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Vi bygger för morgondagen
För Skurupshem står hyresgästerna och kunderna alltid i fokus.
Vi arbetar för att leva upp till deras förväntningar. Det är en av
anledningarna till att företaget är uppdelat i en förvaltningsavdelning
och en administrationsavdelning. Vi kan arbeta nära våra kunder och
hyresgäster, samtidigt som vi behåller översikten av verksamheten.
runtomkring våra fastigheter. För
att leva upp till dessa förväntningar
behöver företaget ha en god och
långsiktigt hållbar ekonomi.

På Skurupshem är vi övertygade om
att våra hyresgäster vill bo i
välskötta fastigheter. Där det är snyggt
och tryggt, där servicenivån är god,
förvaltningskvaliteten hög, reparationer görs i tid, underhållet sköts och
åtgärder vidtas för att minska
energianvändningen för klimatets
skull. Vi är även måna om att våra
utemiljöer ska vara snygga och trygga

Vi på Skurupshem har även
ambitionen att vara ett företag i
framkant både när det gäller trivsel,
utveckling och miljösmarta alternativ.
Vi arbetar med att bygga varierade
typer av bostäder så att alla människor
i Skurups kommun, gammal som ung,
kan hitta ett hem som är anpassat efter
individens behov. Vi strävar även efter
att bygga fastigheter efter
livscykelperspektivet. Byggnaderna
skall hålla över en längre tid och vara
så miljövänliga som möjligt både under
uppbyggnad och även vid senare

underhållstillfällen. Genom att välja
material som kräver mindre underhåll
behövs det inte tillföras lika mycket
resurser, vilket minskar miljöpåverkan
och sparar pengar. Under 2019 har vi
bland annat utfört ett tak byte i
området Stattena, takpappen byttes
mot ett tak med luftrenande tätskikt
som omvandlar kväveoxider till nitrat.

Pierre Esbjörnsson, VD
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Vi på Skurupshem har ambitionen om att vara
ett företag i framkant både när det gäller
utveckling och miljösmarta alternativ.
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Året i korthet
ÅRETS
UNDERHÅLLSINVESTERING

NYBYGGDA
LÄGENHETER

14

55

miljoner kronor

MARKNADSVÄRDE
FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

644,5

BELÅNINGSGRAD
MARKNADSVÄRDE

54%
AVKASTNING PÅ
EGET KAPITAL

3,1%

OMSÄTTNING

miljoner kronor

112,4
miljoner kronor

MEDELTALET
ANSTÄLLDA
		
		

13
5

män

SOLIDITET

kvinnor

13%

ÅRETS RESULTAT FÖRE SKATT
OCH BOKSLUTSDISPOSITIONER

1,8

miljoner kronor
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Ett år i förändring
Vad har Skurupshem gjort under 2019? Det har varit ett år med många
projekt och framgångar, minst sagt ett år i förändring. Skurupshem har
satsat på miljö och hållbarhet. Många mindre projekt har inletts mot att
bli ett bestående och välmående bostadsföretag. Nu och i framtiden
kommer miljö och hållbar utveckling vara i fokus för Skurupshem.

Januari

Fjärrvärmeprojekt i Skivarp och
Rydsgård slutfört

Mars

Invigning av nyproduktion
Prästgatan 13, Skurup

Mars

Ny hyresgästtidning, Gåsabladet lanserad

April

Inflyttning Prästgatan 13, fastighet med LSS
anpassade och vanliga lägenheter blandade

Maj

Maj

Juni

Juni

Förhandling klar med HGF gällande
fiberinstallation

Tomt i Rydsgård inköpt, planerad byggnation
12 marklägenheter

Beslut om att sälja av fastigheter för 250
miljoner tas

Byte av tak på Stattena området i Skurup
inleds etapp 1

Juni

Inköp av företagets första eldrivna bil

Augusti

Inköp av företagets andra eldrivna bil

September

Invigning av Prästamosseskolan i Skurup,
nytt förvaltningsobjekt

Oktober

Projektstart nya miljöhus på Östergård och
Flintebro, Skurup

September

Byte av fönster i flera lägenhetsområden
Skivarp

Oktober

Uppstart LiveSteps NKI undersökning

November

Digitalt bokningssystem i tvättstugor, Skivarp

December

Nytt låssystem installerat i
lägenhetsområden Skivarp
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December

