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SOCIALNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr SN 2017/142

§ 32 Fältarbete bland barn och unga samt 
inrättande av fältarbetartjänst

Beslut
Socialnämnden hemställer i samråd med Kultur- och fritidsnämnden och Barn- och 
utbildningsnämnden att Kommunstyrelsen beslutar

1. Inrätta en fältarbetstjänst 100% tv med uppdrag att arbeta dels med integrations och 
Kasamfrågor i ungdomsgruppen via en fältgrupp i Höör, dels med integrationsarbetet i 
gruppen unga vuxna i Höör, och

2. Tjänsten ska förläggas i integrationsorganisationen och vara en del av det strategiska 
och kvalificerade integrationsarbetet i Höörs kommun, tillsammans med de funktioner som 
redan arbetar med liknande frågor inom socialtjänst, skola och fritidsverksamhet.

Ärendebeskrivning
Bakgrund

Frågor kring var våra ungdomar rör sig på sin fritid och vad de gör har diskuterats till och 
från i olika grupperingar inom kommunens olika verksamheter. Även då det i Höör är 
relativt lugnt överlag så förekommer det emellanåt aktiviteter som uppmärksammas då de 
ger negativa signaler, skapar oro, och skapar frågor kring ungdomars upplevelse av sin 
uppväxt i Höör. En större närvaro av vuxna i utemiljöer har diskuterats, och det finns en 
uttalad önskan från politiken att vuxna ska möta ungdomarna ute i Höör i större 
utsträckning än vad som för tillfället är aktuellt.  Arbete pågår med att hitta samverkans- 
och arbetsformer över sektorsgränserna. Vi färdigställer gemensamt en ”Plan för 
handling” vad gäller stärkt skydd för barn och unga i Höörs kommun, en central HBTQ 
plan är nyligen antagen och har rönt uppmärksamhet nationellt, och frågan om arbete mot 
våldsbejakande extremism är nu också lyft till politiken. Dessa arbeten har en direkt 
koppling till det gemensamma arbetet med barn och unga i Höör.

Individ och familjeomsorgen har sedan länge haft en socionom anställd som 
fältsekreterare/socialsekreterare på heltid. Eftersom han är tjänstledig för politiskt 
uppdrag har det behövts en vikarie/ersättare för honom under hans tjänstledighet. Den 
tjänsten har för närvarande en av familjebehandlarna på individ och familjeomsorgen, 
som fältassistent på heltid. Skillnaden i dessa tjänster är i första hand att den tidigare 
hade, pga sin utbildning, även direkt myndighetsutövning och kunde då till exempel 
utreda ungdomar som han sedan tidigare haft kontakt med, när detta behövdes. Av 
naturliga skäl är alltså tiden ute på fältet idag betydligt högre eftersom utredningsarbete 
inte är aktuellt.

Utöver de ungdomar som vanligen rör sig ute i Höör finns nu också ett stort tillskott av 
ensamkommande barn, varav de flesta är pojkar i ålder högstadiet/gymnasieskolan. Det 
finns också en stor grupp unga män som tidigare varit ensamkommande eller som kommit 
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som unga vuxna. Flera av dessa bor på asylboenden.

En lokal handlingsplan som tar avstamp i den nationella handlingsplanen för stärkt skydd 
för barn och unga håller, som tidigare nämnts, på att upprättas. Huvudpunkterna i denna 
plan är bland annat barnkonventionens punkter om barn och ungas medverkan och barn 
och ungas rätt att göra sig hörda, men också behovet av att samverka kring 
gemensamma insatser som t ex föräldrastöd och att skapa samverkan genom att föra 
samman våra resurser och att på sikt forma en gemensam värdegrund.

Aktuell situation

Fokus för arbetet hos individ och familjeomsorgen ligger på att ge föräldrar det stöd och 
den hjälp de behöver för att de i sin tur ska kunna ge sina barn och unga bästa möjliga 
uppväxtförhållanden. I den nuvarande fältassistenttjänsten ligger att göra sig känd för 
ungdomar och deras föräldrar, synas bland ungdomarna och vara en vuxen som unga 
och deras föräldrar lätt kan komma i kontakt med. Det finns en ny facebooksida som är 
”fältarens”, där unga och deras föräldrar kan följa arbetet och även fältassistententens 
planering för veckan. Fältassistenten ska ha goda kontakter med föräldrar och 
upparbetade kontakter med andra vuxna på t ex fritidsgårdar, skolor och boenden. I 
uppdraget ingår också att aktivt arbeta med att implementera metoderna familjerådslag 
och föräldrarådslag i arbete med ungdomar och deras föräldrar. Fälassistenten har inte 
som uppdrag att vara samtalspartner för unga utan snarare ”bollplank”.

Fältassistenten är en av tre ledare som arbetar med killgrupperna, tillsammans med 
personal från svenska kyrkan och skolan. Motsvarande arbete bedrivs i sk tjejgrupper. I 
dessa grupper finns ungefär 50 av de barn och unga i Höör som är i högstadieåldern.

På skolan finns personalkategorier med olika uppdrag kring barn och unga i Höör. Inom 
kultur och fritids är det samma sak, här finns dessutom fritidsledare som arbetar direkt 
med ungdomar efter skoltid. På kommunens ungdomsboende Orupslund finns personal 
som arbetar med ungdomarna dygnet runt och även personer som jobbar med direkt 
fokus på deras integration i Höör.

Dessa tre sektorer samarbetar också kring det dagläger som anordnas i början av 
höstterminen i årskurs 7 varje år.

Analys

Att vuxna är en naturlig del av ungdomars miljö är viktigt för de ungas utveckling till 
ansvarstagande vuxna och goda samhällsmedborgare. Då unga som rör sig ute i Höör 
även vistas på andra platser än de givna, är det viktigt att föräldrar och andra vuxna 
känner till dessa platser. Det är också viktigt att ungdomar vet var de kan komma i 
kontakt med vuxna när de i sin tur behöver det.

Integrationen av de ensamkommande unga, främst pojkar, som nu finns i Höör fortgår 
varje dag och det är ett viktigt arbete som inte kan bygga på föräldrakontakter i samma 
utsträckning. Det arbetet sak ha fokus på att bidra till en lyckad integration och ett gott 
Kasam för dessa barn, men också för de ungdomar som bor i Höör sedan tidigare. Det 
går inte heller att bortse ifrån de unga män på flykt, som idag finns i Höör och som fyllt 18 
år men inte heller är integrerade. Det behövs ett aktivt arbete för att motverka utanförskap 
och alla de negativa konsekvenser, och risker, som detta för med sig.
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Vuxna som har ett uppdrag att arbetar enligt ovan behöver därför utgå ifrån ett 
gemensamt och övergripande uppdrag. Att hitta samarbetsformer och använda sina 
resurser så att de kompletterar varandra och för att få ut mesta möjliga av vårt samarbete, 
blir avgörande.

Socialtjänsten har i uppdrag att ge barn och unga i Höör det skydd och det stöd de 
behöver för att få en bra uppväxt. På individ och familjeomsorgen träffar man endast en 
bråkdel av de barn och unga som växer upp i Höör. På våra ungdomsboenden har man 
särskild kunskap om de ensamkommande barnen, men det är skolan som är den stora 
arenan för barn och unga. Utöver skolan är det kultur- och fritidsverksamheten som har 
flest kontakter med ungdomarna i Höör.

För att möjliggöra samverkan och samarbete samt för att rätt kunna användanda våra 
kompetenser, skulle ett möjligt sätt att arbeta kunna vara en ”operativ” fältgrupp kopplad 
till den befintliga fältarbetsgruppen. I denna skulle personal som arbetar i direkt kontakt 
med ungdomarna ingå, tex  fältassistent från ifo, integrationsansvarig från ungbo, 
fritidsledare från Älvkullen och kyrkans ungdomsverksamhet, samt nyckelpersonal från 
både kommunala och privata högstadieskolor. Gruppen skulle ha ett regelbundet 
samarbete med räddningstjänst, polis och personer som anordnar olika event i 
kommunen m fl. Verksamheten skulle på detta sätt bli formaliserad och strukturerad men 
framför allt ge oss möjlighet att anpassa våra insatser och vässa vår kompetens.

En sådan samvekan utgår ifrån att var och en har sina ursprungliga uppdrag tydligt 
definierade, men en bred arena möjliggör täta träffar och diskussioner om aktuellt läge 
samt möjlighet att fördela sina resurser så de används så effektivt som möjligt.

Denna grupp skulle i så fall ha behov av att kompletteras med ytterligare en person med 
fokus på integrationsarbetet bland ungdomarna som rör sig ute i Höör på fritiden, men 
också med uppdrag mot unga vuxna som ska klara av ett självständigt liv i 
integrationsprocessen. Med tanke på hur ungdomsgruppen och gruppen unga vuxna ser 
ut i Höör för närvarande finns vinster av att bedriva ett sammanhållet arbete riktat till alla 
dessa ungdomar och unga vuxna. De vistas ofta i samma miljöer och har kontakt med 
varandra på olika sätt under dygnets olika timmar.

Uppdraget skulle av naturliga skäl utformas lite annorlunda beroende på i vilken sektor 
den anställningen skulle höra hemma, det finns fördelar med samtliga alternativ. För 
största möjliga flexibilitet kan dock en anställning i integrationsorganisationen vara att 
föredra. Här finns sedan tidigare en boendekoordinator och en familjepedagog med vilka 
samarbete är avgörande för att få ihop ett enhetligt arbete kring integration och Kasam 
frågor. Tjänsten skulle vara en schemalagd tjänst med tjänstgöring även vissa kvällar och 
helger.

Ledamöterna ställer sig undrande till hur många fältarbetartjänster det finns inrättade i 
dagsläget och hur en nyrekrytering skulle finaniseras. Sektorsledningen förtydligar att det 
redan finns en avsatt post i budgeten för att finanisera en ytterligare fältarbetartjänst.
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Beslutsordning
Ordförande konstaterar att sektorsledningen utarbetat ett beslutsförslag.

Ordförande ställer proposition och finner att nämnden beslutat i enlighet med 
sektorsledningens förslag.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse ang. fältarbete bland barn och unga
_____
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Fältarbete bland barn och unga
Bakgrund
Frågor kring var våra ungdomar rör sig på sin fritid och vad de gör har diskuterats till och 
från i olika grupperingar inom kommunens olika verksamheter. Även då det i Höör är 
relativt lugnt överlag så förekommer det emellanåt aktiviteter som uppmärksammas då de 
ger negativa signaler, skapar oro, och skapar frågor kring ungdomars upplevelse av sin 
uppväxt i Höör. En större närvaro av vuxna i utemiljöer har diskuterats, och det finns en 
uttalad önskan från politiken att vuxna ska möta ungdomarna ute i Höör i större 
utsträckning än vad som för tillfället är aktuellt.                                                                                                  
Arbete pågår med att hitta samverkans- och arbetsformer över sektorsgränserna. Vi 
färdigställer gemensamt en ”Plan för handling” vad gäller stärkt skydd för barn och unga i 
Höörs kommun, en central HBTQ plan är nyligen antagen och har rönt uppmärksamhet 
nationellt, och frågan om arbete mot våldsbejakande extremism är nu också lyft till 
politiken. Dessa arbeten har en direkt koppling till det gemensamma arbetet med barn och 
unga i Höör.

Individ och familjeomsorgen har sedan länge haft en socionom anställd som 
fältsekreterare/socialsekreterare på heltid. Eftersom han är tjänstledig för politiskt 
uppdrag har det behövts en vikarie/ersättare för honom under hans tjänstledighet. Den 
tjänsten har för närvarande en av familjebehandlarna på individ och familjeomsorgen, som 
fältassistent på heltid. Skillnaden i dessa tjänster är i första hand att den tidigare hade, pga 
sin utbildning, även direkt myndighetsutövning och kunde då till exempel utreda ungdomar 
som han sedan tidigare haft kontakt med, när detta behövdes. Av naturliga skäl är alltså 
tiden ute på fältet idag betydligt högre eftersom utredningsarbete inte är aktuellt.

Utöver de ungdomar som vanligen rör sig ute i Höör finns nu också ett stort tillskott av 
ensamkommande barn, varav de flesta är pojkar i ålder högstadiet/gymnasieskolan. Det 
finns också en stor grupp unga män som tidigare varit ensamkommande eller som kommit 
som unga vuxna. Flera av dessa bor på asylboenden.

En lokal handlingsplan som tar avstamp i den nationella handlingsplanen för stärkt skydd 
för barn och unga håller, som tidigare nämnts, på att upprättas. Huvudpunkterna i denna 
plan är bland annat barnkonventionens punkter om barn och ungas medverkan och barn 
och ungas rätt att göra sig hörda, men också behovet av att samverka kring gemensamma 

Höörs kommun: Social sektor • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
socialnamnden@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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insatser som t ex föräldrastöd och att skapa samverkan genom att föra samman våra 
resurser och att på sikt forma en gemensam värdegrund.

Aktuell situation
Fokus för arbetet hos individ och familjeomsorgen ligger på att ge föräldrar det stöd och 
den hjälp de behöver för att de i sin tur ska kunna ge sina barn och unga bästa möjliga 
uppväxtförhållanden. I den nuvarande fältassistenttjänsten ligger att göra sig känd för 
ungdomar och deras föräldrar, synas bland ungdomarna och vara en vuxen som unga och 
deras föräldrar lätt kan komma i kontakt med. Det finns en ny facebooksida som är 
”fältarens”, där unga och deras föräldrar kan följa arbetet och även fältassistententens 
planering för veckan. Fältassistenten ska ha goda kontakter med föräldrar och 
upparbetade kontakter med andra vuxna på t ex fritidsgårdar, skolor och boenden. I 
uppdraget ingår också att aktivt arbeta med att implementera metoderna familjerådslag 
och föräldrarådslag i arbete med ungdomar och deras föräldrar. Fälassistenten har inte 
som uppdrag att vara samtalspartner för unga utan snarare ”bollplank”.

Fältassistenten är en av tre ledare som arbetar med killgrupperna, tillsammans med 
personal från svenska kyrkan och skolan. Motsvarande arbete bedrivs i sk tjejgrupper. I 
dessa grupper finns ungefär 50 av de barn och unga i Höör som är i högstadieåldern.

På skolan finns personalkategorier med olika uppdrag kring barn och unga i Höör. Inom 
kultur och fritids är det samma sak, här finns dessutom fritidsledare som arbetar direkt 
med ungdomar efter skoltid. På kommunens ungdomsboende Orupslund finns personal 
som arbetar med ungdomarna dygnet runt och även personer som jobbar med direkt fokus 
på deras integration i Höör.

Dessa tre sektorer samarbetar också kring det dagläger som anordnas i början av 
höstterminen i årskurs 7 varje år.

Analys
Att vuxna är en naturlig del av ungdomars miljö är viktigt för de ungas utveckling till 
ansvarstagande vuxna och goda samhällsmedborgare. Då unga som rör sig ute i Höör även 
vistas på andra platser än de givna, är det viktigt att föräldrar och andra vuxna känner till 
dessa platser. Det är också viktigt att ungdomar vet var de kan komma i kontakt med vuxna 
när de i sin tur behöver det.

Integrationen av de ensamkommande unga, främst pojkar, som nu finns i Höör fortgår 
varje dag och det är ett viktigt arbete som inte kan bygga på föräldrakontakter i samma 
utsträckning. Det arbetet sak ha fokus på att bidra till en lyckad integration och ett gott 
Kasam för dessa barn, men också för de ungdomar som bor i Höör sedan tidigare. Det går 
inte heller att bortse ifrån de unga män på flykt, som idag finns i Höör och som fyllt 18 år 
men inte heller är integrerade. Det behövs ett aktivt arbete för att motverka utanförskap 
och alla de negativa konsekvenser, och risker, som detta för med sig.

Vuxna som har ett uppdrag att arbetar enligt ovan behöver därför utgå ifrån ett 
gemensamt och övergripande uppdrag. Att hitta samarbetsformer och använda sina 
resurser så att de kompletterar varandra och för att få ut mesta möjliga av vårt samarbete, 
blir avgörande.
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Socialtjänsten har i uppdrag att ge barn och unga i Höör det skydd och det stöd de 
behöver för att få en bra uppväxt. På individ och familjeomsorgen träffar man endast en 
bråkdel av de barn och unga som växer upp i Höör. På våra ungdomsboenden har man 
särskild kunskap om de ensamkommande barnen, men det är skolan som är den stora 
arenan för barn och unga. Utöver skolan är det kultur- och fritidsverksamheten som har 
flest kontakter med ungdomarna i Höör.

För att möjliggöra samverkan och samarbete samt för att rätt kunna användanda våra 
kompetenser, skulle ett möjligt sätt att arbeta kunna vara en ”operativ” fältgrupp kopplad 
till den befintliga fältarbetsgruppen. I denna skulle personal som arbetar i direkt kontakt 
med ungdomarna ingå, tex  fältassistent från ifo, integrationsansvarig från ungbo, 
fritidsledare från Älvkullen och kyrkans ungdomsverksamhet, samt nyckelpersonal från 
både kommunala och privata högstadieskolor. Gruppen skulle ha ett regelbundet 
samarbete med räddningstjänst, polis och personer som anordnar olika event i kommunen 
m fl. Verksamheten skulle på detta sätt bli formaliserad och strukturerad men framför allt 
ge oss möjlighet att anpassa våra insatser och vässa vår kompetens.

En sådan samvekan utgår ifrån att var och en har sina ursprungliga uppdrag tydligt 
definierade, men en bred arena möjliggör täta träffar och diskussioner om aktuellt läge 
samt möjlighet att fördela sina resurser så de används så effektivt som möjligt. 

Denna grupp skulle i så fall ha behov av att kompletteras med ytterligare en person med 
fokus på integrationsarbetet bland ungdomarna som rör sig ute i Höör på fritiden, men 
också med uppdrag mot unga vuxna som ska klara av ett självständigt liv i 
integrationsprocessen. Med tanke på hur ungdomsgruppen och gruppen unga vuxna ser ut 
i Höör för närvarande finns vinster av att bedriva ett sammanhållet arbete riktat till alla 
dessa ungdomar och unga vuxna. De vistas ofta i samma miljöer och har kontakt med 
varandra på olika sätt under dygnets olika timmar. 

Uppdraget skulle av naturliga skäl utformas lite annorlunda beroende på i vilken sektor den 
anställningen skulle höra hemma, det finns fördelar med samtliga alternativ. För största 
möjliga flexibilitet kan dock en anställning i integrationsorganisationen vara att föredra. 
Här finns sedan tidigare en boendekoordinator och en familjepedagog med vilka samarbete 
är avgörande för att få ihop ett enhetligt arbete kring integration och Kasam frågor. 
Tjänsten skulle vara en schemalagd tjänst med tjänstgöring även vissa kvällar och helger.

Förslag
Att inrätta en fältarbetstjänst 100% tv med uppdrag att arbeta dels med integrations och 
Kasamfrågor i ungdomsgruppen via ex en fältgrupp i Höör, dels med integrationsarbetet i 
gruppen unga vuxna i Höör. Tjänsten bör ligga i integrationsorganisationen och vara en del 
av det strategiska och kvalificerade integrationsarbetet i Höörs kommun, tillsammans med 
de funktioner som redan arbetar med liknande frågor inom socialtjänst, skola och 
fritidsverksamhet.

