvikelse
totalt

SKATTEFINANSIERAD  
VERKSAMHET
Flerårsprojekt
Stortorget 15 100 0 1 000 0 1 000 15 100 0
Järnvägsgatan 6 100 481 5 619 8 244 -2 625 8 500 -2 400
Kyrkogatan delen S Kungsgatan 
– Skurups kyrka 0 0 0 6 342 -6 342 0 0
Summa skattefinansierad  
verksamhet 21 200 481 6 619 14 586 -7 967 23 600 -2 400

AVGIFTSFINANSIERAD  
VERKSAMHET
Flerårsprojekt
Vattenledning Dörröd – Stenberget 800  0 800  0 800 800 0
Kyrkogatan delen S Kungsgatan 
– Skurups kyrka 8 102 7 579 1 000 -1 019 2 019 10 502 -2 400
Skyddsområde för vattentäkter 
(ligger fast varje år) 1 000  0 523  0 523 1 000 0
VA-sanering Södergatan delen 
Järnvägsgatan – Kristensgatan 10 600  0 10 600 1 713 8 887 12 800 -2 200
Stortorget  0  0 3 100  0 3 100 0 0
Anslutning Sydvatten 27 200  0 1 500 657 843 27 200 0
Rydsgård utjämningsmagasin 1 500  0 8 813  0 8 813 1 500 0
Janstorp VA 9 000 187 6 823 365 6 458 9 000 0
Östra Vemmenhög 7 100 277 1 140 388 752 9 000 -1 900
Summa avgiftsfinansierad  
verksamhet 65 302 8 043 34 299 2 104 32 195 71 802 -6 500

TOTALT FLERÅRIGA PROJEKT 86 502 8 524 40 918 16 690 24 228 95 402 -8 900
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Exploateringsredovisning
mkr Ingående

värde
Löpande
intäkter

Löpande
kostnader

Resultat-
påverkan

Utgående
värde

Bostadsexploatering
Skurup Väduren 7 42002 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
Skivarp 18:46 42005 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Skivarp 22:32 42006 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Örmölla 12:31 42007 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2
Västra Gränsgatan 42009 0,3 0,0 0,5 6,0 0,8
Flintebro 42010 0,8 0,6 0,0 3,9 0,2
Frejagatan 42011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Erikstorget 42012 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Västra Saritslöv (flera fastigheter) 42013 15,1 6,5 0,0 0,0 8,6
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
Östergård 42020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pilgården 42021 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0
Skivarp 11:68, Ramsbo östra 42025 3,4 0,2 0,1 0,1 3,3
Totalt 20,3 7,8 1,6 10,0 14,1

Industriexploatering
Skivarp 38:20 42001 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2
Skurups Handelsplats, del av Skurup 51:2 42004 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1
Västra Industriområdet 51:19 42008 0,7 0,7 0,0 3,8 0,0
Skurup 51:32 42016 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2
Industrimark Rydsgård 42017 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2
Östra Industriområdet 42019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totalt 2,3 0,7 0,1 3,8 1,7

Summa 22,6 8,5 1,7 13,8 15,8

Resultaträkning VA
mkr Not Bokslut 

2017
Bokslut 

2018

Verksamhetens externa intäkter 1 27,7 30,7
Interna intäkter (inom koncernen) 1 4,6 4,6
Verksamhetens intäkter 32,3 35,3

Verksamhetens externa kostnader 2 -21,3 -24,0
Interna kostnader (inom koncernen) 3 -3,4 -2,8
Verksamhetens kostnader -24,7 -26,8

Avskrivningar 4 -5,0 -5,5
Verksamhetens nettokostnader 2,6 3,0

Finansiella intäkter 0,0 0,0
Finansiella kostnader 5 -2,6 -3,0
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 

2017
Bokslut 

2018

TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar  
Immateriella tillgångar 0,0 0,0
Materiella tillgångar 128,3 140,0
varav mark, byggnader och tekniska anläggningar 7 120,3 136,3
varav pågående nyanläggningar 8,0 3,7
Summa anläggningstillgångar 128,3 140,0

Omsättningstillgångar  
Lager 0,0 0,0
Kortfristiga fordringar 8 3,9 4,0
Likvida medel 0,0 0,0
Summa omsättningstillgångar 3,9 4,0

SUMMA TILLGÅNGAR 132,2 144,0

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 132,0 144,0
varav lån av kommunen 9 110,9 123,8
varav skuld till abonnenterna 10 3,4 1,2
varav förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 11 17,7 21,4
Kortfristiga skulder 12 0,2 0,0
Summa skulder 132,2 144,0

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

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

2017
Bokslut 

2018

Not 1: Verksamhetens intäkter
Vattenavgifter 13,4 13,3
Avloppsavgifter 16,2 16,2
Periodiserade anläggningsavgifter 1,1 1,2
Över-/underuttag av avgifter 1,6 4,6
Summa verksamhetens intäkter 32,3 35,3