Byte av ytterdörrar på Munkaholm, Skurup
slutfört

Vision och målsättning
Styrelsen och ledningsgruppen arbetar tillsammans för att kunna
uppfylla de visioner och mål som sätts för att kunna driva företaget
framåt. Arbetet styrs av interna processer, policys, riktlinjer och externa
regelverk. Allt för att minimera risker samtidigt som bolaget säkerställer
en gynnsam utveckling för framtiden.
Styrelsen
Styrelsen tar alla de strategiska beslut
som leder företaget framåt, både
gällande Vision 2030 och interna
visioner. Under året 2019 har
Skurupshem genomfört de planer och
mål som styrelsen satt upp.

”Vi bygger för
framtiden”
Kommunfullmäktige tog beslutet om
att sälja delar av fastighetsbeståndet,
vilket innebär att fastigheter för 250
miljoner kronor ska avyttras och
återinvesteras i befintliga fastigheter
samt nybyggnationer.

Vision 2030
Tillsammans med Skurups kommun
arbetar Skurupshem mot att uppnå
vision 2030 om en blomstrande och
upplevelserik kommun med mycket
modernitet och tillväxt. Det ska finnas
ett brett urval av boenden för att
attrahera alla typer av invånare.

Styrelsemedlemmar
Övre rad: Helena Samuelsson, ordinarie ledamot * Sven Åke Strandberg, ordinarie ledamot * Nicklas Olsson, 1:e vice ordförande *
Ingvar Wennersten, ordinarie ledamot * Jimmy Nilsson, 2:e vice ordförande. Nedre rad: * Göran Rudelius, suppleant *
Staffan Andersson, styrelseordförande * Lena Axelsson, ordinarie ledamot * Stig Åhlander, suppleant * Sven Rosengren, suppleant

Målet om att Skurups kommun ska
vara ett miljömässigt hållbart samhälle
nu och i framtiden präglas även av de
nuvarande och nya fastigheter
Skurupshem bygger.

”I Skurups kommun
ska man kunna bo
och leva hela livet”

År 2020
Inför kommande år planeras det nya
bostäder i Rydsgård. Dessutom inleds
ett rivningsprojekt i Öhnners gamla
trävaruhandel som ligger centralt i
Skurup. Detta för att
förbereda inför nybyggnationer.
- I Skurups kommun ska man kunna
bo och leva hela livet, säger VD
Pierre Esbjörnsson
Ledningsgruppen
Underhållsbudgeten som ledningsgruppen gemensamt tar fram för att
göra strategiska val i samband med
underhållen är ett måste om bolaget
ska kunna skapa en hållbar utveckling
av fastigheterna.

Ledningsgrupp
Pierre Esbjörnsson, VD * Martina Dosen, ekonomichef * Madelene Erlandsson, fastighetsförvaltare * Andreas Olofsson, teknisk förvaltare

- Vi vill gärna tillgodose fler av önskemålen från alla våra boende, men för
att kunna underhålla våra fastigheter
strategiskt och effektivt måste vi följa
planen för underhållsbudgeten, berättar Madelene Erlandsson, fastighetsförvaltare på Skurupshem.
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Miljö och hållbarhet i fokus

För Skurupshem är arbetet kring miljö och hållbarhet otroligt viktigt. Vi
strävar efter att alltid hitta klimatsmarta alternativ och har under året
genomfört anpassningar och förbättningar. Allt för en grönare framtid.
Takbyte på Stattena
I området Stattena inleddes en stor
takrenovering under våren 2019,
takpappen byts ut mot ett tak med
luftrenande tätskikt som omvandlar
kväveoxider till nitrat, vilket i sin tur
blir till näring för växter. Den första
etappen var klar innan årsskiftet och
arbetet fortskrider under 2020.
Projektet ska kompensera för 25 000
mils bilkörning.
E-fakturering
Under 2019 påbörjade Skurupshem
ett projekt för att kunna erbjuda
hyresgästerna att kostnadsfritt få sina
hyresavier som e-faktura. Detta
miljömärkta alternativ sparar på
papper och hyresgäster kan enklare
hantera sina avier.
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Elbilar & laddstopar
Skurupshem har under 2019 införskaffat två eldrivna bilar, en servicebil samt
en personbil. Om resultaten blir goda
kommer Skurupshem utvidga
användningen av elbilar och på sikt
byta ut alla servicebilar till eldrivna.
- Vi kör ofta korta sträckor och
Skurup är en utmärkt kommun att

köra elbil i, säger Andreas Olofsson
teknisk förvaltare. Idag finns det en
laddstolpe på kontorets parkering samt
på Skurupshems lager.
Eventuellt kommer det framöver sättas
ut laddstolpar på de större bostadsområdenas parkeringsplatser.