Christina H Jönsson
Verksamhetschef
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Dnr KSF 2017/168

§ 118 Fältarbete bland barn och unga samt 
finansiering av fältarbetartjänst

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

600 000 kr överförs från socialnämnden till kommunstyrelsen för finansiering av 
fältarbetartjänst på integrationsenheten.

Ärendebeskrivning
Tjänsten är redan inrättad och medel har satts av i budgeten. Det måste dock göras en 
ramjustering med 600 000 kr från socialnämnden till integrationsenheten inom 
kommunstyrelsen.

 

Beslutsunderlag
1. 2017-02-23 SN § 32 fältarbetartjänst.doc
2. Fältarbete bland barn och unga beslutsunderlag.docx (Christina Håkansson Jönssons 
tjänsteskrivelse)
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §118).doc
 
_____
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Dnr SN 2016/826

§ 37 Kyrkoavgift som underlag vid 
avgiftsbeslut

Beslut
Socialnämnden förordar Kommunfullmäktige besluta att ett generellt avdrag på 1 % för 
föreningsavgift ska göras vid beräkning av omsorgsavgift.

Ärendebeskrivning
Vid beräkning av avgift för insatser i ordinärt samt särskilt boende tas hänsyn till 
kyrkoavgiften och hittills har folkbokföringen utgått från församlingstillhörighet samt vid 
skatteberäkning används denna för att inhämta medborgarens avgiftssats för beräkning 
av kyrkoavgift. Dessa uppgifter är sedan underlag för de avgiftsbeslut som fattas 
avseende insatser i ordinärt och särskilt boende. Från och med 2017-01-01 ändras 
förutsättningarna och alla medborgares adresser att vara kopplade till ett distrikt. Därav 
kommer det inte vara möjligt för Socialnämnden att få uppgift om kyrkoavgift.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 2017-01-25 och beslutade att återremittera 
ärendet till Socialnämnden. Ärendet återemitterades för att uppdra till Socialnämnden att 
utreda om det är rättslig möjligt att ta bort avdrag för kyrkoavgift vid beräkning av avgifter 
för insatser i ordinärt samt särskilt boende. Socialnämnden ska också i utredningen 
klargöra möjligheten till att göra schablonmässigt fastställt avdrag för föreningsavgifter.

Ett nytt förslag till beslut föreligger innebärande att ett generellt avdrag på 1 % för 
föreningsavgift ska göras vid beräkning av omsorgsavgift.

 

Överläggning
Sektorsledningen förklarar ett generellt avdrag om 1 % skulle underlätta det 
administrativa arbetet vid beräkning av omsorgsavgift.

Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från arbetsutskottet.

Ordförande ställer proposition och finner att nämnden beslutat i enlighet med 
arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktige, 2017-01-25, § 8, Kyrkoavgift som underlag vid avgiftsbeslut, KSF 
2016/626.
2. Kyrkoavgift som underlag vid avgiftsbeslut - Komplettering.
3. Kyrkoavgift som underlag vid avgiftsbeslut.
4. Socialnämnden, 2016-11-24, § 193, Kyrkoavgift som underlag vid avgiftsbeslut, SN 
2016/826.
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Kyrkoavgift som underlag vid avgiftsbeslut 
Komplettering 

Uppgifter från Sveriges kommuner och landsting 

Ellinor Englund, jurist på SKL, gör bedömningen att kommunen även fortsättningsvis är tvungen 
att ta hänsyn till kyrkoavgiften. Denna bedömning grundar hon på en dom från 2004 
(Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2449-03), prövningstillstånd beviljades inte till högre instans. I 
domen utgår man ifrån att Socialtjänstlagen 8 kap 4 § hänvisar till en paragraf i 
Socialförsäkringsbalken, där hänsyn tas till kyrkoavgiften. Socialtjänstlagen har inte ändrats på 
den punkten.  

 

Omvärldsbevakning 

Frågan om hur kyrkoavgift hanteras vid avgiftsberäkning i Skånes övriga kommuner har 
ställts till samtliga.  

I Skurups riktlinjer står följande: ”Kyrkoavgiften skall inte räknas av från inkomsterna utan 
betraktas som vilken annan medlemsavgift som helst och anses då vara en utgift som 
ligger inom posten ”fritid” i förbehållsbeloppet.” 
 
Bjuv uppger följande: ”Vi har tidigare år tagit hänsyn till kyrkoavgiften men from 170101 
så har Kommunfullmäktige beslutat om ett generellt ”schablonavdrag föreningsavgift” 
istället på 1 % för alla vårdtagare, inte enbart de som är med i ngt kyrkosamfund.” 
 
Tomelilla uppger: ”Vi tar inte hänsyn till kyrkoavgiften eftersom vi anser att det är en 
frivillig avgift jämförbar med en avgift man betalar till en förening man valt att gå med i.” 
 
Åstorp tar inte hänsyn till kyrkoavgiften vid avgiftsberäkning. 
 
Ystads kommun kommer att ta hänsyn till kyrkoavgiften i avgiftsunderlaget för 
beräkning av avgiften. Beräkningen kommer att göras på den högsta avgiftssatsen och 
kommer att gälla alla oavsett om man betalar kyrkoavgift eller ej, detta för att 
underlätta administrationen. 
 
Kävlinge hänvisar till tidigare nämnt rättsfall angående beräkning av hemtjänstavgift.  
 
Övriga kommuner har inte svarat eller räknar av kyrkoavgiften från inkomsterna. 

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör 
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör 
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41 
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun 
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Beräkning av ekonomiska konsekvenser för den enskilde  

En genomsnittlig beräkning av antalet personer som kan komma att beröras om 
kyrkoavgiften inte räknas av från inkomsterna kan endast göras genom att studera 
avgiftshanteringen för 2016 eftersom vi inte kan förutsäga vilka inkomster de personer har, 
som beviljas bistånd i form av insatser i ordinärt eller särskilt boende under 2017. 

De personer med lägst inkomster betalar ingen avgift alls och de med höga inkomster bara 
maximalt den maxtaxa som fastställts av staten. Ingen av dessa grupper berörs om 
kyrkoavgiften ej längre räknas av från inkomsterna. De personer som berörs är de som 
befinner sig i mellanskiktet och är medlemmar i ett trossamfund.  

I december 2016 hade 462 personer insatser i ordinärt eller särskilt boende. Av dessa 
påverkas 420 personer inte alls om kyrkoavgiften ej längre räknas av från inkomsterna; 380 
av dem för att de redan betalar maxavgift, 23 personer för att de ej betalar någon avgift alls 
och 17 personer för att de inte är medlemmar i något samfund.  

 

Av totalt 462 personer kommer 42 personer att få en högre avgift om kyrkoavgiften inte 
längre räknas av från inkomsterna. Avgiftsökningen varierar mellan 16 och 152 kr per 
månad. För social sektors del skulle det innebära ett tillskott på 2 566 kr per månad, alltså 
30 792 kr per år. 

Totalt 42 personer kommer att få en högre 
avgift (lila tårtbit) 

Maxtaxa

Betalar 0 kr

Ej medlemmar i samfund

Berörs vid förändring
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För att göra en bedömning av total påverkan på kostnaderna för varje person är det rimligt 
att också ta med de förändringar av pensionsbelopp, skatt och bostadsbidrag som beslutats 
och börja gälla 2017.  

Ett exempel: 

Ellen hade pension på 10 011 kr brutto i pension 2016 och 5 000 kr i hyra.  

2017 ökar pensionen med 1,4 %, till 10 211 kr, och skatten minskar från 1 474 till 1 429 kr. 
Bostadstilläggen höjs med 2 %, i Ellens fall med 100 kr per månad. Kyrkoavgiften är 118 kr. 

2017 Resultat i plånboken 
Höjd pension  Plus 140 kr 
Lägre skatt  Plus 45 kr 
Höjt bostadsbidrag  Plus 100 kr 
Höjt avgiftsutrymme till följd av 
att kyrkoavgiften ej räknas av 

Minus 50 kr 

Totalt i plånboken Plus 235 kr per månad 
 

Även om kyrkoavgiften inte räknas av från inkomsterna vid beräkning av avgiftsutrymmet 
får Ellen mer pengar i plånboken än 2016. 

 

Förslag på hur förändringen ska undvika förhöjda avgifter 

När det gäller uppdraget att komma med ett förslag hur de ökade inkomsterna kan fördelas 
så att ändringen inte resulterar i en avgiftshöjning är det omöjligt att göra detta utan att 
förändra hela avgiftssystemet. Även om avgiftssystemet förändras går det inte att i detta 
kompensera varje enskild person med den summa som förloras om kyrkoavgiften inte 
längre räknas av från inkomsterna.  

 

Höör den 11 januari 2017 

 
 
 
Ewa Näslund 
Socialt ansvarig socionom 
0413 - 284 12 
ewa.naslund@hoor.se 
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Kyrkoavgift som underlag vid avgiftsbeslut

Vid beräkning av avgift för insatser i ordinärt samt särskilt boende tas hänsyn till 
kyrkoavgiften. 
Hittills har folkbokföringen utgått från församlingstillhörighet och vid skatteberäkning 
används denna för att inhämta medborgarens avgiftssats för beräkning av kyrkoavgift. 
Dessa uppgifter är sedan underlag för de avgiftsbeslut som fattas avseende insatser i 
ordinärt och särskilt boende.
Från 2017-01-01 kommer inte längre församlingstillhörighet att vara ett 
folkbokföringsbegrepp. Istället kommer alla medborgares adresser att vara kopplade till 
ett distrikt. Det kommer därför inte heller att vara möjligt för socialnämnden att få 
uppgifter om kyrkoavgift utifrån en medborgares adress. 

I Höörs kommun finns två församlingar, Höör och Ringsjö, med olika avgiftssatser. Höörs 
församling har 1,48% och Ringsjö församling har 1,51%. På inkomstförfrågan ställs 
frågan om medborgaren är medlem i någon trossamfund och om frågan besvaras med ja 
görs beräkningen utifrån församlingstillhörighet oavsett vilket trossamfund personen 
tillhör. Från 2017-01-01 kommer detta inte längre att vara möjligt. För att kunna beräkna 
en kyrkoavgift vid den preliminära skatteberäkning som görs i Procapita som underlag för 
avgiftsbeslut krävs ett beslut om vilken avgiftssats som ska gälla för medborgare i Höörs 
kommun.

Vid en omvärldsbevakning framgår följande:

Hörby: På inkomstblanketten finns ”Avgift till svenska kyrkan eller annat trossamfund vid 
annat samfund ange procentsats av förvärvsinkomst”, som ska besvaras med ja samt 
procentsats, avgiften ingår i beräkningen eller nej, avgiften ingår inte i beräkningen.

Klippan: Avgiften till de samfund som idag har rätt att ta ut medlemsavgift via skattsedeln 
hanteras som en skatt och ingår i beräkningen. Den som inte tillhör något av de 
samfunden har möjlighet att uppge det på inkomstförfrågan och avgiften kommer då inte 
ingå i beräkningen.

Kristianstad: Vid medlemskap i annat samfund än svenska kyrkan ska procentsats 
anges på inkomstförfrågan.

Hässleholm: Tar hänsyn till kyrkoavgiften i beräkningen, men ställer inga frågor om det 
på inkomstförfrågan.

Perstorp: Har en rad i avgiftsbeslutet som heter avgift till trossamfund för ifyllnad.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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I samband med dessa förändringar, som är ett led i att Sverige inte längre har en 
statskyrka, finns det anledning att se över hela systemet med avgifter till trossamfund 
som underlag vid avgiftsbeslut.

Sverige är idag ett samhälle med många trosinriktningar, men också med många 
människor som inte är medlemmar i något religiöst samfund. Det kan därför anses rimligt 
att ifrågasätta om en medlemsavgift till ett religiöst samfund ska ligga till grund vid 
avgiftsberäkning och därmed avgifter för insatser i ordinärt eller särskilt boende. Vid 
dessa inkomstberäkningar tas inte hänsyn till några andra medlemsavgifter.

Ett beslut avseende avgiftsberäkningen från 2017 krävs och det finns flera alternativ.

1. Ett alternativ är att Höörs kommun även fortsättningsvis ska ta hänsyn till 
medlemsavgifter i religiösa samfund vid beräkning av avgift för insatser i ordinärt 
eller särskilt boende. Om så är fallet måste beslut fattas om hur detta ska göras. 

 Alla medborgare, som är medlemmar i ett trossamfund, beräknas på 
samma sätt – 1,48%, 1,51% alternativt 1 % (som de flesta samfund har) 
eller någon annan  lämplig procentsats.

 De som är medlemmar i ett trossamfund deklarerar detta och aktuell 
procentsats i inkomstdeklarationen.

2. Ett annat alternativ är att Höörs kommun inte tar hänsyn till medlemsavgifter i 
religiösa samfund utan ser dessa medlemskap på samma sätt som i andra 
föreningar. För en medborgare med låg inkomst ökar då avgiftsutrymmet, och 
därmed avgiften, med i storleksordningen 104 kr per månad. För en medborgare 
med hög inkomst ökar avgiftsutrymmet med i storleksordningen 160 kr per 
månad, medan avgiften inte påverkas eftersom avgiftstaket redan är nått. 

Ewa Näslund
Socialt ansvarig socionom
0413 - 284 12
ewa.naslund@hoor.se
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Dnr KSF 2016/626

§ 8 Kyrkoavgift som underlag vid 
avgiftsbeslut 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Ärendet återremitteras till socialnämnden med följande motivering:

Socialnämnden ska utreda ärendet så att det klargörs om det är rättslig möjligt att ta bort 
avdrag för kyrkoavgift vid beräkning av avgifter för insatser i ordinärt samt särskilt 
boende. Socialnämnden ska i utredningen även klargöra möjligheten till att göra 
schablonmässigt fastställt avdrag för föreningsavgifter.

Ärendebeskrivning
Vid beräkning av avgift för insatser i ordinärt samt särskilt boende tas hänsyn till 
kyrkoavgiften. Hittills har folkbokföringen utgått från församlingstillhörighet och vid 
skatteberäkning används denna för att inhämta medborgarens avgiftssats för beräkning 
av kyrkoavgift. Dessa uppgifter är sedan underlag för de avgiftsbeslut som fattas 
avseende insatser i ordinärt och särskilt boende.

Från 2017-01-01 kommer inte längre församlingstillhörighet att vara ett 
folkbokföringsbegrepp. Istället kommer alla medborgares adresser att vara kopplade till 
ett distrikt. Det kommer därför inte heller att vara möjligt för socialnämnden att få uppgifter 
om kyrkoavgift utifrån en medborgares adress.

Socialnämnden beslutade 2016-11-24, § 193, att anta förslaget att inte ta hänsyn till 
medlemsavgifter i religiösa samfund vid beräkning av avgifter för insatser enligt 
socialtjänstlagen i ordinärt och särskilt boende och att detta lämnas som förslag till 
kommunfullmäktige att fastställa.

Biträdande socialchef exemplifierade uträkningar i exempel 1 respektive exempel 2 vid 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2016-12-19.

Efter kommunstyrelsens sammanträde har ärendet på kommunstyrelsens begäran 
kompletterats med en omvärldsanalys och analys konsekvenserna av ändringen, se 
beslutsunderlag 5. Även två cirkulär från SKL har bifogats. Ökade avgifter för hela året 
beräknas öka intäkterna för Höörs kommun med drygt 30 000 kr.

Yrkanden
Anders Magnhagen (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att återremittera ärendet till 
socialnämnden med motiveringen att socialnämnden ska utreda ärendet så att det 
klargörs om det är rättslig möjligt att ta bort avdrag för kyrkoavgift vid beräkning av 
avgifter för insatser i ordinärt samt särskilt boende.

Lars-Olof Andersson (C) ställer sig bakom Anders Magnhagens (S) förslag och föreslår 
att motiveringen kompletteras med: Socialnämnden ska i utredningen även klargöra 
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möjligheten till att göra schablonmässigt fastställt avdrag för föreningsavgifter. Stefan 
Liljenberg (SD) och Fredrik Hanell (MP) ställer sig bakom Anders Magnhagens (S) förslag 
med det tillägg som föreslagits av Lars-Olof Andersson (C).

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag att ärendet ska återremitteras. 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige återremitterar ärendet med av Anders 
Magnhagen (S) och Lars-Olof Andersson (C) förslag till motivering och finner 
att kommunfullmäktige återremitterar ärendet. 

Beslutsunderlag
1. Kyrkoavg vid avgiftsbesl.docx
2. 2016-11-24 SN §193 underlag avgift.doc
3. DOC161209.pdf (Komplettering av beskrivning av uträkning -Kyrkoavgift)
4. Kommunstyrelsen 2017-01-12 (2017-01-12 KS §11).doc
5. Brev.docx (kompletterande handling från social sektor och bifogats efter 
kommunstyrelsens sammanträde på begäran av kommunstyrelsen. Handlingen upplyser 
om SKL:s syn på saken, en omvärldsanalys och en analys över hur många som omfattas 
av ändringen).
6. SKL cirkulär 1999 153.pdf
7. SKL cirkulär 2004 99.pdf
8. kyrkoavg vid avgiftsbesl.docx
_____
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KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/626

§ 124 Föreningsavgift som underlag vid 
avgiftsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Ett generellt avdrag på 1 % för föreningsavgift ska göras vid beräkning av 
omsorgsavgift.

2. Avgiftsändringen gäller från och med att beslutet vunnit laga kraft.

Ärendebeskrivning
Vid beräkning av avgift för insatser i ordinärt samt särskilt boende tas hänsyn till 
kyrkoavgiften och hittills har folkbokföringen utgått från församlingstillhörighet samt vid 
skatteberäkning används denna för att inhämta medborgarens avgiftssats för beräkning 
av kyrkoavgift. Dessa uppgifter är sedan underlag för de avgiftsbeslut som fattas 
avseende insatser i ordinärt och särskilt boende. Från och med 2017-01-01 ändras 
förutsättningarna och alla medborgares adresser att vara kopplade till ett distrikt. Därav 
kommer det inte vara möjligt för Socialnämnden att få uppgift om kyrkoavgift.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 2017-01-25 och beslutade att återremittera 
ärendet till Socialnämnden. Ärendet återemitterades för att uppdra till Socialnämnden att 
utreda om det är rättslig möjligt att ta bort avdrag för kyrkoavgift vid beräkning av avgifter 
för insatser i ordinärt samt särskilt boende. Socialnämnden ska också i utredningen 
klargöra möjligheten till att göra schablonmässigt fastställt avdrag för föreningsavgifter.

Socialnämnden beslut från 2017-02-23 § 37 föreligger innebärande att ett generellt 
avdrag på 1 % för föreningsavgift ska göras vid beräkning av omsorgsavgift.

Yrkanden
Anders Magnhagen (S) föreslår att rubriken ändras så att kyrkoavgift ändras till 
föreningsavgift.

Stefan Liljenberg (SD) föreslår att termen avgiftshöjning ändras till avgiftsförändring.

Johan Svahnberg (M) ställer sig bakom Anders Magnhagens (S) och Stefan Liljenbergs 
(SD) förslag.