Varav kommuninterna intäkter  
Vattenavgifter 0,9 0,8
Avloppsavgifter 1,0 0,8
Summa kommuninterna intäkter 1,9 1,6

Varav koncerninterna intäkter  
Vattenavgifter 1,2 1,2
Avloppsavgifter 1,4 1,8
Summa koncerninterna intäkter 2,6 3,0

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

Not 2: Verksamhetens kostnader
Direkta personalkostnader 3,6 3,8

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

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

Not 5: Finansiella kostnader
Ränta på interna lån hos kommunen 2,6 3,0

Not 6: Kostnadstäckningsgrad
Kostnadstäckningsgraden anger 
hur stor hur stor del av kostnaderna 
som finansieras med avgifter. 95 % 87 %

mkr Bokslut 
2017

Bokslut 
2018

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 173,0 195,2
Årets anskaffning 22,2 21,5
Ackumulerade avskrivningar -69,9 -74,9
Årets avskrivningar -5,0 -5,5
Försäljning (bokfört värde) 0,0 0,0
Utrangering/marköverföring 0,0 0,0
Summa materiella  
anläggningstillgångar 120,3 136,3

Not 8: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Intäkter i verksamheten som ännu 
inte har erhållits, men som avser 
en intäkt under perioden. 3,9 4,0

Not 9: Lån av kommunen
Långfristiga lån av kommunen 110,9 123,8

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 3,4 -1,2

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. 17,7 21,4

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

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

 ♦ Intäkterna redovisas i den omfattning som det 
är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
tillgodogörs 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 nyinveste-
ringar inom gator, vägar och va. Fastigheterna 
delades upp i komponenter år 2015 med ändrade 
avskrivningstider. Redovisningsprinciperna är oför - 
ändrade.

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 
förekommer 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 över-
stigande 1 mkr som jämförelsestörande post.

Intäkter
Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 
baseras på Sveriges Kommuner och Landstings 
decemberprognos (cirkulär 18:66) 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 initial- 
kostnader. Resten fördelas över anläggningens 
återstående 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 3 år till ett värde som överstiger ett halvt bas-
belopp. Avskrivning av tillgångarna görs för den  
beräknade nyttjandeperioden med linjär avskriv-
ning baserad på anskaffningsvärdet exklusive even-
tuellt 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 33,6
Fastigheter för 
affärsverksamhet 10–50 37,2
Publika fastigheter 5–75 29,0
Fastigheter för  
annan verksamhet 10–33 27,9
Maskiner och  
inventarier 3–20 10,1
IT-utrustning  
och program 3–30 5,5
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 
operationell 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 avskriv-
ningstider beroende på deras nyttjandeperioder. 

Tidigare tillämpades mer schablonmässiga  
av skriv ningsmetoder för hela anläggningstillgången. 
Kommunen tillämpar komponentavskrivningar  
för nyinvesteringar inom gator, vägar och VA. 
Fastigheterna har delats upp i komponenter med 
ändrade avskrivningstider. 

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 aktiveras.  
Tillkommande utgifter för tillgångar som inte delas 
upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet, 
om de beräknas ge organisationen framtida eko-
nomiska fördelar (och i förhållande till hur mycket 
tillgångens prestanda ökar i jämförelse med värdet 
vid anskaffandet). Utgifter för löpande reparation 
och underhåll redovisas som kostnader. I samband 
med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten 
väntas ge upphov till kostnader för rivning och 
återställande av platsen. 



Räkenskaperna

103

I sådana fall görs en avsättning och anskaffnings-
värdet ökas med samma belopp. Materiella anlägg - 
ningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgång-
ens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas 
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i före-
kommande fall tillgångens restvärde. Lånekostnader  
redovisas enligt huvudmetoden, det vill säga inga  
räntekostnader ingår i tillgångarnas anskaffnings-
värde.

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 kom mun - 
 anställda (exklusive förtroendevalda) är beräk nade  
enligt RIPS07. Förtroendevalda om fattas av Bestäm - 
 melserna om pensions- och avgångs ersätt ning för 
förtroendevalda (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 anskaffningskost-
naden 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 hur kapitalet använts  
(anläggnings- och omsättnings tillgångar) och hur det  
har skaffats fram (lång- och kortfristiga skulder samt  
eget kapital). 

EGET KAPITAL är skillnaden mellan tillgångar samt  
avsättningar och skulder enligt balansräkningen, netto-
förmögenheten.

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 visar förändringen av rörelsekapitalet.

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. 
Definieras 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 Om kon-
cernbolag inte är helägda 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 defini-
eras som skillnaden mellan omsättningstillgångar och  
kortfristiga skulder.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING, även be - 
nämnd koncernredovisning, är en sammanställning av 
resultat- och balansräkningar för olika juridiska per-
soner som kommunen har ett betydande inflytande i.  
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. Den anger i vilken grad tillgångarna finansi-
eras med eget kapital.

Ord och uttryck
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