s
Gåsabladet
Det är Skurupshems alldeles egna
tidning och det allra första numret
av Gåsabladet släpptes i mars 2019.
I tidningen finns det möjlighet att ta
del av vad som händer inom företaget,
projekten kring alla våra fastigheter
och möta flera av våra medarbetare
samt hyresgäster. Ett nytt nummer av
Gåsabladet släpps en gång i kvartalet.
Självdoserande tvättmaskiner
Skurupshem har under 2019 investerat
i självdoserande tvättmaskiner i
många av sina fastigheter, bland annat
i kvarteren Mars, Tallen och i
Rydsgård. Detta underlättar för
hyresgästerna och är ett
klimatsmartare alternativ.
Fiber
Under 2019 tog vi steget mot att
modernisera våra fastigheter med fiber.
En fiberanslutning innebär en stabil
och störningsfri uppkoppling.

Fjärrvärme
I början av 2019 fasades användningen
av fossilt bränsle ut som värmekälla i
våra fastigheter. Idag används
fjärrvärme och värmepumpar som
uppvärmningskälla.

Miljöhus
I Skurups tätort har Skurupshem
under det gångna året inlett arbetet
med att bygga miljöhus i områdena
Flintebro och Östergård. De gör det
lättare för alla hyresgäster att
källsortera sitt avfall och bidrar även
till en trevligare miljö. Positiva nyheter
för både hyresgäster och klimatet.

Värme- & ventilationssystem
Under 2019 har Skurupshem arbetat
med att koppla upp alla värme- och
ventilationssystem i sina fastigheter
och förskolor mot digitala styrsystem.
En förbättrad översikt på drifttiden
gör det även enklare att anpassa
temperaturen i lokalerna. Att kunna
reglera och hålla rätt temperatur i
lokalerna utifrån när det drivs
verksamhet sparar tid, en hel del
pengar och energi i ett långsiktigt
perspektiv.
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Ekonomi för framgång
Hållbarhet innebär förutom ekologisk och social hållbarhet även
ekonomisk hållbarhet. Genom att målmedvetet arbeta strategiskt med
finanserna, fastighetsunderhållen och kostnaderna kommer det leda till
en långsiktig stabil ekonomisk grund med stark finansiell ställning.
Fram till och med hösten 2018 har viss
del av ekonomifunktionerna i
Skurupshem varit utplacerade på
inhyrda konsulter, vilket resulterade
i att det blev svårt att få en kontinuitet i uppföljnings- och analysarbetet
i bolaget. Min främsta uppgift under
slutet av 2018 och under 2019 har varit
att strukturera förutsättningarna för
uppföljning, analys och rapportering.

Martina Dosen, ekonomichef

Trygg ekonomi
En trygg och stabil ekonomi med god
lönsamhet är en viktig förutsättning
för att kunna bygga och förvalta
bostäder. Då Skurupshem även har
fått förtroendet att förvalta kommunens samhällsfastigheter är dessa
grunder viktiga för att kunna förvalta
dessa väl och kostnadseffektivt.
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Vi arbetar systematiskt med internkontroll, följer affärsmässiga principer,
genomför långsiktigt hållbara
investeringar och underhåll, samt
följer lagen om offentlig upphandling
(LOU). I och med detta ställer vi krav
på våra leverantörer på affärsmässiga
grunder gällande exempelvis kvalitet
och miljöhänsyn. Genom uppförandekoder ställer vi krav på hur de ska
agera när de arbetar i våra och
kommunens fastigheter.