Fredrik Hanell (MP) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag till beslut med de 
ändringar som föreslagits av Anders Magnhagen (S) och Stefan Liljenberg (SD).

Jörgen Ekman (L) ställer sig bakom Stefan Liljenbergs (SD) förslag.

Beslutsordning
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag med 
de ändringar som föreslagits av Anders Magnhagen (S) och Stefan Liljenberg (SD) bifalls 



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-05-15 2 (2)

KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen.

Beslutsunderlag
1. 2017-02-23 SN § 37 ang kyrkoavgift.doc (SN 2016/826)
2. Skrivelse kyrkoavgift komplettering.pdf
3. kyrkoavg vid avgiftsbesl.docx
4. Kommunfullmäktige 2017-01-25 (2017-01-25 KF §8).doc
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §151).doc
_____
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VA-GIS NÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr VA-GIS 2017/124

§ 34 Justering av verksamhetsområde för 
vatten, spillvatten och dagvatten i Norra 
Rörum, Höörs kommun

Beslut
VA-GIS-nämnden föreslår kommunfullmäktige i Höörs kommun att besluta att fastställa 
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet enligt 
förslaget.

Ärendebeskrivning
Förslag om att justera nuvarande verksamhetsområde som idag är indelat i vatten och 
avlopp, till att istället delas in i vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. 
Syftet med justeringen är att anpassa till de vattentjänster som det finns behov av i 
området och som kan tillhandahållas av VA-huvudmannen samt att anpassa till det nya 
sättet att dela in verksamhetsområde i d.v.s. vatten, spillvatten, dagvatten gata och 
dagvatten fastighet.

Enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster skall kommunen bestämma det 
verksamhetsområde inom vilket vattentjänster behöver ordnas. De aktuella 
vattentjänsterna är tillhandahållande av vatten samt bortledande av dagvatten gata, 
dagvatten fastighet och spillvatten. Det kan finnas behov av olika vattentjänster inom olika 
geografiska områden vilket gör att verksamhetsområdet för respektive vattentjänst kan se 
olika ut.

Justering av verksamhetsområdet och vilka fastigheter som berörs framgår av bifogad 
karta och fastighetsförteckning.

Avgift för dagvatten gata och dagvatten fastighet har tagits ut sen 1 januari 2014 med 222 
kr per år inklusive moms. Alla anslutningar i Norra Rörum har noggrant utretts i samband 
med att saneringsplan för orten togs fram under 2016. De fastigheter där VA-
huvudmannen inte tillhandahåller vattentjänsterna dagvatten gata och dagvatten fastighet 
och där behov av tjänsterna inte finns har tagits bort ur förslaget till nya 
verksamhetsområden. Återbetalning av felaktigt uttagen dagvattenavgift kommer att ske 
på nästkommande faktura efter att förslaget fastställts.

Beslutsunderlag
Karta - Verksamhetsområde N Rörum
Fastighetsförteckning - Verksamhetsområde N Rörum
_____
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Förslag på verksamhetsområde Norra Rörum  
Förteckning av fastigheter som omfattas 
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Höör NORRA RÖRUM 1:3 X X X X  

Höör NORRA RÖRUM 1:4 X X    

Höör NORRA RÖRUM 1:7 X X    

Höör NORRA RÖRUM 10:10 X X    

Höör NORRA RÖRUM 10:2 X X   X 

Höör NORRA RÖRUM 10:5 X X    

Höör NORRA RÖRUM 10:6 X X    

Höör NORRA RÖRUM 10:9 X X    

Höör NORRA RÖRUM 11:1/NORRA RÖRUM 12:1 X X    

Höör NORRA RÖRUM 14:1 X X    

Höör NORRA RÖRUM 16:1 X X X X  

Höör NORRA RÖRUM 16:2 X X X X  

Höör NORRA RÖRUM 17:1>2 X X    

Höör NORRA RÖRUM 17:1>1 X X X X  

Höör NORRA RÖRUM 18:1>1 X X   X 

Höör NORRA RÖRUM 2:1 X X   X 

Höör NORRA RÖRUM 2:2 X X    

Höör NORRA RÖRUM 2:3 X X    

Höör NORRA RÖRUM 2:4 X X    

Höör NORRA RÖRUM 3:2 X X   X 

Höör NORRA RÖRUM 4:10 X X    

Höör NORRA RÖRUM 4:11 X X    

Höör NORRA RÖRUM 4:13 X X    

Höör NORRA RÖRUM 4:14 X X    

Höör NORRA RÖRUM 4:15 X X    

Höör NORRA RÖRUM 4:17 X X    
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Höör NORRA RÖRUM 4:18 X X    

Höör NORRA RÖRUM 4:5 X X    

Höör NORRA RÖRUM 4:6 X X    

Höör NORRA RÖRUM 4:7 X X    

Höör NORRA RÖRUM 4:8 X X    

Höör NORRA RÖRUM 4:9 X X    

Höör NORRA RÖRUM 6:1 X X   X 

Höör NORRA RÖRUM 6:2 X X    

Höör NORRA RÖRUM 7:13 X X    

Höör NORRA RÖRUM 7:18 X X    

Höör NORRA RÖRUM 7:19 X X    

Höör NORRA RÖRUM 7:21 X X    

Höör NORRA RÖRUM 7:23 X X    

Höör NORRA RÖRUM 7:24 X X    

Höör NORRA RÖRUM 7:25 X X    

Höör NORRA RÖRUM 7:26 X X    

Höör NORRA RÖRUM 7:28 X X    

Höör NORRA RÖRUM 7:29 X X    

Höör NORRA RÖRUM 7:30 X X    

Höör NORRA RÖRUM 7:32 X X    

Höör NORRA RÖRUM 7:34 X X    

Höör NORRA RÖRUM 7:35 X X    

Höör NORRA RÖRUM 7:37 X X    

Höör NORRA RÖRUM 7:38 X X    

Höör NORRA RÖRUM 7:39 X X    

Höör NORRA RÖRUM 7:40 X X    

Höör NORRA RÖRUM 7:41 X X    

Höör NORRA RÖRUM 7:43 X X    

Höör NORRA RÖRUM 7:44 X X    
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Höör NORRA RÖRUM 7:7 X X   X 

Höör NORRA RÖRUM 7:9 X X    

Höör NORRA RÖRUM 8:10 X X X X  

Höör NORRA RÖRUM 8:11 X X    

Höör NORRA RÖRUM 8:12 X X    

Höör NORRA RÖRUM 8:14 X X    

Höör NORRA RÖRUM 8:16 X X    

Höör NORRA RÖRUM 8:17 X X    

Höör NORRA RÖRUM 8:2 X X   X 

Höör NORRA RÖRUM 8:20 X X    

Höör NORRA RÖRUM 8:21 X X    

Höör NORRA RÖRUM 8:24 X     

Höör NORRA RÖRUM 8:25 X X    

Höör NORRA RÖRUM 8:26 X X    

Höör NORRA RÖRUM 8:27 X X    

Höör NORRA RÖRUM 8:28 X X    

Höör NORRA RÖRUM 8:29 X X    

Höör NORRA RÖRUM 8:3 X    X 

Höör NORRA RÖRUM 8:3   X  X 

Höör NORRA RÖRUM 8:30 X X    

Höör NORRA RÖRUM 8:31 X X    

Höör NORRA RÖRUM 8:32 X X    

Höör NORRA RÖRUM 8:33 X X    

Höör NORRA RÖRUM 8:35 X X    

Höör NORRA RÖRUM 8:37 X X    

Höör NORRA RÖRUM 8:4 X X    

Höör NORRA RÖRUM 8:40 X X    

Höör NORRA RÖRUM 8:41 X X    

Höör NORRA RÖRUM 8:43 X X    



4 
 

Kommun Fastighet Va
tt

en
 

Sp
ill

va
tt

en
 

Da
gv

at
te

n 
ga

ta
 

Da
gv

at
te

n 
f

 
De

l a
v 

fa
st

ig
he

t 

Höör NORRA RÖRUM 8:45 X X    

Höör NORRA RÖRUM 8:46 X     

Höör NORRA RÖRUM 8:47 X X    

Höör NORRA RÖRUM 8:48 X X X X  

Höör NORRA RÖRUM 8:49 X X X X  

Höör NORRA RÖRUM 8:5 X X    

Höör NORRA RÖRUM 8:50 X X X X  

Höör NORRA RÖRUM 8:51 X X    

Höör NORRA RÖRUM 8:58 X X X X  

Höör NORRA RÖRUM 8:59 X X X X  

Höör NORRA RÖRUM 8:6 X X    

Höör NORRA RÖRUM 8:60 X X X X  

Höör NORRA RÖRUM 8:61 X X X X  

Höör NORRA RÖRUM 8:62 X X X X  

Höör NORRA RÖRUM 8:63 X X X X  

Höör NORRA RÖRUM 8:64 X X X X  

Höör NORRA RÖRUM 8:64>2   X   

Höör NORRA RÖRUM 8:65 X X X X  

Höör NORRA RÖRUM 8:66   X   

Höör NORRA RÖRUM 8:67 X X X X  

Höör NORRA RÖRUM 8:68 X X X X  

Höör NORRA RÖRUM 8:7 X X X X  

Höör NORRA RÖRUM 8:72 X X X X  

Höör NORRA RÖRUM 8:75 X X X X  

Höör NORRA RÖRUM 8:8 X X X X  
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Sammanträdesdatum Sida

2017-05-15 1 (2)

KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/196

§ 132 Justering av verksamhetsområde för 
vatten, spillvatten och dagvatten i Norra 
Rörum, Höörs kommun

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Verksamhetsområdet för vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten i N 
Rörum fastställs enligt förslaget .

Ärendebeskrivning
VA-GIS-nämnden har inkommit med förslag om att justera nuvarande 
verksamhetsområde som idag är indelat i vatten och avlopp, till att istället delas in i 
vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. Syftet med justeringen är att 
anpassa till de vattentjänster som det finns behov av i området och som kan 
tillhandahållas av VA-huvudmannen samt att anpassa till det nya sättet att dela in 
verksamhetsområde i d.v.s. vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet.

Enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster skall kommunen bestämma det 
verksamhetsområde inom vilket vattentjänster behöver ordnas. De aktuella 
vattentjänsterna är tillhandahållande av vatten samt bortledande av dagvatten gata, 
dagvatten fastighet och spillvatten. Det kan finnas behov av olika vattentjänster inom olika 
geografiska områden vilket gör att verksamhetsområdet för respektive vattentjänst kan se 
olika ut.

Justering av verksamhetsområdet och vilka fastigheter som berörs framgår av bifogad 
karta och fastighetsförteckning.

Avgift för dagvatten gata och dagvatten fastighet har tagits ut sen 1 januari 2014 med 222 
kr per år inklusive moms. Alla anslutningar i Norra Rörum har noggrant utretts i samband 
med att saneringsplan för orten togs fram under 2016. De fastigheter där VA-
huvudmannen inte tillhandahåller vattentjänsterna dagvatten gata och dagvatten fastighet 
och där behov av tjänsterna inte finns har tagits bort ur förslaget till nya 
verksamhetsområden. Återbetalning av felaktigt uttagen dagvattenavgift kommer att ske 
på nästkommande faktura efter att förslaget fastställts.

Beslutsunderlag
1. 2017-03-14 VA-GIS nä § 34 verksanh omr tjörnarp.doc
2. Karta - Verksamhetsområde N Rörum.pdf
3. Fastighetsförteckning - Verksamhetsområde N Rörum.pdf
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §131).doc
 
_____
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2017-03-28 KSF 2017/203 1 (1)

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Räddningstjänsten

Taxa för myndighetsutövning inom 
räddningstjänsten

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

Taxa för myndighetsutövning i Höörs kommun för tillståndsavgift med 929 kr x 
objektsfaktor antas att gälla från och med 2017-06-01.

Ärendebeskrivning

Taxan är utställd av branchorganisationen Skåne-Blekinges brandbefälsförening. Taxan 
reglerar myndighets utövning för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 
(SFS 2003:778) samt tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 
(SFS  2010:1011). 

Prisjusteringen sker enligt offentliga arbetskostnadsindex (AKI) och konsument pris index 
(KPI) som publiceras av SCB. Arbetskostnadsindex för tjänstemän AKI efter näringsgren 
SNI=Rad P-S. KPI och AKI rekommenderas av SKL att ligga till grund för beräkningen. 
Beräknad ökning rekommenderas till 2,1 % för 2017.

Förslag till taxa för myndighetsutövning i Höörs kommun för tillståndsavgift (grundbelopp) 
2017 med 929 kr x objektsfaktor.

Lars Nilsson
Räddningschef

Beslutsunderlag
Tidigare taxa
Nu föreslagen taxa

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Kommunstyrelsen
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1 MYNDIGHETSUTÖVNING - LSO Exkl.moms Anmärkning

1.1 Myndighetsutövning Tillsyn Lagen om 
skydd mot olyckor
Grundbeloppet 2017 929:-

1.1.1 Sakkunnighetsutlåtande polis 929:-
(erlagd tid per timme x grundbelopp)

1.1.2 Tillsyn
Inledande bestämmelser.
Enl. denna taxa erläggs avgift för tillsyn enl. 
Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 
och Lagen om brandfarliga varor och 
explosiva varor (SFS 2010:1011).
Taxan är grundavgift + timtiden för tillsynen 
på objektet

Tillsyn enl. LSO eller LBE.
Grundavgift (inkl. förberedelsetid, 
handläggning, protokollskrivning samt 
uppföljning  efterarbete av tillsynen), 3 x 
grundbeloppet 

Tillsyn enl. LSO eller LBE. per 
timma under platsbesöket.

2.787:-

929:-

Grundavgift

Timavgift

Samordnad tillsyn 3.716:- Grundavgift
Om tillsyn enl. LSO och LBE genomförs
samtidigt är grundavgiften 4 x grundbeloppet

Avgiftens erläggande
Om inte annat överenskommits skall avgiften
enl. denna taxa erläggas av ägare eller 
innehavare mot räkning, efter att 
tillsynsbesöket har genomförts. 

Efterbesiktning
Då allvarliga brister har upptäcks på 
tillsynsbesöket skall ett ytterligare 
tillsynsbesök genomföras. Då tar enbart 
timavgiften ut per timma under platsbesöket

929:- Timavgift

Särskild sakkunnig
Då ärende är av sådan karaktär att räddnings-
nämnden finner det nödvändigt att anlita 
särskilt sakkunnig erläggs ersättning åt denna 
av ägare/ innehavare.

Inställd tillsyn utan anledning 2.787:- Grundavgift
Om en tillsyn inte blir av, utan att 
verksamheten/ägaren meddelat anledning till 
detta (dyker ej upp på plats efter utsatt tid).
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1 MYNDIGHETSUTÖVNING - LBE Nytt tillstånd Återkommande

1.2 Tillstånd för explosiva varor enl. § 27 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor
Grundbeloppet (G) 2017 929:-

1.2.1 Fyrverkeriförsäljning 6 x G 4 x G

1.2.2 Explosiv vara mindre omfattning
Mängden får ej överstiga
60 kg i riskgrupp 1.1 och 1.5,
150 kg i riskgrupp 1.2, varvid varje enskild 
artikel får väga högst 100 kg,
150 kg i riskgrupp 1.3,
500 kg i riskgrupp 1.4, eller
1 000 kg i riskgrupp 1.4S, 1.6.

6 x G 4 x G

1.2.3 Explosiv vara större omfattning
Mängden överstiger
60 kg i riskgrupp 1.1 och 1.5,
150 kg i riskgrupp 1.2, varvid varje enskild 
artikel får väga högst 100 kg,
150 kg i riskgrupp 1.3,
500 kg i riskgrupp 1.4, eller
1 000 kg i riskgrupp 1.4S, 1.6.

10 x G 6 x G

1.2.4 Godkännande av föreståndare i de fall detta 
inte sker i samband med tillstånd

1,5 x G 1,5 x G

1.2.5 Mindre komplettering till ett gällande 
tillstånd (ej förlängd tillståndstid)

1,5 x G

1.2.6 Samverkan om generellt undantag
att införa eld, gnista eller dylikt i 
förbudsområdet

1 x G

1.2.7 Avslag 1 x G 1 x G

Kommentarer till tillståndshanteringen för explosiv vara
Handläggningstiden ökas med 1 grundbelopp om ärendet behöver beslutas av nämnden, till 
exempel ärenden av sådant slag som ej får omfattas av delegerad beslutanderätt enligt 6 kap 
34 § i kommunallagen eller om nämnden behöver informeras om ärendet genom presentation 
vid sammanträde. För komplicerade ärende eller för ärende som inte kan kategoriseras in 
enligt tabellen ovan eller för särskilt tidskrävande ärenden, ska individuell tidsberäkning 
tillämpas.

Särskilt tidskrävande ärenden är till exempel ärenden som krävt flera besök på plats, 
förhandsbesked eller då begäran om kompletterande handlingar gjorts på grund av bristfälliga 
ansökningshandlingar och andra åtgärder som inte redovisas i tabellen tidsdebiteras efter 
faktiskt kostnad.
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1 MYNDIGHETSUTÖVNING - LBE Nytt tillstånd
Exkl. moms

Återkommande
tillstånd

1.3 Tillstånd för brandfarligavaror enl. § 27 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor
Grundbeloppet (G) 2017 929:-

1.3.1 Enklare anläggning för förvaring i cistern 
(tex. lantbruk).
1 cistern
2 eller fler cisterner

3 x G 
4 x G

1,5 x G
3 x G

1.3.2 Anläggning för förvaring och försäljning ur 
cistern eller pump (bensinstation).
1 cistern
2 eller fler cisterner.

10 x G
12 x G

5 x G
6 x G

1.3.3 Försäljning av BFV, typ Kemetyl, 
spolarvätska, gasol och färg 
Upptill 250 Liter i slutna behållare.
Över 250 Liter i slutna behållare

4 x G
5 x G

2 x G
2 x G

1.3.4 Öppenhantering av BFV ex. 
tillverkningsanläggningar 
industrianläggningar, restaurangkök
Upptill 250 Liter  
Över 250 Liter

4 x G
5 x G

2 x G
3 x G

1.3.5 Mindre komplettering till ett gällande 
tillstånd (ej förlängd tillståndstid)

1,5 x G

1.3.6 Samverkan om generellt undantag
att införa eld, gnista eller dylikt i 
förbudsområdet

1 x G

1.3.6 Avslag 1 x G 1 x G

Kommentarer till tillståndshanteringen för Brandfarlig vara
Handläggningstiden ökas med 1 grundbelopp om ärendet behöver beslutas av nämnden, till 
exempel ärenden av sådant slag som ej får omfattas av delegerad beslutanderätt enligt 6 kap 
34 § i kommunallagen eller om nämnden behöver informeras om ärendet genom presentation 
vid sammanträde. För komplicerade ärende eller för ärende som inte kan kategoriseras in 
enligt tabellen ovan eller för särskilt tidskrävande ärenden, ska individuell tidsberäkning 
tillämpas.

