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Delårsrapport per 2021-08-31
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport, januari-augusti
2021.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till delårsrapport per 2021-08-31 för Skurups kommun, inklusive
koncernen redovisas i dokumentet Delårsrapport augusti 2021. I rapporten
redovisas såväl resultat per 2021-08-31 som prognos för helåret 2021.
Skurups kommun redovisar ett resultat efter 8 månader på +57,9 mkr vilket
är 17,7 mkr sämre än motsvarande period året innan. Det prognostiserade
resultatet vid årets slut beräknas till 32,3 mkr vilket är 23,6 mkr sämre än året
innan. Kommunens verksamheter beräknar redovisa ett underskott på -1,1
mkr. Skol- och utbildningsförvaltningen redovisar +4,0 mkr, Individ- och
omsorgsförvaltningen -11,3 mkr och Serviceförförvaltningen -4,9 mkr.
Ramen Centralt och finansiering redovisar ett överskott på 11 mkr varav
realisationsvinster uppgår till 5,0 mkr.
Kommunens investeringar beräknas uppgå till 130,4 mkr vilket är 47,8 mkr
mer än året innan.
Koncernen redovisar ett resultat efter 8 månader på -7,6 mkr och ett
prognostiserat resultat vid årets slut på -18,7 mkr.
Kommunkoncernens intäkter förväntas minska med 199,3 mkr jämfört med
2020 framförallt på grund av 2020 års försäljning av fastigheter
(Skurupshem AB).Skatter och generella statsbidrag beräknas sammantaget
bli 22,6 mkr högre än budget. Överskott mot budget finns för finansnetto
(1,7 mkr).
Laglighet och kommunens regler och/eller mål

Delårsrapport tas fram i enlighet med lag om kommunal redovisning.
Utvärdering och tidplan för uppföljning

Revisionen presenterar rapport 2021-10-21.
Budgetuppföljning sker i oktober månad.
Årsredovisning presenteras för kommunstyrelsen 2022-04-15.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-16.
Delårsrapport januari-augusti 2021, daterad 2021-09-27.
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Yttrande över riskhanteringsplan i Skåne enligt
översvämningsdirektivet
Förvaltningens förslag till beslut
Serviceförvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att Skurups
kommun ställer sig bakom förslag till samordnat remissvar över samråd om
riskhanteringsplaner enligt översvämningsdirektivet.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram riskhanteringsplaner enligt
översvämningsdirektivet för sju skånska områden (Helsingborg,
Landskrona, Malmö, Falsterbo, Trelleborg, Ystad och Kristianstad). Även
om Skurups kommun inte tillhör något av de sju utpekade områdena är det
en kustkommun med liknande frågeställningar. Det bedöms därför vara
viktigt att Skurups kommun besvarar remissen och inte minst Länsstyrelsens
roll och arbetssätt. Malmö Stad har tagit initiativ till ett samordnat remissvar
och det bedöms ge bättre tyngd åt svaret att delta i det samordnade
remissvaret än att enbart överlämna ett eget yttrande från Skurups kommun.
Konsekvensanalys/Överväganden

Efter att stora översvämningar drabbat Europa antog EU 2007 ett direktiv
för översvämningsrisker som reglerar hanteringen av översvämningar.
Översvämningsdirektivets syfte är att minska konsekvenserna av
översvämningar och på så sätt värna om människors hälsa, miljön,
kulturarvet och ekonomisk verksamhet. För att uppnå detta kartläggs först
översvämningshot och översvämningsrisker systematiskt, sedan tas
riskhanteringsplaner fram för de översvämningshotade områdena. I Sverige
genomförs översvämningsdirektivet genom förordning om
översvämningsrisker (SFS 2009:956) och MSBFS 2013:1 föreskrifter om
riskhanteringsplaner. MSB är ansvarig myndighet och genomför arbetet i
nära samarbete med länsstyrelserna. MSB har identifierat 25 geografiska
områden i Sverige som bedöms ha en betydande översvämningsrisk. I Skåne
pekas följande områden ut: Helsingborg, Landskrona, Malmö, Falsterbo,
Trelleborg, Ystad och Kristianstad. Länsstyrelsen Skåne har nu tagit fram
riskhanteringsplaner för de identifierade områdena. Syftet med
riskhanteringsplanerna är att minska risken för att människors hälsa, miljön,
kulturarvet och ekonomisk verksamhet drabbas av negativa konsekvenser
till följd av översvämning. Länsstyrelsen Skåne genomför nu ett samråd
angående förslag på riskhanteringsplaner för de identifierade områdena med
tillhörande miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Skurups kommun berörs inte direkt då kommunen inte tillhör någon av de
sju utpekade kommunerna med betydande risk för översvämning. Skurups
kommun berörs översiktligt i planen för Trelleborg då Tullstorpsån ligger
precis på gränsen mellan Trelleborg och Skurup. Oaktat detta anser
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förvaltningen att Skurups kommun bör besvara remissen och då inte minst
synpunkter på Länsstyrelsens uppdrag. Att besvara den gemensamt ger en
större tyngd åt svaret än att Skurups kommun lämnar in ett eget yttrande.
Malmö Stad har tagit initiativ till ett samordnat remissvar från flera
kommuner (Bromölla, Burlöv, Helsingborg, Landskrona, Lomma, Malmö,
Simrishamn, Skurup, Trelleborg, Vellinge, Ystad, Ängelholm).
Laglighet och kommunens regler och/eller mål

Det finns ingen laglig skyldighet att besvara remissen.
Ekonomi

Ett remissvar innebär inga kostnader.
Perspektiv

Bedöms ej vara relevant i aktuellt ärende.
Samråd

Planerna är utskickade på samråd av Länsstyrelsen. Samrådet syftar till att
ge myndigheter, kommuner, organisationer, verksamhetsutövare, allmänhet
och övriga som berörs tillfälle att lämna synpunkter på
riskhanteringsplanerna med tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar. Efter
samrådsprocessen färdigställs riskhanteringsplanerna för att sedan beslutas
och levereras till MSB i december 2021.
Inom Skurups kommun har enheten för Tillväxt och Utveckling,
myndighetsenheten för Miljö och Byggnad samt Miljöstrategiska enheten
ombetts inkomma med synpunkter.
Utvärdering och tidplan för uppföljning

Slutligt innehåll i riskhanteringsplanerna får bedömas utifrån lämnat
remissvar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-15.
Slutligt yttrande - samordnat remissvar från kustkommunerna Bromölla,
Burlöv, Helsingborg, Landskrona, Lomma, Malmö, Simrishamn, Skurup,
Trelleborg, Vellinge, Ystad, Ängelholm
Serviceförvaltningen

Marcus Willman
Tf Förvaltningschef

Corfitz Nelsson
Infrastrukturstrateg
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