Proaktivitet
Genom att arbeta proaktivt med bland
annat likviditet, upplåning, underhållsprojekt, uppföljning och analyser
skapas en trygg ekonomi där tänkbara
avvikelser kan upptäckas i ett tidigt
skede och kan snabbt åtgärdas. Genom
medvetna val gällande investeringar
och underhåll kan vi minimera
framtida underhåll, spara miljö och
energi samt säkra en god och stabil
ekonomi även långsiktigt.
Framtida förändringar
Under 2019 togs beslut av vår ägare
om att sälja en del av vårt fastighetsbestånd för att skapa förutsättningar
för nybyggnation av bostäder och
göra de kommande stora underhåll
som behövs i våra äldre fastigheter.
Det innebär att vi kommer se en del
förändringar i beståndet under 2020
och innebär att uppföljningen och
analysen blir än viktigare för att
bolaget ska hänga med i utvecklingen.

Resultaträkning
Belopp i tkr

2019-01-01
– 2019-12-31

2018-01-01
– 2018-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

90 154

88 349

Övriga rörelseintäkter

22 304

21 613

112 458

109 962

Driftkostnader

-40 061

-35 194

Underhållskostnader

-11 311

-17 265

-3 276

-2 016

Övriga externa kostnader

-23 960

- 26 057

Personalkostnader

-14 161

-11 770

Av- och nedskrivning av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

-9 431

-8 261

Övriga rörelsekostnader

-1 517

-162

-103 717

-100 726

8 741

9 236

0

2

100

159

Räntekostnader och liknande resultatposter

-7 020

- 7 147

Summa resultat från finansiella investeringar

-6 920

-6 986

Resultat efter finansiella poster

1 820

2 250

Bokslutsdispositioner

-1 126

-2 334

Resultat före skatt

695

-84

Skatt på årets resultat

-422

355

Årets vinst

272

270

Summa rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader

Fastighetsskatt/fastighetsavgift

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag
Ränteintäkter och liknande resultatposter
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Balansräkning
Belopp i tkr

Tillgångar

2019-12-31

2018-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
471

606

86

73

558

679

387 356

327 331

185

159

16 049

56 842

403 590

384 331

2 536

2 536

2 536

2 536

406 684

851 642

418

181

17 326

22 207

0

679

610

254

2 539

998

20 893

24 319

Kassa och bank

23 567

16 297

Summa omsättningstillgångar

44 460

40 616

451 143

428 162

Immateriella anläggningstillgångar
Pågående immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa tillgångar
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Balansräkning
Belopp i tkr

Eget kapital och skulder

2019-12-31

2018-12-31

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

2 769

2 769

Reservfond

4 549

4 549

7 318

7 318

51 166

49 853

272

270

50 438

50 123

58 756

57 441

0

200

Uppskjuten skatteskuld

5 310

4 989

Summa avsättningar

5 310

4 989

Skulder till kreditinstitut

318 350

250 910

Summa långfristiga skulder

318 350

250 910

0

10 014

29 038

64 391

7 878

7 115

20 158

21 124

498

0

Övriga skulder

1 844

545

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

9 311

11 433

68 727

114 622

451 143

428 162

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets vinst
Summa eget kapital
Obeskattade reserver

Avsättningar

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut, kortfristig del
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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Våra verksamhetsområden
100 000 m 2

förvaltning
syta
samhällsfa
stighete

Skurupshem har två huvudsakliga verksamhetsområden, dels
förvaltningsuppdrag för samhällsfastigheter och dels som ägare
och förvaltare av bostäder i Skurup, Rydsgård, Skivarp och Abbekås.
Skurupshem erbjuder varierade bostadsmiljöer där det är nära till
hav, stränder, naturupplevelser och flera städer.
Skurup
Skurups tätort är det största bostadsområdet inom Skurups kommun. Här
finns många bostadsmiljöer och ett
stort urval av lägenheter. Det finns
många olika aktiviteter för alla åldrar.
I centrum finns trevliga kaféer och
butiker, där ligger även tågstationen
med förbindelser till både Malmö och
Ystad. I staden finns det utemiljöer
med grill- och lekplatser. En kort
bilfärd från centrum ligger
Svaneholms slott med sin vackra natur
och exklusiva restaurang. Lokalt finns
det 13 olika skolor från förskolenivå
upp till gymnasienivå.
Skivarp
I Skivarp ligger kommunens mer
lantliga bostadsområden. Här finns det
två lågstadieskolor och en förskola är
planerad att byggas inom kort.
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I byn ligger Skivarps Gästgiveri som
erbjuder mat lagad på lokala och
ekologiska råvaror. På orten finns även
kommunens två plantskolor, Gunnebo
trädgård och Wallströms plantskola.
Det lilla samhället och den fina miljön
gör byn till ett hemtrevligt område för
såväl barnfamiljer, som folk i medelåldern och pensionärer. Det är inte
mer än 5 minuter ner till havet och de
vidsträckta sandstränderna. Skurup
och Ystad ligger inom pendlaravstånd.