Särskilt tidskrävande ärenden är till exempel ärenden som krävt flera besök på plats, 
förhandsbesked eller då begäran om kompletterande handlingar gjorts på grund av bristfälliga 
ansökningshandlingar och andra åtgärder som inte redovisas i tabellen tidsdebiteras efter 
faktiskt kostnad.
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1 MYNDIGHETSUTÖVNING Exkl.moms
1.1 Myndighetsutövning Tillsyn Lagen om 

skydd mot olyckor
Grundbeloppet 2014 865:-

1.1.1 Sakkunnighetsutlåtande polis
(erlagd tid per timme x grundbelopp)

1.1.2 Tillsyn
Inledande bestämmelser.
Enl. denna taxa erläggs avgift för tillsyn enl. 
Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 
och Lagen om brandfarliga varor och 
explosiva varor (SFS 2010:1011).

Tillsyn enl. LSO eller LBE. :-
Grundavgift (inkl. förberedelsetid, 
handläggning, protokollskrivning samt 
uppföljning  efterarbete av tillsynen), 3 x 
grundbeloppet 
Taxan är grundavgift + timtiden för tillsynen 
på objektet x grundbeloppet

2.595

Samordnad tillsyn 3.460:-
Om tillsyn enl. LSO och LBE genomförs
samtidigt är grundavgiften  4 x grundbeloppet

Jämkning av avgiften
Om en ägare eller innehavare har ett eller flera
tillsyneobjekt, där den totala tillsynen
utsträcker sig över en längre tidsperiod, 
debiteras
tillsynen med en grundavgift + timtiden för
tillsynen på objektet-/en x grundbeloppet.

Avgiftens erläggande
Om inte annat överenskommits skall avgiften
enl. denna taxa erläggas av ägare eller 
innehavare mot räkning, när 
huvudbesiktningen fullgjorts. Efterkontroll 
p.g.a. icke åtgärdade anmärkningar debiteras 
efter fullgjord besiktning.

Särskild sakkunnig
Då ärende är av sådan karaktär att räddnings-
nämnden finner det nödvändigt att anlita 
särskilt sakkunnig erläggs ersättning åt denna 
av ägare/ innehavare.
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1 MYNDIGHETSUTÖVNING Nytt tillstånd Återkommande
1.2 Tillstånd för explosiva varor enl. §27 

Lagen om brandfarliga och explosiva varor
Grundbeloppet (G) 2014 865:-

1.2.1 Fyrverkeriförsäljning 6 x G 4 x G

1.2.2 Explosiv vara mindre omfattning
Mängden får ej överstiga
60 kg i riskgrupp 1.1 och 1.5,
150 kg i riskgrupp 1.2, varvid varje enskild 
artikel får väga högst 100 kg,
150 kg i riskgrupp 1.3,
500 kg i riskgrupp 1.4, eller
1 000 kg i riskgrupp 1.4S, 1.6.

6 x G 4 x G

1.2.3 Explosiv vara större omfattning
Mängden överstiger
60 kg i riskgrupp 1.1 och 1.5,
150 kg i riskgrupp 1.2, varvid varje enskild 
artikel får väga högst 100 kg,
150 kg i riskgrupp 1.3,
500 kg i riskgrupp 1.4, eller
1 000 kg i riskgrupp 1.4S, 1.6.

10 x G 6 x G

1.2.4 Godkännande av föreståndare i de fall detta 
inte sker i samband med tillstånd

1 x G 1 x G

1.2.5 Mindre komplettering till ett gällande tillstånd 
(ej förlängd tillståndstid)

1,5 x G

1.2.6 Samverkan om generellt undantag
att införa eld, gnista eller dylikt i 
förbudsområdet

1 x G

1.2.7 Avslag 1 x G 1 x G

Kommentarer till tillståndshanteringen
Handläggningstiden ökas med 1 grundbelopp om ärendet behöver beslutas av nämnden, till 
exempel ärenden av sådant slag som ej får omfattas av delegerad beslutanderätt enligt 6 kap 
34 § i kommunallagen eller om nämnden behöver informeras om ärendet genom presentation 
vid sammanträde. För komplicerade ärende eller för ärende som inte kan kategoriseras in 
enligt tabellen ovan eller för särskilt tidskrävande ärenden, ska individuell tidsberäkning 
tillämpas.
Särskilt tidskrävande ärenden är till exempel ärenden som krävt flera besök på plats, 
förhandsbesked eller då begäran om kompletterande handlingar gjorts på grund av bristfälliga 
ansökningshandlingar och andra åtgärder som inte redovisas i tabellen tidsdebiteras efter 
faktiskt kostnad.
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KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/203

§ 133 Taxa för myndighetsutövning inom 
räddningstjänsten

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Taxa för myndighetsutövning i Höörs kommun för tillståndsavgift med 929 kr x 
objektsfaktor antas att gälla från och med 2017-06-01.

 

Ärendebeskrivning
Taxan är utställd av branchorganisationen Skåne-Blekinges brandbefälsförening. Taxan 
reglerar myndighets utövning för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 
samt tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS  
2010:1011).

Prisjusteringen sker enligt offentliga arbetskostnadsindex (AKI) och konsument pris index 
(KPI) som publiceras av SCB. Arbetskostnadsindex för tjänstemän AKI efter näringsgren 
SNI=Rad P-S. KPI och AKI rekommenderas av SKL att ligga till grund för beräkningen. 
Beräknad ökning rekommenderas till 2,1 % för 2017.

Förslag till taxa för myndighetsutövning i Höörs kommun för tillståndsavgift (grundbelopp) 
2017 med 929 kr x objektsfaktor.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Höör Räddningstjänsten Taxa myndighetsutövning 2017.doc
3. Höör Räddningstjänsten Taxa myndighetsutövning 2014.doc
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §132).doc
_____
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Prislista
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tjänster, utlåning av

räddningstjänstens materiel m.m. 

Gäller från 
Dnr:   

Antagen av Kommunstyrelsen i
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1 PERSONAL Exkl. moms Inkl.moms

1.1 Timersättning brandman/brandförman 570:-/tim 725:-/tim
    Justeras i samband med löneförhandlingar

1.1.1 Vid säkerhetsvakt uttages endast för effektiv
tid. Dock lägst 3 tim enligt avtal.

1.1.2 Tiden för normala återställningsarbeten är
inräknade i priserna under avsnitt 3, ”tjänster”,
och debiteras inte kunden.

1.1.3 Tiden för transport till och från arbetsplatsen
debiteras kunden.

1.1.4 Vid arbeten i temperatur över +50 eller under
- 20 uttages tillägg 50 %.

1.1.5 Arbete vid speciella tillfällen.
Tillkommer under kvällstid från kl 19:00 samt 
lördag + söndag 20 %

1.2 Timarvode lärare och instruktörer

1.2.1 Ersättning vid föreläsning som har
kurshandledning och kurspaket
1:a timmen
2:a timmen + följande timmar
Tillkommer under kvällstid från kl 19:00 samt 
lördag + söndag 20 %.

596:-/tim
496:-/tim

745:-/tim
620:-/tim

Tiden för transport till och från arbetsplatsen
debiteras kunden.

Grupparbete (handledare).
1:a timmen 385:-/tim 481:-/tim
2:a timmen + följande timmar 385:-/tim 481:-/tim
Tillkommer under kvällstid från kl 19:00 samt 
lördag + söndag 20 %.
Tiden för transport till och från arbetsplatsen 
debiteras kunden.

98:-/tim 123:-/tim
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2 UTBILDNING Exkl. moms Inkl.moms

2.1 Brandutbildning GBU (teori + praktik) 458:-/deltagare 573:-/deltagare

2.2 Heta arbete (teori + praktik) 1.773:-/deltagare 2.216:-/deltagare
inkl. utbildningsmaterial 
och certifikat

2.3 Handbrandsläckare, 
praktik

229:-/deltagare 286:-/deltagare

2.4 LABC 343:-/deltagare 429:-/deltagare

2.5 Hjärt-/lungräddning 
(teori + praktik + handhavande av 
defibrillator)

375:-/deltagare 469:-/deltagare

2.6 LABC + Hjärt-/lungräddning +
handhavande av defibrillator)

604:-/deltagare 755:-/deltagare

2.7 Barn-HLR (teori + praktik + litteratur)
Med reservation för höjda inköpspriser av 
litteratur

483:-/deltagare 604:-/deltagare

2.8 Utrymningsövning enl. särskild beställning 1.147:- 1.434:-

2.9 Utbildning vid speciella tillfällen 
eller framtagande av nytt utbildningstillfälle.
Tillkommer under kvällstid från kl 19:00 samt 
lördag + söndag 20 % per deltagare.

Offert

3 TRANSPORTKOSTNAD FORDON Exkl. moms Inkl. moms

3.1 Personbil Lägst 48:- Lägst 60:-
Enligt kommunalt reseavtal
f n 2:90/km

3.2 Brandfordon lägst 140:- lägst 175:-
3 x 2:90/km

3.3 Brandfordon + släp, lastväxlare,
Hävare och bandvagn
4 x 2:90/km

lägst 189:- lägst 233:-
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4 TJÄNSTER Exkl.moms Inkl. moms

Vid arbete över 3 timmar göres speciell
Överenskommelse

4.1 Andningsskydd
4.1.1 Laddning av luft.

Behållare typ Fylln tryck
5 - 7 lit 150 – 200 67:- 84:-
flaskpaket 324 300 86:- 108:-
2 x 5 lit 200 86:- 108:-
2 x 7 lit
1 x 7 lit

200
300

86:-
86:-

108:-
108:-

10 x 14 lit 200 86:- 108:-
2 x7 lit 300 115:- 144:-
2 x 10 lit 200 115:- 144:-
20 lit 200 115:- 144:-
40 lit 150 125:- 156:-

4.1.2 Hanteringskostnad för ombesörjande
av provtryckning av flaska exkl. frakt 100:-/st 125:-/st

4.1.3 Tvättning av andningsskyddsutrustning
Regulator 88:-/st 110:-/st
Andningsmask 88:-/st 110:-/st
Andningsventil ( isärtagning + montering) 172:-/st 215:-/st
Bärställ 88:-/st 110:-/st
Luftflaska, luftpaket 88:-/st 110:-/st
Komplett andningsskyddsutrustning 524:-/st 655:-/st

4.1.4 Provning, justering av andningsskydds-
utrustning
Andningsventil 172:-/st 215:-
Regulator 172:-/st 215:-
Årskontroll ( revisionsbesiktning )
av regulator ( mtrl. tillkommer ) 679:-/st 849:-/st

4.1.5 Torkning av luftflaska, luftpaket
(fyllning tillkommer)

88:-/st 110:-/st

4.1.6 Utlåning av komplett tryckluftsapparat 185:-/dygn 231:-/dygn
För använd apparat tillkommer kostnad
för iordningställande

4.1.7 Utlåning av luftflaska, luftpaket (exkl. ev. 
fyllning)

69:-/dygn 86:-/dygn

4.1.8 Revisionskontroll av flaskpaket Enl. dags aktuell 
prislista
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4 TJÄNSTER Exkl.moms Inkl. moms

4.2 Fordon, efterfordon
4.2.1 Brandfordon och 

Räddningsbåt med motor och trailer
329:-/tim +
trpt kostn +

411:-/tim +
trpt kostn +

pers kostn pers kostn

4.2.2 Hävare och lastväxlare 615:-/tim +
trpt kostn +
pers kostn

769:-/tim +
trpt kostn +
pers kostn

4.3 Handbrandsläckare, service
4.3.1 Årskontroll av handbrandsläckare:

Enheter per besöksadress   1 75:-/enhet 94:-/enhet
” ”   2 - 10 66:-/enhet 82:-/enhet
” ” 11 - 25 60:-/enhet 75:-/enhet
” ” 26     51:-/enhet 64:-/enhet
Tillkommer transportkostnad enl. 2.1

4.3.2 Omladdning av pulversläckare:
Tryckladdade släckare, ABC pulver

Gällande
dagspris

Gällande
dagspris

0-2 kg -II- -II-
3-6 kg -II- -II-
7-12 kg -II- -II-
Patronladdade släckare, ABC pulver -II- -II-
5 kg -II- -II-
6 kg -II- -II-
12 kg -II- -II-

Gällande
dagspris

Gällande
dagspris

4.3.3 Omladdning av vattensläckare:
Tryckladdad släckare -II- -II-
Ej tryckladdad släckare -II- -II-
Frostskyddsmedel, 9 lit -II- -II-
Skum -II- -II-

4.3.4 Omladdning av kolsyresläckare Faktisk kostn. +
hanteringskostn

enl. 4.1.2

4.3.5 Provtryckning av kolsyresläckare Faktisk kostn. +
hanteringskostn

enl. 4.1.2
4.3.6 Faktisk körtid för hämtning av släckare + Pers.kostn. enl

uppsättning debiteras kunden enl. 1.1.3 + 1.1 +. mtrl.kostn
trpt kostn enl. 2.1

4.3.7 Verkstadsgenomgång Pers.kostn. enl
1.1 +. mtrl.kostn

4.3.8 Försäljning av brandredskap Enligt aktuell 
prislista
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5. UTHYRNING AV MATERIEL Exkl. moms Inkl. moms

5.1 Maximal hyreskostnad är inköpspris för berörd
material samt i mån av tillgång. Om materialet 
blir förstörs eller går sönder pga. av hantering 
får hyretagaren bekosta ersättning av materialen.

5.1.1 Armatur
Strålrör. grenrör, brandposthuvud etc 68:-/st /dygn 85:-/st/dygn

eller
246:-/vecka

eller
308:-/vecka

5.1.2 Ellänspump
350 l/min 309:-/dygn 386:-/dygn
900 l/min 461:-/dygn 576:-/dygn
1500 l/min 598:-dygn 748:-/dygn
3500 l/min 905:-/dygn 1.131:-/dygn

5.1.3 Generator (max 4000VA) 182:-/tim 228:-/tim

5.1.4 Handbrandsläckare 69:-/dygn 86:-/dygn
+ ev laddning + ev laddning

5.1.5 Brandslang 38, 63, 76 mm 69:-/dygn + 86:-/dygn +
(1 slanglängd = 25 m) ev provtryck ev provtryck

rengöring, rengöring,
torkn + rep torkn + rep

5.1.6 Vattendammsugare 81:-/tim 101:-/tim
lägst 4 tim 

324:-
405:-

5.1.7 Avfuktningsaggregat 41:-/tim
lägst 4 tim
164:-/dygn

51:-/tim
lägst 4 tim
205:-/dygn

5.1.8 Jonseringsapparat (rökätare) 322:-/dygn 402:-/dygn

5.1.9 Brandsläckningsdocka 505:-
/tillfälle/dygn

631:-
/tillfälle/dygn

5.1.10 Övningsdocka (enklare) 51:-
/tillfälle/dygn

64:-
/tillfälle/dygn

5.1.11 HLR-docka
(Tillkommer förbrukningsmaterial)

505:-
/tillfälle/dygn

631:-
/tillfälle/dygn
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6. UTHYRNING AV LOKALER Exkl. moms Inkl. moms

Om efterföljande städning utöver normal krävs 
kommer faktisk kostnad att tas ut. 

6.1 Lektionssal 351:-/tim 439:-/tim
1.816:-/hel dag 2270:-/dag

6.2 Rökövningshus 1.514:-/tim 1.893:-/tim

6.2.1 Rökövningsfält inkl säkerhetsman 5.045:-/½ dag
8.072:-/hel dag

6.306:-/½ dag
12.500:-/hel dag

6.2.2 Övertändnings modul med injektion
I samband med hyrning av rökövn.hus

505:- /+ 
förbrukning

631:-/+ 
förbrukning

6.2.3 Håltagningskasset 505:-/st 631:-

6.3 Övningsplatta på övningsfältet 202kr/tim 253:-/tim

7. SERVICE Exkl. moms Inkl. moms
7.1 Automatlarm, onödigt larm 4.863:-/timme

För debitering vid utryckning till automatiska 
brandlarm som har utlöst p.g.a. av en 
andledning som inte kan definieras som 
Räddningstjänst enligt LSO (2003:778) 1 kap 
2§, Detta gäller per påbörjad timma.

7.2 Nyckelskåp, funktionskontroll, inlåsning av 
nycklar 

368:-/tillfälle 460:-/tillfälle

7.3 Zugol i säck, 40,1 liter 208:-/säck 260:-/säck
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TAXA
2014

Räddningstjänsten
för vissa arbeten och 
tjänster, utlåning av

räddningstjänstens materiel m.m. 

Gäller från 2014-09-24
Dnr: KSF 2014/208 § 54  

Antagen av Kommunfullmäktige i
Höörs kommun
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1 PERSONAL Exkl. moms Inkl.moms

1.1 Timersättning brandman/brandförman 540:-/tim 675:-/tim
    Justeras i samband med löneförhandlingar

1.1.1 Vid säkerhetsvakt uttages endast för effektiv
tid. Dock lägst 3 tim enligt avtal.

1.1.2 Tiden för normala återställningsarbeten är
inräknade i priserna under avsnitt 3, ”tjänster”,
och debiteras inte kunden.

1.1.3 Tiden för transport till och från arbetsplatsen
debiteras kunden.

1.1.4 Vid arbeten i temperatur över +50 eller under
- 20 uttages tillägg 50 %.

1.1.5 Arbete vid speciella tillfällen.
Tillkommer under kvällstid från kl 19:00 samt 
lördag + söndag 20 %

1.2 Timarvode lärare och instruktörer

1.2.1 Ersättning vid föreläsning som har
kurshandledning och kurspaket
1:a timmen
2:a timmen + följande timmar
Tillkommer under kvällstid från kl 19:00 samt 
lördag + söndag 20 %.

555:-/tim
461:-/tim

694:-/tim
576:-/tim

Tiden för transport till och från arbetsplatsen
debiteras kunden.

Grupparbete (handledare).
1:a timmen 358:-/tim 447:-/tim
2:a timmen + följande timmar 358:-/tim 447:-/tim
Tillkommer under kvällstid från kl 19:00 samt 
lördag + söndag 20 %.
Tiden för transport till och från arbetsplatsen 
debiteras kunden.

91:-/tim 114:-/tim
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2 UTBILDNING Exkl. moms Inkl.moms

2.1 Brandutbildning (teori + praktik) 426:-/deltagare 532:-/deltagare

2.2 Heta arbete (teori + praktik) 1.650:-/deltagare 2.063:-/deltagare
inkl. utbildningsmaterial 
och certifikat

2.3 Handbrandsläckare, 
praktik

213:-/deltagare 266:-/deltagare

2.4 LABC 320:-/deltagare 400:-/deltagare

2.5 Hjärt-/lungräddning 
(teori + praktik + handhavande av 
defibrillator)

320:-/deltagare 400:-/deltagare

2.6 LABC + Hjärt-/lungräddning +
handhavande av defibrillator)

533:-/deltagare 666:/deltagare

2.7 Barn-HLR (teori + praktik + litteratur)
Med reservation för höjda inköpspriser av 
litteratur

450:-/deltagare 563:-/deltagare

2.8 Utrymningsövning enl. särskild beställning 1.066:- 1.332:-

2.9 Utbildning vid speciella tillfällen 
eller framtagande av nytt utbildningstillfälle.
Tillkommer under kvällstid från kl 19:00 samt 
lördag + söndag 20 % per deltagare.

Offert

3 TRANSPORTKOSTNAD FORDON Exkl. moms Inkl. moms

3.1 Personbil Lägst 48:- Lägst 60:-
Enligt kommunalt reseavtal
f n 2:90/km

3.2 Brandfordon lägst 140:- lägst 175:-
3 x 2:90/km

3.3 Brandfordon + släp, lastväxlare,
Hävare och bandvagn
4 x 2:90/km

lägst 189:- lägst 233:-
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4 TJÄNSTER Exkl.moms Inkl. moms
Vid arbete över 3 timmar göres speciell
Överenskommelse

4.1 Andningsskydd
4.1.1 Laddning av luft.

Behållare typ Fylln tryck
5 - 7 lit 150 – 200 64:- 80:-
flaskpaket 324 300 83:- 104:-
2 x 5 lit 200 83:- 104:-
2 x 7 lit 200 83:- 104:-
10 x 14 lit 200 83:- 104:-
2 x7 lit 300 111:- 139:-
2 x 10 lit 200 111:- 139:-
20 lit 200 111:- 139:-
40 lit 150 121:- 151:-

4.1.2 Hanteringskostnad för ombesörjande
av provtryckning av flaska exkl. frakt 96:-/st 120:-/st

4.1.3 Tvättning av andningsskyddsutrustning
Regulator 85:-/st 106:-/st
Andningsmask 85:-/st 106:-/st
Andningsventil ( isärtagning + montering) 165:-/st 206:-/st
Bärställ 85:-/st 106:-/st
Luftflaska, luftpaket 85:-/st 106:-/st
Komplett andningsskyddsutrustning 505:-/st 631:-/st

4.1.4 Provning, justering av andningsskydds-
utrustning
Andningsventil 165:-/st 206:-
Regulator 165:-/st 206:-
Årskontroll ( revisionsbesiktning )
av regulator ( mtrl. tillkommer ) 656:-/st 820:-/st

4.1.5 Torkning av luftflaska, luftpaket
(fyllning tillkommer)

85:-/st 106:-/st

4.1.6 Utlåning av komplett tryckluftsapparat 184:-/dygn 230:-/dygn
För använd apparat tillkommer kostnad
för iordningställande

4.1.7 Utlåning av luftflaska, luftpaket (exkl. ev. 
fyllning)

68:-/dygn 85:-/dygn

4.1.8 Revisionskontroll av flaskpaket Enl. dags aktuell 
prislista
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4 TJÄNSTER Exkl.moms Inkl. moms
4.2 Fordon, efterfordon
4.2.1 Brandfordon och 

Räddningsbåt med motor och trailer
327:-/tim +
trpt kostn +

409:-/tim +
trpt kostn +

pers kostn pers kostn

4.2.2 Hävare och lastväxlare 612:-/tim +
trpt kostn +
pers kostn

765:-/tim +
trpt kostn +
pers kostn

4.3 Handbrandsläckare, service
4.3.1 Årskontroll av handbrandsläckare:

Enheter per besöksadress   1 72:-/enhet 90:-/enhet
” ”   2 - 10 63:-/enhet 79:-/enhet
” ” 11 - 25 57:-/enhet 71:-/enhet
” ” 26     49:-/enhet 61:-/enhet
Tillkommer transportkostnad enl. 2.1

4.3.2 Omladdning av pulversläckare:
Tryckladdade släckare, ABC pulver
0-2 kg 171:-/enhet 214:-/enhet
3-6 kg 373:-/enhet 466:-/enhet
7-12 kg 571:-/enhet 714:-/enhet
Patronladdade släckare, ABC pulver
5 kg 360:-/enhet 450:-/enhet
6 kg 413:-/enhet 516:-/enhet
12 kg 613:-/enhet 766:-/enhet

4.3.3 Omladdning av vattensläckare:
Tryckladdad släckare 148:-/enhet 185:-/enhet
Ej tryckladdad släckare 169:-/enhet 211:-/enhet
Frostskyddsmedel, 9 lit 174:-/enhet 217:-/enhet
Skum 208:-/enhet 260:-/enhet

4.3.4 Omladdning av kolsyresläckare Faktisk kostn. +
hanteringskostn

enl. 4.1.2

4.3.5 Provtryckning av kolsyresläckare Faktisk kostn. +
hanteringskostn

enl. 4.1.2
4.3.6 Faktisk körtid för hämtning av släckare + Pers.kostn. enl

uppsättning debiteras kunden enl. 1.1.3 + 1.1 +. mtrl.kostn
trpt kostn enl. 2.1

4.3.7 Verkstadsgenomgång .

4.3.8 Försäljning av brandredskap Enligt aktuell 
prislista
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5. UTHYRNING AV MATERIEL Exkl. moms Inkl. moms
5.1 Maximal hyreskostnad är inköpspris för berörd

material samt i mån av tillgång. Om materialet 
blir förstörs eller går sönder pga. av hantering 
får hyretagaren bekosta ersättning av materialen.

5.1.1 Armatur
Strålrör. grenrör, brandposthuvud etc 67:-/st /dygn 84:-/st/dygn

eller eller

241:-/vecka 301:-/vecka
5.1.2 Ellänspump

350 l/min 307:-/dygn 384:-/dygn
900 l/min 458:-/dygn 572:-/dygn
1500 l/min 595:-dygn 744:-/dygn
3500 l/min 900:-/dygn 1.125:-/dygn

5.1.3 Generator (max 4000VA) 181:-/tim 226:-/tim

5.1.4 Handbrandsläckare 68:-/dygn 85:-/dygn
+ ev laddning + ev laddning

5.1.5 Brandslang 38, 63, 76 mm 68:-/dygn + 85:-/dygn +
(1 slanglängd = 25 m) ev provtryck ev provtryck

rengöring, rengöring,
torkn + rep torkn + rep

5.1.6 Vattendammsugare 80:-/tim 100:-/tim
lägst 4 tim 

320:-
400:-

5.1.7 Avfuktningsaggregat 170:-/dygn 212:-/dygn

5.1.8 Jonseringsapparat (rökätare) 320:-/dygn 400:-/dygn

5.1.9 Brandsläckningsdocka 500:-
/tillfälle/dygn

625:-
/tillfälle/dygn

5.1.10 Övningsdocka (enklare) 50:-
/tillfälle/dygn

63:-
/tillfälle/dygn

5.1.11 HLR-docka
(Tillkommer förbrukningsmaterial)

500:-
/tillfälle/dygn

625:-
/tillfälle/dygn
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6. UTHYRNING AV LOKALER Exkl. moms Inkl. moms
Om efterföljande städning utöver normal krävs 
kommer faktisk kostnad att tas ut. 

6.1 Lektionssal 348:-/tim 435:-/tim
1.800:-/hel dag 2250:-/dag

6.2 Rökövningshus 1.500:-/tim 1.875:-/tim

6.2.1 Rökövningsfält inkl säkerhetsman 5.000:-/½ dag
8.000:-/hel dag

6.250:-/½ dag
10.000:-/hel dag

6.2.2 Övertändnings modul med injektion
I samband med hyrning av rökövn.hus

500:- /+ 
förbrukning

625:-/+ 
förbrukning

6.2.3 Håltagningskasset 500:-/st 625:-

6.3 Övningsplatta på övningsfältet 200kr/tim 250:-/tim

7. SERVICE Exkl. moms Inkl. moms
7.1 Automatlarm, onödigt larm 4.684:-/timme

För debitering vid utryckning till onödiga 
automatiska brandlarm, per påbörjad timme.

7.2 Nyckelskåp, funktionskontroll, inlåsning av 
nycklar 

347:-/tillfälle 434:-/tillfälle

7.3 Zugol i säck, 40,1 liter 200:-/säck 250:-/säck



 



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-05-15 1 (1)

KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/204

§ 134 Prislista för räddningstjänsten i Höör 
2017

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Förslag till prislista för räddningstjänsten i Höörs kommun godkänns

Ärendebeskrivning
Prislistan är utställd av branchorganisationen Skåne-Blekinges brandbefäls-förening.

Prisjusteringen sker enligt offentliga arbetskostnadsindex (AKI) och konsument pris index 
(KPI)som publiceras av SCB. Arbetskostnadsindex för tjänstemän AKI efter näringsgren 
SNI=Rad P-S. KPI och AKI rekommenderas av SKL att ligga till grund för beräkningen. 
Beräknad ökning rekommenderas till 2,1 % för 2017

Förslag till prislista för Räddningstjänsten i Höörs kommun skall börja gälla 2017-xx-xx.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse. docx
2. Höör Räddningstjänsten Taxa 2017 tjänster mrtl  mm.doc
3. Höör Räddningstjänsten Taxa 2014 tjänster mrtl  mm.doc
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §133).doc
 
_____
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2017-04-11 KSF 2017/183 1 (2)

KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Kommunkansliet

Motion - Ändring och översyn av VA-taxan i 
Höör

Förslag till beslut

Ärendebeskrivning
Liberalerna har lämnat en motion där Liberalerna kräver en översyn av VA-taxen i Höörs 
kommun. Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Liberalerna vill att kommunens VA-taxa ses över. Vid översynen ska särskild hänsyn tas 
till lagens krav om skälighet och rättvisa. Lägenhetsyta om 150 m2 som bas i avgiftsuttag 
på lagerytor ska tas bort och ersättas med en taxa som tar hänsyn till faktiskt levererad 
och använd vattentjänst. Avgiften vid anläggning inom ett verksamhetsområde ska 
baseras på den faktiska kostnaden i att skapa en förbindelsepunkt för den enskilde 
oberoende av fastighetens yta, alternativt fördelas lika för alla inom verksamhetsområdet. 
Avgiftsfördelningen mellan fast och rörlig del ska ges mer betoning på den rörliga delen. 

Nu fråga om ärendets beredning. Det har inte getts något formellt uppdrag från 
kommunstyrelsens sida att se över VA-taxan i dagsläget men frågan har varit uppe för 
diskussion i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunalrådet har uppvaktats av 
företag i Höör.

Gunilla Dencker Skog
Kanslichef
0413-281 63
gunilla.denckerskog@hoor.se

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Kommunstyrelsen



TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2017-04-11 KSF 2017/183 2 (2)

KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Kommunkansliet

Beslutsunderlag
1. Motion - Ändring och Översyn av VA- taxan i Höör, Liberalerna

Beslutet ska skickas till

Följande bilagor ska skickas med vid expediering
Motion - Ändring och Översyn av VA- taxan i Höör, Liberalerna



 



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-05-15 1 (2)

KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/183

§ 142 Motion VA-avgifter - Liberalerna

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Motionen avslås.

Reservation mot beslutet
Jörgen Ekman (L) anmäler att han avser att lämna en skriftlig reservation, bilaga § 142.

Ärendebeskrivning
Liberalerna har lämnat en motion där Liberalerna kräver en översyn av VA-taxan i Höörs 
kommun. Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Liberalerna vill att kommunens VA-taxa ses över. Vid översynen ska särskild hänsyn tas 
till lagens krav om skälighet och rättvisa. Lägenhetsyta om 150 m2 som bas i avgiftsuttag 
på lagerytor ska tas bort och ersättas med en taxa som tar hänsyn till faktiskt levererad 
och använd vattentjänst. Avgiften vid anläggning inom ett verksamhetsområde ska 
baseras på den faktiska kostnaden i att skapa en förbindelsepunkt för den enskilde 
oberoende av fastighetens yta, alternativt fördelas lika för alla inom verksamhetsområdet. 
Avgiftsfördelningen mellan fast och rörlig del ska ges mer betoning på den rörliga delen.

Kommunalråden och VA/GIS-nämndens ordförande tillsammans med berörda tjänstemän 
bjöd in på träff med berörda företrädare den 8 mars 2017. Då utlovades en översyn av 
VA-taxan. Formellt beslut tas av kommunstyrelsen i maj 2017.

Beslutsmotivering
Motionen avslås då frågan redan är åtgärdad.

Yrkanden
Jörgen Ekman (L) föreslår att motionen ska bifallas. Stefan Liljenberg (SD) och Helena 
Ohlson (SD) ställer sig bakom bifallsförslaget.

Anders Magnhagen (S), Erik Mårtensson (KD) och Annagreta Reinholdz (S) ställer sig 
bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsordning
 Ordföranden konstateras att det finns ett förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott 
och ett förslag från Jörgen Ekman (L). Ordföranden ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsunderlag
1. Motion - Ändring och Översyn av VA- taxan i Höör, Liberalerna.pdf
2. TjänsteskrivelsemotionVAtaxa.docx.pdf



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-05-15 2 (2)

KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §137).doc
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Bilaga 1

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

mellan

SKL Företag AB

 
och

[KOMMUN]
rörande

INERA AB



INNEHÅLLSFÖRTECKNING
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3. KÖPESKILLING..................................................................................................................................1

4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA .........................................................................................1

5. KÖPARENS GARANTIER....................................................................................................................2

6. SÄLJARNAS GARANTIER...................................................................................................................2

7. BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR ..........................................................................................2

8. ÖVRIGT ............................................................................................................................................2



Detta aktieöverlåtelseavtal ("Avtalet") har denna dag ("Avtalsdagen") ingåtts av och mellan:

A) SKL Företag AB, organisationsnummer 556117-7535 ("Säljaren");

B) [KOMMUN] ("Köparen").

Envar av Säljarna och Köparen benämns i det följande var för sig som "Part" och gemensamt som 
"Parterna".

1. BAKGRUND

1.1 Säljaren äger aktier i Inera AB, organisationsnummer 556559-4320 ("Bolaget") i vilket bolag 
samtliga Landsting och Regioner samt – efter tillkommande köp – ett antal kommuner äger 
aktier. 

1.2 Säljaren är villig att till Köparen överlåta 5 (fem) aktier ("Aktierna") i Bolaget och Köparen 
önskar förvärva Aktierna från Säljaren. Aktiebrev avseende Aktierna har ej utfärdats. 

1.3 Mellan befintliga aktieägare i Bolaget gäller ett aktieägaravtal ("Aktieägaravtalet") vilket 
Köparen genom särskilt anslutningsavtal ska biträda. 

1.4 Mot ovanstående bakgrund har Parterna nu ingått detta Avtal.

2. ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE

2.1 Tillträdet av Aktierna enligt detta Avtal ("Tillträdet") ska ske den dag som Parterna 
gemensamt bestämmer ("Tillträdesdagen"). 

2.2 På Tillträdesdagen ska Säljaren överlåta Aktierna till Köparen och Köparen förvärva från 
Säljaren Aktierna mot att Köparen erlägger Köpeskillingen.

2.3 Aktierna överlåts med alla därtill hörande rättigheter och fria från alla belastningar, med 
undantag för belastningar som framgår av Bolagets bolagsordning respektive 
Aktieägaravtalet.

3. KÖPESKILLING 

3.1 Köpeskilling
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3.1 Köpeskillingen för Aktierna ska uppgå till 42 500 kronor ("Köpeskillingen").

4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA

4.1 Tillträdet av Aktierna är villkorat av att Köparen senast vid Tillträdet biträtt Aktieägaravtalet 
enligt punkt 1.3 ovan.

5. KÖPARENS GARANTIER

Köparen garanterar att Köparen är behörig att ingå och fullfölja sina åtaganden enligt Avtalet 
och Aktieägaravtalet såväl per Avtalsdagen som per Tillträdesdagen.  

6. SÄLJARNAS GARANTIER 

6.1 Säljaren lämnar följande garantier till Köparen ("Garantierna") vilka lämnas per Avtalsdagen 
och per Tillträdesdagen:

(a) Bolaget är ett svenskt aktiebolag som är vederbörligen registrerat i enlighet med 
gällande svensk lagstiftning; 

(b) Aktierna är fullt betalda och Säljaren är ägare till Aktierna.  

7. BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR

7.1 Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal 
har Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som 
Köparen lidit på grund av brottet.

7.2 Detta avtal är den fullständiga och enda regleringen av Köparens förvärv av Aktierna och 
Köparen bekräftar att Köparen avstår från att göra gällande varje slag av anspråk till följd av 
förvärvet på annan grund än som anges i detta Avtal. 

7.3 Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal 
har Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som 
Köparen lidit på grund av brottet.

8. ÖVRIGT

8.1 Överlåtelse

Part får inte överlåta, delegera, vidareavtala eller på annat sätt överföra eller pantsätta eller 
skapa någon belastning över några av sina rättigheter eller skyldigheter hänförliga till detta 
Avtal, utan att dessförinnan ha erhållit de andra Partens skriftliga medgivande. 

8.2 Kostnader
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Utöver vad som uttryckligen överenskommits enligt detta Avtal, ska alla kostnader och 
utgifter som uppkommit i samband med förhandlingen, förberedelsen och ingåendet av 
detta Avtal betalas av den Part som ådragit sig sådana kostnader och utgifter. Inga kostnader 
avseende transaktionen ska bäras av Bolaget. 

8.3 Fullständig reglering

Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör och 
detta Avtal ersätter samtliga tidigare skriftliga eller muntliga förhandlingar, avtal och 
överenskommelser rörande samtliga de frågor som Avtalet berör. 

8.4 Ändringar

Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska endast betraktas som giltiga om de gjorts 
skriftligen och vederbörligen undertecknats av Parterna.

Detta Avtal har upprättats och undertecknats i två likalydande exemplar av vilka Säljaren och 
Köparen tagit var sitt ett exemplar. 

DATUM: DATUM:

[KOMMUN) SKL Företag AB
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1. BAKGRUND 

1.1 SKL Företag AB, nedan benämnt "SKL Företag", äger aktier i Inera AB, org. nr. 556559-4230, 
nedan kallat "Bolaget", i vilket bolag samtliga Landsting och Regioner samt – efter 
tillkommande förvärv – ett antal kommuner också äger aktier. 

1.2 SKL Företag har genom köp från Landsting och Regioner förvärvat de aktier SKL Företag äger i 
Bolaget i syfte att bland annat kunna vidareöverlåta aktier i Bolaget till kommuner som  ännu 
inte är aktieägare i Bolaget. 

1.3 Mellan SKL Företag, Landstingen och Regionerna samt de kommuner som har förvärvat aktier 
i Bolaget gäller ett aktieägaravtal, nedan benämnt "Aktieägaravtalet", vilket fogats till denna 
Förbindelse, Bilaga 3. 

1.4 Undertecknad kommun har genom särskilt avtal förvärvat aktier i Bolaget från SKL Företag. 

1.5 Denna Förbindelse omfattar samtliga parts vid var tid innehavda aktier. 

2. ANSLUTNINGSÅTAGANDE

2.1 Genom undertecknande av detta anslutningsavtal inträder undertecknade kommun som part 
i Aktieägaravtalet och ikläder sig samtliga rättigheter och skyldigheter i förhållande till övriga 
parter i Aktieägaravtalet. 

2.2 Bestämmelserna i Aktieägaravtalets punkter 15 om meddelanden och  18 om överlåtelse ska 
tillämpas på motsvarande sätt avseende denna Förbindelse.

Detta anslutningsavtal har upprättats i två exemplar, varav SKL Företag respektive undertecknade 
kommun erhållit var sitt.

DATUM: 

[KOMMUN]

DATUM: 

__________________________________

SKL FÖRETAG AB
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1. PARTER 

1.1 Detta aktieägaravtal ("Avtalet") har ingåtts mellan nedan angivna parter och de parter som 
enligt vad som anges i Avtalet kan komma att tillträda avtalet;

1.2 SKL Företag AB (556117-7535), (nedan benämnt "SKL Företag")

1.3 Samtliga landsting och regioner, enligt Bilaga 1.1 till Aktieöverlåtelseavtal.

Samtliga ovan nämnda parter, samt eventuellt tillkommande parter, benämns nedan 
gemensamt "Parterna" och var och en för sig "Part", "Parten" eller, i förekommande fall 
"Tillträdande Part".