Rydsgård
För de idrottsintresserade erbjuder
Rydsgård fina möjligheter, bland annat
finns en egen arena med möjlighet att
spela exempelvis fotboll, handboll,
badminton och volleyboll. Här finns
även en förskola och en grundskola,
samt ett bibliotek. Rydsgård har

dessutom en tågstation med goda
tågförbindelser till Malmö och Ystad.
Det planeras även för nybyggnationer
av bostäder samt en ny förskola.

Abbekås
Abbekås är ett trevligt litet samhälle
intill havet med egen hamn och
seglarskola. I hamnen finns även
Abbekås hamnkrog och hotell, båda
har en vacker utsikt över kusten.
Den populära restaurangen Dinah’s
Place har tagit dansk tradition till
Sverige och erbjuder sina gäster bland
annat Smørrebrød och Flæskesteg sex
dagar i veckan. Ägarna till restaurangen, Kim och Dinah, har drivit
restaurangen i två år och det har blivit
en succé både bland svenska och
danska besökare. Dessutom har
Abbekås även en mycket omtyckt
golfbana med tillhörande restaurang.

2019 detta har hänt
NKI - enkätundersökning

För att hålla Skurupshem uppdaterad
kring kundnöjdheten bland sina
hyresgäster, skickas enkäter ut över
hela året istället för vid ett tillfälle.
Det innebär en enkät per år till varje
hushåll fast vid olika tidpunkter.
Ambitionen är att bli en så bra
hyresvärd som möjligt genom att ha
ett stort kundfokus.

er
Skurup

”Skurupshem
som hyresvärd
känns tryggt”
Skurupshem vill att alla hyresgäster
ska trivas och känna trygghet i sina
boenden. Genom att ge
hyresgästerna en möjlighet att
påverka sin boendemiljö kan
Skurupshem öka kundnöjdheten.

Utemiljöer
Skurupshems utemiljöer är
väldigt varierande, allt från mindre
grillplatser till lite större grönområden
med buskar, träd och lekplatser.
Ett större arbete har inletts under
2019 med att beskära täta
buskage, hålla häckar och plank
relativt låga, se över och åtgärda
belysning mm. Genom att bland
annat ha bra belysning, låga plank
och välskött växtlighet skapas trygga
utemiljöer för de boende.

Trygghetsboende & LSS

Skivarp

Det nyproducerade hyreshuset i
kvarteret Mars invigdes i mars 2019,
där det finns sex stycken ordinarie
lägenheter men även åtta stycken
anpassade LSS-lägenheter som
Skurups Kommun driver. Förutom
denna finns tre andra LSS-boenden i
Skurupshems fastigheter.
I beståndet har Skurupshem även två
stycken trygghetsboende, Tryggve
och Gladan. Varje år anordnas det
en boule turnering där hyresgästerna
från Tryggve och Gladan får möta
Skurupshem.

Anställda
Under året 2019 har vi utökat
personalstyrkan.
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medarbetare

Rydsgård

Underhåll
Under 2019 har ett stort antal
underhållsprojekt genomförts.
Det har varit både inre underhåll i
bostäder och yttre underhåll. Ett urval
av det som utförts under året är:
Löpande hyresgäststyrt
lägenhetsunderhåll (HLU).
Nya ytterdörrar i området
Munkaholm.
Takbyte på fastigheterna i
Stattenaområdet.
Utbyte av låssystemet mot
nya moderna låssystem har
påbörjats och fortsätter
under 2020.
Abbekås
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Adress
Skurupshem AB
Södra Kungsgatan 1
274 35 SKURUP
www.skurupshem.se

Skurupshem AB är ett allmännyttigt
fastighetsbolag med rötterna i den skånska
myllan. Vi äger och förvaltar över 1000
lägenheter samt förskolor och gruppboenden
i Skurup, Skivarp, Rydsgård och Abbekås. Vi
sköter dessutom förvaltningsuppdraget för
samhällsfastigheter (skolor, förskolor,
äldreboenden, idrottshallar) som tillhör
Skurups kommun och Skurup Kommunala AB.