2. BAKGRUND 

2.1 SKL Företag och de Parter som anges i punkt 1.2 och 1.3 äger sammantaget samtliga aktier i 
Inera AB, org. nr. 556559--4230, nedan kallat "Bolaget". SKL Företag har genom köp från ett 
antal av Parterna enligt förvärvat de aktier SKL Företag äger i Bolaget. 

2.2 Genom detta Avtal avser Parterna reglera sina mellanhavanden avseende ägandet av Bolaget 
och bedrivandet av Bolagets verksamhet. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet 
i bolagsordning och detta Avtal, ska Avtalets bestämmelser, Parterna emellan, äga företräde. 
Den bolagsordning som Parterna enats om har den lydelse som framgår av Bolagsordningen.

2.3 Detta Avtal omfattar samtliga Parts vid var tid innehavda aktier. 

3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING MED BOLAGET

3.1 Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i Bolaget ett dotterbolag till 
SKL Företag. Syftet med att övriga Parter givits tillfälle att vara (eller i förekommande fall, bli) 
aktieägare är att, genom detta Avtal, tillförsäkra deltagande Regioner, Landsting och 
Kommuner ett avgörande inflytande över Bolagets strategiska mål och viktiga beslut.  

3.2 I detta Avtal har införts bestämmelser om ett ägarråd ("Ägarråd")  som ska utgöra det 
beslutsorgan i vilket samtliga Parter äger delta och som beslutar om ändring av 
bolagsordning, övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Bolagets verksamhet ska 
bedrivas på ett sådant sätt att aktieägande kommuner och landsting kan utöva kontroll över 
bolaget motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i 
huvudsak utföra verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll 
över) räkning.

3.3 Bolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dess bolagsordning samt i enlighet med 
från tid till annan antagna ägardirektiv, vilka ska gälla till dess beslut fattats om annat. 

3.4 Bolaget ska så långt möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden.
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3.5 Bolaget ska inom ramen för självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen agera 
affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara självfinansierade. 

4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING

4.1 Bolaget ska finansieras genom i Bolagets verksamhet genererade medel samt, vid behov, 
genom extern upplåning. Part är inte skyldig att tillskjuta medel till Bolaget, ställa säkerhet 
eller pant eller på annat sätt bidra till Bolagets finansiering på annat sätt eller i större 
omfattning än vad som uttryckligen anges i detta Avtal. 

4.2 Parterna har enats om verksamhetsföremål och att Bolaget inte ska drivas i syfte att bereda 
vinst åt aktieägarna på sätt som anges i bolagsordningen, Bilaga 3.

4.3 SKL Företag avser som ett led i förvärvet av aktierna i bolaget att ställa ut en förlustgaranti 
gentemot Bolaget på ett belopp om maximalt 35 MSEK. Till undvikande av tvivelsmål noteras 
att SKL Företag samma sätt som övriga Parter, och enlighet med punkt 4.1 ovan, inte har 
något åtagande att därutöver tillskjuta medel eller att annars bidra till Bolagets finansiering.  

5. PARTERNAS INFLYTANDE ÖVER BOLAGET

5.1 Parterna ska utöva sitt inflytande över Bolaget vid Ägarråd och bolagsstämma på sätt som 
anges i detta Avtal.  

5.2 Parterna förbinder sig att vid bolagsstämma i Bolaget rösta i enlighet med de beslut och val 
som sker vid Ägarråd enligt detta Avtal. 

5.3 Parterna är överens om att Bolagets verksamhet ska ledas av Bolagets styrelse som har att 
verkställa vad Parterna från tid till annan fastställer i ägardirektiv och genom beslut vid 
Ägarråd respektive bolagsstämma. 

6. ÄGARRÅD

6.1 Parterna ska tidigast åtta och senast fem veckor före årsstämma i Bolaget sammanträffa vid 
ordinarie Ägarråd. Vid ordinarie Ägarråd ska beslut fattas om 

6.1.1 fastställelse av ägardirektiv med strategiska mål för Bolaget avseende nästkommande 
räkenskapsår;

6.1.2 övriga vid årsstämma i Bolaget förekommande ärenden; 

6.1.3 val av ledamöter till valberedningen; samt

6.1.4 annat ärende som Part initierat enligt punkt 6.2.
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6.2 Envar Part äger att hos SKL Företag hemställa att ärende rörande bolaget ska behandlas vid 
Ägarråd. Sådan hemställan ska ha inkommit i så god tid att SKL Företag kan inta ärendet i 
kallelse till Ägarråd.

6.3 Annat Ägarråd än inför årsstämma får sammankallas av SKL Företag. SKL Företag är skyldigt 
att kalla till sådant Ägarråd om minst en tiondel (1/10) av samtliga Parter så begär. 

6.4 SKL Företag kallar till Ägarråd och ska, om möjligt, tillse att deltagande vid Ägarråd ska kunna 
ske på distans. 

6.5 För kallelse till Ägarråd ska följande gälla. 

6.5.1 Kallelse till Ägarråd ska ske med brev på posten eller e-post till samtliga Parter ej senare än 
tre veckor före Ägarråd. Sådan kallelse ska innefatta förslag till dagordning. Förslag till beslut 
ska ange förslagets huvudsakliga innehåll, även förslag till ägardirektiv enligt 6.1.1.

6.6 Vid Ägarråd har Part så många röster som motsvarar antalet av sådan Part ägda aktier i 
Bolaget, dock att SKL Företag har lika många röster som samtliga övriga Parter tillsammans 
minskat med ett (1).  

6.7 För giltigt beslut vid Ägarråd krävs att minst hälften (1/2) av de vid Ägarrådet företrädda 
rösterna röstar för beslutet samt att beslutet biträds av mer än en tredjedel (1/3) av de 
Landsting som är företrädda vid Ägarrådet samt mer än en tredjedel (1/3) av de kommuner 
som är företrädda vid Ägarrådet. 

7. BOLAGETS STYRELSE 

7.1 Bolagets styrelse ska bestå av lägst sex (6) och högst femton (15) ledamöter inklusive 
ordföranden. Suppleanter ska ej utses. 

7.2 Minst 2/3 av ledamöterna i styrelsen ska utses bland representanter för aktieägande 
regioner, landsting och kommuner. Parterna är överens om att dessa ska representera 
samtliga delägande kommuner, landsting och regioner.

8. STYRELSENS ARBETSFORMER

8.1 Styrelsens arbetsformer ska fastställas i arbetsordningen för styrelsen vilken ska beslutas av 
styrelsen.  

9. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

9.1 Tillsättande och avsättande av Bolagets verkställande direktör beslutas av Bolagets styrelse. 
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10. REVISOR 

10.1 Revisor i Bolaget ska vara samma revisor som i SKL Företag. Därutöver ska två   
lekmannarevisorer utses.  Som lekmannarevisor ska utses revisor som valts för granskning av 
styrelsens och övriga nämnders verksamhet hos aktieägande kommuner, landsting eller 
regioner. 

11. VALBEREDNING

11.1 Bolaget ska ha en valberedning bestående av högst sju (7) ledamöter valda vid Ägarråd.

11.2 Valberedningens uppdrag ska vara att till Ägarråd lägga fram förslag till styrelse, 
styrelseordförande, revisorer och lekmannarevisorer samt arvoden till dessa. Valberedningen 
ska eftersträva att styrelsen får en med hänsyn till Bolagets  verksamhet, utvecklingsskede 
och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och 
bakgrund i övrigt. Valberedningen ska härvid särskilt beakta styrelsens sammansättning med 
avseende på kön och etnicitet samt representativitet för aktieägande regioner, landsting och 
kommuner. 

12. AKTIEBREV

12.1 Aktiebrev ska ej utfärdas. 

13. RÄTT FÖR FÖRVÄRVARE ATT TILLTRÄDA AVTALET 

13.1 Parterna är överens om att, oaktat vad som i övrigt anges i detta Avtal, samtliga regioner, 
landsting och kommuner i Sverige som inte redan är aktieägare, ska ges tillfälle att från SKL 
Företag förvärva aktie i Bolaget samt att sådan Tillträdande Part äger rätt att ansluta sig till 
detta Avtal utan övriga Parters särskilda medgivande. 

13.2 Tillträdande Part ska tillträda detta Avtal genom särskilt anslutningsavtal som ska 
undertecknas av den Tillträdande Parten och av SKL Företag.  

14. FÖRKÖP 

14.1 Part (nedan kallad "Erbjudande Part") äger inte, helt eller delvis, överlåta sina aktier i Bolaget 
till tredje man utan att först skriftligen erbjuda SKL Företag att lösa av Erbjudande Part 
sålunda erbjudna aktier. Erbjudandet ska innehålla uppgift om antalet aktier som erbjuds till 
inlösen för en köpeskilling motsvarande akties kvotvärde.

14.2 SKL Företag ska inom sextio (60) dagar ("Acceptfristen") från erbjudandet meddela 
Erbjudande Part om förköpserbjudandet accepteras eller inte. Erbjudandet måste accepteras 
i sin helhet och inte endast delvis. 

14.3 Har inte SKL Företag accepterat förköpserbjudandet innan utgången av Acceptfristen ska 
detta i sin helhet anses förkastat.
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14.4 Accepteras förköpserbjudandet på sätt som ovan anges ska SKL Företag erlägga 
köpeskillingen för de erbjudna aktierna kontant senast trettio (30) dagar efter utgången av 
Acceptfristen. Äganderätten till förköpta aktier övergår den dag då köpeskillingen erlagts, 
varvid Erbjudande Part ska överlämna eventuellt utfärdade aktiebrev avseende de förköpta 
aktierna, vederbörligen endosserade, till SKL Företag. 

14.5 Om förköpserbjudandet inte accepteras, eller om köpeskilling inte erläggs inom den tid som 
anges i punkten 14.4 ovan, ska Erbjudande Part ha rätt att överlåta förköpserbjudna aktier till 
tredje man under förutsättning att villkoren vid sådan överlåtelse ej är mer förmånliga för 
köparen än vad som hade gällt vid förköp enligt denna punkt 13. Såsom ytterligare 
förutsättningar gäller dels att sådan överlåtelse kommer till stånd inom sextio (60) dagar från 
utgången av Acceptfristen, dels att köparen i samband med sitt förvärv av aktierna skriftligen 
förklarar sig tillträda detta Avtal som part i Erbjudande Parts ställe. Utträdande Parts ansvar 
enligt detta avtal upphör ej dessförinnan. Inträde i detta Avtal förutsätter godkännande 
härtill av övriga Parter.

15. MEDDELANDEN

15.1 Meddelanden som enligt Avtalet ska lämnas skriftligen ska sändas med rekommenderat brev 
eller e-post till respektive Parts officiella adress.

15.2 Meddelandet ska anses vara motpart till handa:

15.2.1 tre (3) arbetsdagar efter avsändandet, om avsänt med rekommenderat brev, 

15.2.2 den dag mottagaren bevisligen erhållit meddelandet, om detsamma översänts med e-post.

16. HANDLINGSOFFENTLIGHET

16.1 Bolaget ska tillämpa den s. k. offentlighetsprincipen i enlighet med vad som föreskrivs i lag 
och bolagsordning.

17. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Punkterna 3-4 , 7-9, 12 och 14 i bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av 
fullmäktige i minst 2/3 av de aktieägande regionerna, landstingen och kommunerna. 

18. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

18.1 Part äger inte rätt att annat än då så följer av uttrycklig bestämmelse häri, utan skriftligt 
medgivande från behörig företrädare för övriga Parter, överlåta Avtalet eller sina rättigheter 
eller skyldigheter enligt Avtalet till annan.
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19. AVTALSTID 

19.1 Detta avtal gäller från och med dagen för Parts undertecknande och intill dess sådan Part inte 
längre är aktieägare i Bolaget. 

20. ÖVRIGT

20.1 Detta Avtal reglerar med uteslutande av lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 
uttömmande alla frågor som Avtalet berör. 

________________

Detta Avtal har upprättats i 2 exemplar, varav Parterna erhållit var sitt.

DATUM: DATUM:

[KOMMUN) SKL Företag AB
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BOLAGSORDNING
(beslutad vid extra bolagsstämma 170316)

1.  BOLAGETS FIRMA

Bolagets firma är Inera AB.

2.  SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm. 

3.  FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla gemensamma tjänster och 
lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, 
landsting, regioner, samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt 
bestämmande inflytande över, inom deras verksamhetsområden och ansvar. 

Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 
7-8 §§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § 
kommunallagen agera affärsmässigt. 

Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och 
aldrig till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning 
tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare.

4.  BOLAGETS SYFTE

Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan att bidra till en 
effektivisering och utveckling av landstingens, regionernas och kommunernas 
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och 
hög kvalitet. 

I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att 
bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till 
deras andel i aktiekapitalet.  

5.  AKTIEKAPITALET

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3.000.000 och högst 12.000.000 kronor.
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6.  ANTAL AKTIER  

Antal aktier ska vara lägst 3 000 och högst 12 000 stycken. 

7.  STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst femton ledamöter. 

8.  REVISORER

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisor(er) med högst två ersättare.

9.  LEKMANNAREVISORER

Bolaget ska ha två lekmannarevisor(er) med högst två ersättare.

10.  KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna 
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

11.  ÄRENDEN PÅ ORDINARIE STÄMMA (ÅRSSTÄMMA)

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:
1) val av ordförande vid stämman
2) upprättande och godkännande av röstlängd
3) val av sekreterare och en eller två justeringsmän
4) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5) godkännande av förslag till dagordning för stämman
6) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7) beslut

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen,
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör,

8) bestämmande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall antalet 
revisorer, lekmannarevisorer och ersättare,

9) fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorerna
10) val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer, 

lekmannarevisorer och ersättare
11) val av styrelseordförande
12) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen.
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12. BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

1) Årligt fastställande av verksamhetsinriktning med strategiska mål för de 
närmaste tre räkenskapsåren

2) Fastställande av rambudget för verksamheten
3) Ram för upptagande av krediter 
4) Köp och försäljning av fast egendom 
5) Bildande av bolag 
6) Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
7) Ställande av säkerhet
8) Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för 

bolaget

13.  BOLAGETS RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

14. OFFENTLIGHET 

Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder 
som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen 
och offentlighets- och sekretesslagen. 

Om bolaget överlämnar verksamhet till privat utförare ska bolaget genom 
avtalet med utföraren tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över. 

____________
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SKL Företag AB
Postadress: 118 82 Stockholm,   Besök: Hornsgatan 20,   Tfn: 08-452 70 00,   Fax: 08-452 72 25
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Lena Dahl

Ägardirektiv för Inera AB 
– förslag inför ägarråd 170421 och bolagsstämma 170607
  
Ägare
SKL Företag AB äger 97 procent av aktierna i bolaget. Övriga aktier ägs av 
landsting och regioner. Samtliga kommuner ska ges tillfälle att köpa aktier i 
bolaget. Vid full anslutning från kommuner, landsting och regioner kommer det 
innebära att SKL Företag AB äger 50,8 procent av aktierna.

Sveriges Kommuner och Landsting äger samtliga aktier i SKL Företag AB. SKL 
Företag AB är moderbolag i SKL:s bolagskoncern. 

Bolagets verksamhet 
Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla tjänster och lösningar till stöd 
för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, landsting, regioner, 
samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande 
över, inom deras verksamhetsområden och ansvar. 

Föremålet för verksamheten är angivet i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får 
ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej 
heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. 

Bolaget ska i första hand ta fram gemensamma tjänster och lösningar till stöd för 
digitalisering och verksamhetsutveckling inom områden där marknaden inte 
bedöms kunna tillgodose ägarnas behov och intressen. Bolaget ska så långt 
möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden.

Beslut som fattats av ägarrådet återfinns i bilaga.
  

Bolagets styrning
Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i bolaget ett 
intressebolag till SKL Företag. Syftet med att övriga parter givits tillfälle att vara 
(eller i förekommande fall, bli) aktieägare är att tillförsäkra deltagande 
kommuner, landsting och regioner ett avgörande inflytande över bolagets 
strategiska mål och viktiga beslut. I aktieägaravtal har införts bestämmelser om ett 
ägarråd som ska utgöra det beslutsorgan i vilket samtliga parter äger delta och 
som beslutar om övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. 

Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att aktieägande kommuner, 
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landsting och regioner kan utöva kontroll över bolaget motsvarande den som 
myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak utföra 
verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över) 
räkning.

Verksamhetens finansiering
Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 7-8 
§§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen 
agera affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara 
självfinansierade. 

Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och aldrig 
till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning tillhandahålla 
tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare.

Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan bidra till en 
effektivisering och utveckling av kommunernas, landstingens och regionernas 
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög 
kvalitet. 

Strategier för koncernen

Bolagen inom SKL-företagskoncernen ska skapa värde för SKL och dess 
medlemmar genom att stödja SKL:s verksamhetsidé:

En fråga om demokrati.

SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som 
arbetsgivar- och intresseorganisation driver vi deras frågor och erbjuder stöd och 
service.

Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion.

Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar 
för lokalt och regionalt självstyre. Målet är att utveckla välfärden. 

Det är en fråga om demokrati.

SKL:s verksamhet styrs ytterst av kongressens inriktningsdokument som 
innehåller ett antal inriktningsmål för respektive kongressperiod. Varje år beslutar 
styrelsen i SKL om en verksamhetsplan och budget. Koncernens bolag ska bidra 
till förbundets inriktning och målsättningar.
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Koncerngemensamma riktlinjer
Riktlinjer för Sveriges Kommuner och Landsting ska i möjligaste mån tillämpas i 
dotterbolagen. Följande riktlinjer ska ingå i ägardirektiv: 

SKL:s alkoholpolicy

SKL:s policy om rökfri arbetstid. 

Ledande befattningshavare i dotterbolagen ska ha en uppsägningstid om minst 3 
månader. 

Styrelse- och vd-utvärdering ska genomföras vartannat år och resultatet ska 
rapporteras till styrelsen i SKL Företag AB. 

Dotterbolagen ska genomföra medarbetarundersökningar vartannat år. 

Vid nominering av styrelseledamöter samt ledande befattningshavare i bolagen, 
bör en jämn könsfördelning eftersträvas så att andelen män respektive kvinnor blir 
minst 40 procent.

Bolagen inom koncernen ska aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor. Varje bolag ska 
ha en hållbarhetsredovisning. 

Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst 6 och högst 15 ledamöter inklusive ordföranden. 
Styrelseledamöterna föreslås av en valberedning vilken ska bestå av högst 7 
ledamöter. Valberedningens uppdrag är att till ägarmöte lägga fram förslag till 
styrelse, styrelseordförande samt arvoden till dessa. 

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter.

Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation.

Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras 
på ett betryggande sätt.

Styrelsen ska se till att SKL Företag AB:s tidplaner för ekonomisk- och 
verksamhetsmässig rapportering kan följas.

Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I 
arbetsordningen ska det bl.a. anges hur ofta styrelsen ska sammanträda.

Styrelsen ska i skriftlig instruktion ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och 
den verkställande direktören.
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Verkställande direktör
Styrelsen utser, i samråd med SKL Företag AB:s vd, en verkställande direktör för 
bolaget.

Lön och övriga anställningsvillkor fastställs, i samråd med SKL Företag AB:s vd, 
av styrelsen.

Styrelsen ska i en skriftlig vd-instruktion ange ansvar och befogenheter för vd.

Om vd ska skiljas från sina uppgifter, ska samråd ske med SKL Företag AB:s vd.

Bolagets utveckling
Styrelsen ska uppmärksamma bolagets långsiktiga utveckling och 
anpassningsförmåga till nya krav och förutsättningar. Detta ska beskrivas i 
bolagets affärsplan.

Investeringar
Bolagets behov av investeringar ska framgå av investeringsbudgeten. Beslut om 
större investeringar ska ske i samråd med SKL Företag AB:s vd.

Ekonomiska krav
Verksamheten i bolaget ska bedrivas på affärsmässiga grunder och bidra till 
medlemsnytta. Som ekonomiska mål gäller följande:

Lönsamhetsmål – nettomarginal

Nettomarginalen beräknas som resultatet efter finansiella poster i procent av 
rörelsens intäkter.

Nettomarginalen ska under perioden 2017-2019 uppgå till minst 3 procent.

Kapitalstrukturmål – soliditet

Soliditet beräknas som eget kapital, inklusive obeskattade reserver exkl. skatt, 
dividerat med balansomslutningen.

Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 15 procent.

Utdelning

Bolaget ska inte lämna utdelning. Uppkommen vinst ska återinvesteras i bolaget 
och långsiktigt förbättra bolagets soliditet. 
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Inera i korthet
Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma 
e-hälsoarbete. Våra tjänster används av medarbetare inom 
vård och omsorg, invånare och beslutsfattare.

Exempel på nationella tjänster som landstingen och regionerna  
har valt att samverka kring är 1177 Vårdguiden, Vårdhandboken, 
UMO, e-tjänsten Journalen och Nationell patientöversikt. 
Samverkan gäller även olika läkemedelstjänster och säkerhets-
lösningar. Inera ansvarar också för den tekniska infrastruktur  
och arkitektur som är förutsättningen för de nationella  
e-hälsotjänsterna.

Inera är ett aktiebolag som ägs av landsting och regioner. 
Bolaget leds av en styrelse med två politiker från respektive 
hälso- och sjukvårdsregion. Vd ansvarar för verksamheten.

Vi har ett nära samarbete med eHälsomyndigheten, Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL), Socialdepartementet, 
Socialstyrelsen, journalsystemsleverantörer och övriga 
aktörer inom e-hälsoområdet.

Under 2015 var Ineras omsättning drygt 626 mkr  
och hade vid årets slut 121 anställda.
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Från vänster:  
Johan Assarsson, vd   
Anders Henriksson, 
styrelseordförande
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Utvecklingen inom e-hälsoområdet är verkligen en 
aktuell fråga för hälso- och sjukvården. Allt fler 
e-hälsolösningar är sammankopplade via Ineras 

tjänsteplattform. Allt fler digitala lösningar för hälso- 
och sjukvården planeras och införs. Detta kommer att ge 
patienter, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare 
bättre tjänster och verktyg för att nå och dela information 
mellan vårdgivare.

Vi har under året utvecklat vår koordinerande roll och 
framför allt drivit frågan om samordnad arkitektur och ny 
teknik. Den gemensamma IT-arkitekturen prövades med 
stor framgång när en ny version av Nationell patient   översikt 
utvecklades och infördes under 2015. All information till  
patientöversikten går via Ineras tjänsteplattform. Samma 
anslutningar används även för e-tjänsten Journalen. Journalen 
med patientens tillgång till sin egen journalinformation, 
breddinförs nu över hela landet och vi är övertygade om  
att det är en viktig del för patientmedverkan på riktigt. 

Besökssiffrorna för UMO och 1177 Vårdguiden blev 
högre än någonsin. Och konkret och lyckad samordning 
ser vi när alla vårdgivare via plattformen för stöd och 
behandling nu kan erbjuda internetbaserat stöd och 
behandling på ett säkert sätt, som ett komplement till 
traditionell kontakt. 

För att även kommunerna ska kunna dra nytta av 
våra tjänster fortsätter processen för att Inera ska bli ett 
bolag som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL), landsting, regioner och kommuner gemensam.  
På så sätt kan ännu bättre prioriteringar göras gemensamt 
för hela e-hälsoarbetet och lösningarna hänga ihop över 
vårdgivargränserna. 

Vi har tagit nästa steg i e-hälsoarbetet och fattade 
beslut under året att kunna erbjuda våra tjänster till  
kommersiella företag med vårdavtal på öppna marknaden. 
Tanken är att på så sätt kunna knyta ihop så stora delar 
som möjligt av hälso- och sjukvården i Sverige digitalt  
och att bidra till innovation och utveckling. 

Det vi ser är att tillsammans med andra skapar vi 
förutsättningarna och grunden till utveckling och rätt 
prioriteringar inom e-hälsa. Vårt uppdrag är engagerande 
och spännande. Vi ser optimistiskt fram emot 2016.

JOHAN ASSARSSON, VD  
ANDERS HENRIKSSON, ORDFÖRANDE

STYRELSEORDFÖRANDE & VD: 

2015 – ett fantastiskt  
e-hälsoår!
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Snart finns Journalen i hela landet och forskningen visar att en mer informerad 
och delaktig patient är bra för vården. Som patient kommer man till en början 
att nå helt olika information i Journalen beroende på var i landet man har fått 
vård. Målet framåt är att vårdgivare enas kring vad patienten kan läsa.

Införande som ger patienter tillgång till 
sin journal via nätet har pågått hela året 
över hela landet. Under 2016 kommer alla 

landsting och regioner att göra det möjligt för 
patienter att läsa sin journal via nätet. Studier 
av införandet visar att en mer informerad och 
delaktig patient i förlängningen är bra för 
vården och ökar vårdkvaliteten. 

En av DOMEs projektledare, Rose-Mharie  
Åhlfeldt, som är docent i Informationsteknologi 
inom området informationssäkerhet på Hög-
skolan, i Skövde berättar om arbetet i DOME-
projektet och om hur hon började arbeta med 
dessa frågor.

Patientens perspektiv
Redan tidigt i karriären blev Rose-Mharie 
intresserad av patienterna och deras perspektiv 
i vården. Hon noterade hur informationsflödet 
inte följer patienten i vårdkedjan och hur 
patienten inte har tillgång till sin egen infor-
mation. Patienten vet inte mycket om sin egen 
vård. Undermålig information leder till brister 
i patientsäkerhet och respektfullhet. Patienten 
kommer i kläm, informationen faller bort och 
patienten får vänta. När man skapar systemen 
behöver man tänka i processer utifrån patien-
tens perspektiv.

Svårt få helhetsbild
Nu pågår införande nationellt av möjligheten 
att läsa journalen via nätet, men fortfarande 
kommer det vara svårt för patienten att få en 
helhetsbild av sin information då olika regler 
gäller för olika landsting och regioner. Det 
som visas eller inte visas i Journalen beror 

på var vården ägt rum, vilket innebär att den 
information patienten ser kan skilja sig mellan 
olika vårdgivare och landsting.

– Det är med andra ord inte patientens behov  
av information som är i fokus utan var patien-
ten bor som bestämmer vilken information 
patienten kan ta del av. Det är väldigt långt 
kvar innan vi har patientens behov i fokus, 
anser Rose-Mharie Åhlfeldt.

Patienten känner trygghet  
av möjligheten
När journalen via nätet infördes i Uppsala var 
farhågorna att patienten skulle ställa många 
frågor till vården mellan mötena, men så har 
det inte blivit enligt patienterna. I en studie 
riktad specifikt till cancerpatienter läser de 
snarare på i lugn och ro, samlar sina frågor och 
bearbetar dem inför det planerade mötet.

Delaktiga patienter förändrar 
och förbättrar vården

FAKTA:
• Man når Journalen 

via 1177 Vård-
guidens e-tjänster

• Användare loggar in 
med e-legitimation 

• Över 400 000 per-
soner har ett konto 

• Under 2015 är  
den införd hos:  
- Uppsala 
- Skåne 
- Västmanland 
- Jönköping 
- Kalmar 
- Östergötland 
- Halland 
- Kronoberg 
- Västerbotten

• Under 2016 kommer 
alla landsting och 
regioner erbjuda 
Journalen

• DOME är ett VIN-
NOVA-finansierat 
samarbetsprojekt 
mellan Lunds Uni-
versitet, Högskolan i 
Skövde, Örebro Uni-
versitet och Uppsala 
universitet.

Rose-Mharie
Åhlfeldt
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Förstår innehållet i informationen
Det forskarna även tagit upp i studien var 
den förväntade oro som fanns från vården 
om att patienten inte skulle förstå innehållet 
i sin journal, men det upplever de att de gör i 
stor utsträckning. Patienten har ju ofta först 
fått informationen muntligt och när de sedan 
läser och upptäcker något uttryck/ord de inte 
förstår, tar de reda på det själva. I studierna 
har man inte sett att patienter skulle lida av att 
ta del av information.

Aktivt val att läsa eller inte
Patienterna vet att vårdpersonalen är stressad 
och har ont om tid, så de avvaktar och tar med 
sig sina frågor till nästa besök. Vissa väljer 
aktivt att inte läsa, eller väntar med att läsa. 
Men de gör det som en aktiv handling och 
tycker inte att möjligheten att läsa borde tas 
bort, utan är nöjda med att kunna välja.

Förväntar sig hög säkerhetsnivå
När det gäller integritet och säkerhet förväntar 
sig patienterna att det är säkert och att syste-
met håller en hög säkerhetsnivå. Dessutom 
använder inte patienterna ofta möjligheten 
att dela sin journal med någon man utsett 
till ombud. Däremot kan de läsa eller visa 
journalen tillsammans med någon närstående.

Murbräcka till något större
Landsting och regioner som erbjuder  
tjänsten Journalen har gjort olika bedöm-
ningar för hur och när patienten kan ta del  
av journal informationen. Daniel Forslund,  
är innovationslandstingsråd i Stockholms 
läns landsting och ledamot i Ineras styrelse, 
berättar om sin syn på möjligheterna med 
journalen via nätet och regelverket.

– Möjligheten att läsa sin journal via nätet 
kommer att påverka hälso- och sjukvården 
mycket mer än vi tror. Just att få tillgång till 
sin journal via nätet kan kännas smalt, men  
det är en murbräcka till något mycket större. 
Det öppnar upp för dialog, ger praktiska 
verktyg för en mer informerad patient och 
driver fram en mer personcentrerad vård.  
En ny användning av information om vård  
och hälsa kommer leda till förändringar  
som vi inte ens kan överblicka idag, säger 
Daniel Forslund.

I december beslutade 
Stockholms läns landsting 
att påbörja införandet av 
e-tjänsten Journalen och det 
kommer bli obligatoriskt att 
ansluta sig för alla vårdgivare 
med landstingsavtal. Nu 
pågår arbete med att ta fram 
regelverket och göra tekniska 
anpassningar. Detta ska vara 
klart direkt efter sommaren 
så att tjänsten kan lanseras 
under hösten 2016.

Regelverket måste 
bygga på nationell 
kunskap
– Vi kommer såklart att diskutera regelverk 
och införande med professionen, men det är 
ett politiskt beslut i botten. Det finns mycket 
erfarenhet från andra landsting och regioner 
som underlättar vårt införande.

Idag kan en patient nå helt olika informa-
tion i Journalen – beroende på var i landet man 
har fått vård. Vad är viktigast att ta tag i kring 
regelverk tycker du?

– Jag tycker man som patient har rätt att 
kräva lika behandling i alla landsting och 
regioner. Det är en märklig ordning när 
landsting och regioner ger helt olika möjlig-
heter för sina invånare att nå sin information. 
Det finns ingen logik i det. Skyddsvärdet för 
en patient kan inte vara större hos ett landsting 
eller region än hos något annat.

Gränser är bara streck på kartan
– vi måste enas om regelverket
Läkarförbundet, Vårdförbundet och sjuk-
vårdshuvudmännen behöver samla sig och 
komma överens. Det finns ingen medicinsk 
anledning att ha olika. Gränser mellan lands-
ting och regioner är ju bara streck på kartan! 
Det är inte rimligt att man som patient kan 
nå helt olika innehåll vid helt olika tillfällen, 
beroende på var man har fått vård.

Målet är att nå full enhetlighet, men som 
ett första steg borde vi komma överens om en 
gemensam lägstanivå för vilken information 
som alltid ska finnas tillgänglig. Det måste vi 
kunna enas om!

Under 2016 
pågår ett arbete 
för att ta fram 
ett nytt natio-
nellt regelverk.

Daniel 
Forslund
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Den 8 december 2015, genomfördes en lyckad driftsättning av en ny version  
av Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya versionen bygger på modern  
teknik och därför finns det goda möjligheter till en fortsatt utveckling  
av innehåll och funktionalitet.

Den 8 december 2015, genomfördes 
en lyckad driftsättning av en ny version av 
Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya 
versionen bygger på modern teknik och det 
finns därför goda möjligheter till en fortsatt 
utveckling av innehåll och funktionalitet.

Den stora förbättringen av NPÖ har skett 
i tekniken även om utseendet och användar-
vänligheten också har utvecklats.

– Den nya versionen innehåller en hel del 
förbättringar som gör att användarna på ett 
enklare sätt kan hitta rätt information i NPÖ. 
Med den nya versionen kommer också möj-
ligheten att redan nu ta del av ny information, 
som exempelvis genomförda vaccinationer, 
säger Ingela Jägerstedt-Larsson, ordförande i 
förvaltningsgruppen för NPÖ.

Nationell patientöversikt gör det möjligt 
för behörig vårdpersonal att med patientens 
samtycke ta del av journalinformation som 
registrerats hos andra landsting, kommuner 
eller privata vårdgivare. Att få tillgång till en 
heltäckande bild av tidigare dokumentation är 
viktigt för att personal i vård och omsorg ska 
kunna fatta rätt beslut och utöva en god vård. 

Statistiken i den här artikeln, visar hur 
många användare NPÖ har haft nationellt över 
hela landet och hur stort antal patienter de sökt 
information om per månad.

 
Under 2009 började Örebro med NPÖ 
och de var först. Redan från start var verksam-
heterna med i diskussionerna och påverkade 
innehållet och prioriteringar för vad NPÖ 
skulle innehålla.

– En av fördelarna med att vara först var 
just det att kunna påverka innehållet. Vi tänkte 
säkert på självklara saker, men det var bra 
att verksamheterna fick vara med i diskus-
sionerna och prioriteringarna. Samtidigt var 
det ju lite svårt också eftersom systemet var 
så tomt, vi var de enda på plats. Som att vara 
först med telefon, det fanns ingen att ringa till, 
berättar Karin Rydberg, tjänsteansvarig. 

Användningen är hög i Örebro och NPÖ 
är en självklar del av arbetet och ger stor nytta 
just för att tjänsten har så mycket information 
som behövs för att göra en bra planering och 
bedömning med patienterna. Kommunerna är 
de största användarna och använder tjänsten 

Nationell patientöversikt 
– en av de viktigaste  
nationella e-tjänsterna

FAKTA:
• Det är nu möjligt ta 

del av vaccinationer 
i NPÖ

• All information till 
NPÖ går via Ineras 
tjänsteplattform

• Antalet användare 
ökar stadigt

• Alla landsting och 
regioner och 10 
kommuner visar  
sin information 

• Cirka 230 kommuner 
kan läsa journal-
information
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framför allt för att ta del av dokumen-
tation från sjukvården, för patienter i 
omsorg och hemsjukvård.

 – I mitt yrke som sjuksköterska kan 
jag hämta värdefull information som jag 
behöver för att göra rätt bedömning och 
jag kan snabbt komma åt den. Det gör att 
jag kan planera bättre. Vi var tidiga med 
att använda NPÖ och det beror nog på att 
vi är lite framåt men också på att vi har 
haft en chef som tidigt förstod nyttan. 
Det gäller att komma över tröskeln 
och våga förändra sitt arbetssätt, säger 
Annalena Lönnqvist, sjuksköterska, 
Askerund hemsjukvård.

NPÖ har funnits sedan länge och är 
en av de viktigaste nationella e-hälso-
tjänsterna. Den nya versionen bygger på 
Ineras tjänsteplattform, som integrerar 
Sveriges vårdsystem och hanterar jour-
nalinformationen på ett strukturerat och 
enhetligt sätt. Nu när den nya versionen 
är lanserad finns goda förutsättningar att 
fortsätta arbetet med att fylla NPÖ med 
innehåll och öka kännedomen, använd-
ningen och nyttan av tjänsten.
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1177 Vårdguiden och UMO (ungdomsmottagningen på nätet) har en positiv  
utveckling i såväl kännedom och antal besök som nöjdhet. Landstingen och 
regionernas gemensamma satsningar ligger bakom framgången, liksom  
tillkomsten av nya uppmärksammade e-tjänster.

Under året har ett första steg tagits 
för att koppla ihop de öppna och 
inloggade tjänsterna genom att lyfta 

in e-tjänsterna som en tydlig del av 1177 
Vårdguiden och ta bort namnet och varumärket 
Mina vårdkontakter, något som också syns i 
ökat antal besök.

– Särskilt positivt för hela 1177 Vårdguiden 
2015 är den 30-procentiga ökningen av 
ärenden inom e-tjänsterna. 88 procent 
uppger att de följer råden när de ringt 1177 
Vårdguiden på telefon och förbättringen av 
driftsäkerheten för telefoni plattformen, säger 
Kim Nordlander, chef för 1177 Vårdguiden 
och UMO inom Stockholms läns landsting 
som har det nationella utföraruppdraget.

Införandet av Journal på nätet runt om i 
landet har gett uppmärksamhet åt e-tjänsterna 
bland annat genom medier, och säkert bidragit 
till ökat antal inloggningar. Även den nya 
plattformen Stöd och behandling, som är 
ett verktyg för vårdgivare att erbjuda stöd, 
utbildnings- och behandlingsprogram över 
nätet, förväntas öka intresset för e-tjänsterna 
på ett liknande sätt. Användningen har 

kommit igång och väntas öka kraftigt under  
de närmaste åren.

1177.se utökades också med flera nya 
teman – Patientlagen och Våga berätta, med 
information för barn om psykisk hälsa. Våga 
berätta innehåller även information om barns  
rättigheter enligt Barnkonventionen, Patient-
lagen och rättigheter när någon i familjen är  
sjuk. Även ett nytt tema för vårdpersonal har  
tagits fram för att ge råd om hur 1177 Vård - 
guiden kan användas i kontakten med invånarna.

I februari driftsattes en helt ny version 
av UMO.se med ny form och mobilanpassning 
som möjliggör att all information är tillgänglig 
i alla typer av enheter på samma sätt. Den 
nya formen bottnar i UMO:s verksamhetsidé 
om att vara en aktuell, levande och trovärdig 
digital kontaktyta för unga som söker infor-
mation och dialog om sex, hälsa och relationer.

– Att lyfta ungas egna erfarenheter är 
en trovärdighetsfaktor. Ungas perspektiv 
har, som alltid i arbetet med UMO.se, tagits 
till vara i utvecklingen av den nya formen. 
Användartester har genomförts med unga i 
olika åldrar och 
med olika förut-
sättningar att ta till 
sig information. 
Vi har även gjort 
enkäter och följt 
upp trender i ungas 
webbanvändning. 
Allt för att skapa 
en lättanvänd och 

1177 Vårdguiden och UMO  
– i allmänhetens tjänst

Kim Nordlander

Åsa Sandler

SAMMAN-
FATTNING 
NKI 2015:
TJÄNST NKI
Klamydia- 
provtagnings- 
tjänsten i 1177  
Vårdguidens  
e-tjänster 91

1177 Vårdguiden  
på telefon 84

UMO.se 81

1177.se 80

1177 Vårdguidens 
e-tjänster 72

NKI = Nöjd Kund Index

Riktmärken för NKI
<55  Inte nöjd
55–74  Nöjd
>74  Mycket nöjd

Källa: SCB Medborgar-
undersökning 2014

Det är Stockholms 
läns landsting som  
har det nationella 
utföraruppdraget  
för 1177 Vårdguiden 
och UMO.
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lockande webbplats för de allra viktigaste 
frågorna, säger Åsa Sandler, produktions-
ledare på UMO:s redaktion.

Starka varumärken och ökad 
användning
Satsningarna som landsting och regioner 
gör i att bygga erbjudanden till invånare via 
välkända varumärken är mycket framgångsrik. 
Varumärkesundersökningarna visar att känne - 
domen om UMO ligger på 79 procent i mål - 
gruppen. Och kännedomen om 1177 Vårdguiden 
ligger på hela 89 procent. 

Tjänsterna har haft en positiv utveckling 
vad gäller kännedom, användning och nöjdhet 
under de senaste åren: Invånarnas användning 
av 1177 Vårdguidens e-tjänster har ökat både 
i antal individer, inloggningar och ärenden. 
Drygt 65 000 nya användare har tillkommit 
under året. Antalet anslutna vårdenheter har 
också ökat med omkring 9 procent. Antalet 
besök på 1177.se samt umo.se fortsätter öka.  
1177 Vårdguiden på telefon ligger på en  
stabil nivå. 

Införandet av Stöd och behandling
En av de större händelserna under året är att 
1177 Vårdguiden i mars utökades med en helt 
ny nationell tjänst och platt f orm, Stöd och 
behandling. Exempel på användning via nätet 
är behandling mot ångest och depression, 
smärta, tinnitus och screening vid alkohol-  

och drogproblem. Tjänsten kan också användas 
för att bygga program och utbildningar som 
stöd för patientens egen vård och omsorg, men 
även program som stöder vårdprocesserna för 
bättre interaktion mellan vård och patienter för 
att främja delaktighet och öka tillgängligheten.

Utvecklar strategier för  
införanden och utbildning 
Arbetet med att ta fram en ny generell 
införande strategi och modell för införande-
program som stödjer breddinföranden blev 
klart under första kvartalet 2015. 

– Den strategin och modellen tillämpar vi 
nu i införandet av Stöd och behandling och det 
upplever vi som en stort steg framåt, berättar 
Eva Lindholm, ansvarig för införande av 
e-tjänster inom 1177 Vårdguiden.

– Införandeprogrammet för Stöd och 
behandling riktar sig till projektledare, 
kommunikatörer, vårdgivaradministratörer,  
designers, utgivare, behandlare och verk - 
samhetsutvecklare, fortsätter hon. Programmet 
erbjuder bland annat utbildning i Designer-
verktyget, utbyte av gemensam information 
om erfarenheter landstingen emellan – och 
genomgång av juridiska frågeställningar, 
såsom upphovsrätt, upphandling, riskanalys 
och avvikelsehantering med utgångspunkt 
i att Stöd och behandling är ett Nationellt 
Medicinskt Informationssystem (NMI).

UNDER ÅRET HAR 
WEBBPLATSERNA  
VUNNIT ETT ANTAL 
PRISER: 

Web Service Award  
till 1177 Vårdguiden  
på webben, priset  
som Sveriges bästa  
responsiva webbplats
Motivering: ”1177 Vård
guiden lyckas leverera all den 
information som användaren 
kan tänkas behöva i sin mobil. 
Det är enkelt att hitta rätt 
och användarna tar enkelt 
del av den information som 
eftersöks. Man har arbetat 
hårt med användarvänlig
heten, vilket verkligen har 
lönat sig.”

Web Service Award 
till UMO, priset  
som bästa sajt för 
samhällsinformation 
– med högsta betyg  
i tävlingens historia!
Motivering: ”Man har 
lyckats med det svåra  
uppdraget att nå en kräsen 
målgrupp genom att använda 
rätt tonalitet och tilltal. Med 
smarta funktioner har man 
uppnått fantastiska betyg 
i användarvänlighet och 
design.”

Svenska publishing-
priset till UMO  
i kategorin digitala 
läromedel.
Motivering: ”För en sajt 
med perfekt användar
perspektiv och uttömmande, 
sakliga svar.”

Servicedesk forum  
awards 2015, bransch- 
priset för ”Årets 
Servicedesk Manager 
2015” gick till Camilla 
Widmark, Support- 
ansvarig på Invånar-
tjänster.
Motivering: “Hon såg tidigt 
helhetsbilden och var noga 
med att både verktyg och 
processer implementerades 
parallellt för att projektet 
skulle bli så lyckat som 
möjligt”.
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1177 Vårdguiden och UMO har tillsammans  
ca 100 miljoner kontakter med invånarna om året.

ANVÄNDNING 2015
FÖRÄNDRING 2015  
I JÄMFÖRELSE MED 2014
De mätningar som genomförs visar att invånarna  
är mycket nöjda med tjänsterna.
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Statistiktjänsten har sedan två år gett möjlighet för landsting och regioner  
att följa utvecklingen av sjukskrivningsmönster för sina vårdverksamheter.  
Under 2015 öppnades en publik del av tjänsten, där även allmänheten  
kan få en bild över sjukskrivningsmönster i landet.

– I Statistiktjänsten kan alla invånare i Sverige nu 
följa bland annat hur många kvinnor respektive män 
som är sjukskrivna och hur andelen är fördelad per 
landsting/region. Det finns även fakta för fördelning av 
sjukskrivningar bland åldrar, hur länge de är sjukskrivna 
och för vad. Fortfarande saknas statistik i Statistiktjänsten 
från några landsting, men de kommer att anslutas under 
2016, säger Anders Glennhage, tjänsteansvarig för 
Statistiktjänsten på Inera.

Målet med Statistiktjänsten är att göra uppföljning 
av sjukskrivning på lokal, regional och nationell nivå möjlig.  
Tjänsten ger möjlighet att se hur hälso- och sjukvården 
arbetar med sjukskrivning, bland annat avseende könsupp-
delad statistik. Målgruppen är bred, potentiella användare 
är bland andra verksamhetschefer, processledare och verk-
samhetsutvecklare. Statistik på vårdgivar- och vårdenhets nivå 
är endast nåbar via kommunikationsnätet Sjunet, för hälso-  
och sjukvårdspersonal med särskild behörighet och 
SITHS-kort.

– Landstingen har behov av att följa upp egna vård-
enheter, men även privata enheter som ingår i respektive 
landsting via avtal. Eftersom det idag inte finns någon 
nationell källa över avtal har Inera valt att under 2015 
utveckla en lösning som innebär att landstingen själva 
rapporterar in vilka enheter som ingår i landstinget och 
som man vill följa upp, berättar Anders Glennhage.

Lösningen har utformats så att sekretessreglerad  
information inte utlämnas från de privata enheterna  
till landstingen, all statistik presenteras med tröskel- 
värden för att undvika att  
identiteter röjs.

Nu kan alla hålla koll 
på hur sjuka vi är

Anders Glennhage
FÖRDELNINGEN  
MELLAN KÖN:

63% 37%
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Under 2015 har SITHS Förvaltningsgrupp tillsammans med SITHS-anslutna  
organisationer arbetat hårt med att byta ut gamla certifikat på SITHS-kort.  
Gamla certifikat, som utfärdats med SITHS CA v3, upphörde att gälla den  
28 november 2015 och behövde därför ersättas med SITHS CA v1. 

Konsekvensen – om utbytet inte skedde i tid – skulle  
bli att personer med gamla certifikat inte skulle 
kunna använda sitt SITHS-kort för elektronisk 

identifiering efter den 28 november. Totalt var det ungefär 
220 000 kort och certifikat som skulle bytas ut. Drygt 125 
000 användare skulle byta sitt certifikat och resten behövde 
få ett helt nytt SITHS-kort.

Förberedelser och planering
Hösten 2013 påbörjades förberedelserna inför bytet av  
kort och certifikat. Samtliga SITHS-anslutna organisa-
tioner informerades, ny funktionalitet för att underlätta 
utbytet planerades, och många organisationer började 
planera för hur deras eget utbyte skulle gå till. Trots att 
förberedelserna startade i god tid, var det inte förrän vid 
halvårsskiftet 2015 som arbetet kom igång på allvar.

Ny funktionalitet som underlättade
För att underlätta utbytet av kort och certifikat lanserade 
SITHS Förvaltningsgrupp i november 2014 ny funktionalitet 
i SITHS Admin, som gjorde det möjligt att ta reda på vilka 
kort och certifikat som behövde bytas inom respektive 
organisation. I maj 2015 kom ytterligare funktionalitet som 
gjorde det möjligt att utfärda nya certifikat till befintliga 
kort till många personer samtidigt.

– Den nya funktionaliteten uppskattades mycket av 
verksamheterna som skulle arbeta med utbytet, berättar 
Kerstin Arvedson, tjänsteansvarig för SITHS. De upplevde 
att verktyget var enkelt att använda och under lättade 
arbetet med utbytet.

Utbyte av certifikat – tillhör också en vardag
Trots att det var enormt många kort och certifikat som 
skulle bytas på en gång, så tillhör utbyte av kort certifikat 
den vanliga rutinen, som är ett löpande arbete för SITHS. 
Ett SITHS-kort och SITHS-certifikat är som regel giltigt  
i fem år, och ska av säkerhet- och kvalitetsskäl alltid bytas 
efter denna tid. Det som krånglade till det denna gång, var  

att själva korten var giltiga längre än själva SITHS CA v3  
certifikaten, som hade en kortare livslängd än normalt. 
Detta medförde att hanteringen av antal byten blev större 
och mer komplex än vad det vanligtvis är.

– Att något sådant händer igen måste vi undvika, säger 
Kerstin Arvedson. Det var en stor påfrestning för alla 
berörda – anslutna organisationer, SITHS Förvaltning och 
Nationell kundservice.

Resultat över förväntan
Trots att de flesta organisationerna kom igång relativt 
sent med sitt utbyte, blev resultatet över förväntan. Efter 
”den stora dagen” var det hur lugnt som helst. I stort sett 
fungerade allt som vanligt för användarna. Fantastiskt 
roligt! Och vi vill återigen tacka alla SITHS-anslutna 
organisationer för ett mycket bra arbete.

– Gott samarbete, anpassat IT-stöd, samt tydlig och 
kontinuerlig kommunikation, gjorde att vi nådde ett lyckat 
resultat, säger Kerstin Arvedson. Det är vi jätteglada för!

Lyckat byte av SITHS-certifikat
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Hittills har i stort sett bara Ineras 
ägare, landsting och regioner, haft 
möjlighet att köpa tjänster från Inera. 

Men efter en juridisk utredning fattade Ineras 
styrelse beslutet att anslutning till exempelvis 
tjänsteplattformen, eller andra av Ineras 
tjänster, också ska kunna erbjudas direkt till 
kommersiella företag. 

Syftet är att stimulera utvecklingen inom 
e-hälsa, så att marknadsaktörer kan använda 
Ineras tjänster för att ta fram nya, innovativa 
applikationer och funktioner för patienter och 
invånare eller medarbetare i vård och omsorg. 

Förhoppningen är att marknaden ska bidra 
till att utbudet av tjänster ökar snabbare, så att 
patienter får större möjligheter till självservice 
och delaktighet i vården, och vårdpersonal får 
effektiva verktyg.

Ingen information kommer att släppas ut 
från vårdsystemen via tjänsteplattformen om 
inte de vårdgivare som äger informationen 
har avtalat om detta. Inera kommer dessutom 
att kräva att få certifiera tjänster som ansluts 
till plattformen. Allt för att hålla en hög 
säkerhet och kvalitet i hanteringen av känslig 
information.

Flera leverantörer erbjuder tjänster till 
Inera och många av dem ligger långt fram när 
det gäller innovativa lösningar för vård och 
omsorg, och både vårdgivare och patienter 
har stor nytta av att deras tjänster kan utbyta 
information med alla vårdsystem som anslutits 
till tjänsteplattformen. De möjligheter som 
tjänsteplattformen ger är en mycket viktig 
pusselbit för att öka samverkan mellan det 
offentliga och privata aktörer på området.

Ineras tjänster öppna  
för kommersiella företag
Inera har tagit nästa steg i e-hälsoarbetet och erbjuder sina tjänster  
till kommersiella företag på öppna marknaden. Avsikten är att bidra  
till innovation och utveckling. Möjligheten kommer göra Inera till ett  
nav för hela Sveriges vårdinformation, och leda till en positiv utveckling 
för både patienter och vårdpersonal.

INERAS MARKNAD ENLIGT NY POLICY

Regioner  
och 

 landsting 
_

Hälso- och 
sjukvård

Kommuner 
_

Hälso- och 
sjukvård
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utförade 

_
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Övriga

Statliga  
Myndigheter 

_
som  

bedriver  
hälso- och 
sjukvård

_
med behov av 
informations-

utbyte
_

som utöver 
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uppföljning

Invånare 
_

Hälso- och 
sjukvård

Leverantörer till hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård
Tandvård
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Informationen som visas i Vården i siffror hämtas 
från nationella kvalitetsregister och andra register 
och databaser som innehåller kvalitativa mått av 

olika slag. Vården i siffror har sitt ursprung i den tryckta 
upplagan ”Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård”,  
som nu gjorts om och istället visar all data i digital form. 

Nu öppen för alla
Under 2015 har Vården i siffror utökats med ny data, 
som till exempel hjärtsjukvård, intensivvård, psykiatrisk 
vård, habilitering, reumatisk sjukvård, väntetider i vår-
den, patientsäkerhet, överlevnad vid cancersjukdomar,  
minskning av övervikt efter obesitaskirurgi, med mera. 
Dessutom har ett arbete pågått med att visualisera 
indikatorer i nationella rapporter  
som skapar överblick över olika sjukdomsområden. 

Ett stort arbete har också gjorts med att öppna upp 
webbplatsen för allmänheten. Sedan december 2015 är 
Vården i siffror tillgänglig för alla som är intresserade av 
hur svensk hälso- och sjukvård utförs och dess resultat. 
Tidigare krävdes inloggning med SITHS-kort.

Viktig källa som förbättrar vården
Syftet med Vården i siffror är att skapa dialog om resultat  
och kvalitet mellan och inom olika ledningsnivåer hos 
vårdgivare. Ökad kvalitet genom förbättringsarbete och 
mer jämlik vård är önskvärda effekter. Syftet är också 
att göra hälso- och sjukvårdsstatistik tillgänglig för både 
invånare och vårdpersonalen, för att ge inspiration och 
skapa nya kontaktytor för erfarenhetsutbyte. Målet med 
Vården i siffror, är att webbplatsen ska vara sam lings-
platsen för all statistik av mått och resultat i vården. 

Vården i siffror
Vården i siffror är en webbplats som visar en mängd olika mått  
och resultat inom svensk hälso- och sjukvård. Det kan till exempel  
handla om utfallet av en viss typ av behandling, hur lång väntetiden  
är för att få en viss typ av vård, eller hur många som fått en viss typ  
av behandling.
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Syfte med detta projekt är att ta ett större grepp 
kring alla led i Ineras affär, och skapa bättre 
förutsättningar för en effektivare leverans. Målet 

med projektet är att Inera ska uppfattas som en profes-
sionell organisation, som på ett effektivt sätt levererar 
efterfrågade tjänster. I slutändan ska detta resultera i 
nöjdare kunder.

– Det är härligt att se all den energi och kreativitet som 
finns bland alla medarbetare som deltar i projektet, säger 
Rolf Åström som är projektledare. Utgångspunkten för 
hela projektet är alla synpunkter vid fått vid landstings-
besök, via ärenden som Nationell kundservice hanterat, 
och vid andra kontakter vi haft med kund. Detta har gett 
oss en hyfsat bra bild över vad kunder förväntar sig av 
oss, och det vill vi leva upp till. Förhoppningen är att Inera 
ska bli en ännu bättre samarbetspartner, som förenklar 
vardagen för alla som vill använda, förstå och hantera våra 
tjänster. Vi kommer inte att vara nöjda, förrän våra kunder 
är nöjda, lovar Rolf.

Sömlös hantering mellan delområden
Inom projektet Kundfokuserade processer och stöd - 
system ingår tio delområden, vars uppgifter ska sam -
ordnas och koordineras med varandra. Gemensamt  
för alla delområden är att de styrs mot samma mål  
– kundens nytta och behov.

Delområden
De delområden projektet omfattar är; 
• En ny version av Inera.se. Kund, som ska ta fram  

interna processer för ett bättre kundmöte. 
• Affär, som ska skapa tydlighet kring avtal och 

prismodeller. 
• Processer och roller, där dessa ska beskrivas 

övergripande. 
• Planer, som ska identifiera vilka planer Inera och  

kunder behöver använda och ta fram. 
• Systemintegration, ansvarar för att alla tekniska  

kopplingar mellan system fungerar. 
• Leverans, ska ta fram en leveransprocess som fungerar 

för våra kunder. 
• Support, arbetar med att ta hem all support till Inera  

och skapa en nationell kundservice. 
• Uppföljning, ska se över intern och externt behov av 

statistik och annan uppföljning. 
• Ekonomi, tar fram stödsystem och ska införa 

e-fakturering. 

Nytt projekt  
för nöjdare  
kunder
Inera driver internt ett projekt 
som syftar till att vi ska bli en mer 
kundanpassad och professionell 
leverantör av nationella tjänster, 
projektet Kundfokuserade  
processer och stödsystem. Rolf Åström
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Ineras kärnkompetens utgörs av 
styrning, ledning och koordinering, samt 
kravställning och förankring i samverkan 
med våra ägare och kunder. Viktiga funk-
tioner är även strategisk arkitekturstyrning, 
kundservice och kommunikationsverksamhet. 
Beredningsprocessen av ärenden och nya 
uppdrag via programråd, beredningsgrupp 
och styrelse är etablerad och fungerar bra.

Styrelsen består av två politiker från 
respektive hälso- och sjukvårdsregion, en från 
den styrande majoriteten och en från opposi-
tionen. De beslutar om övergripande planer 
och strategi för verksamheten. I deras ansvar 
är att bereda ärenden och få rekommendationer 
från sina respektive huvudmän i viktiga frågor.

Beredningsgruppen bereder ärenden  
till styrelsen. De har ansvar för att berätta  
för och stämma av med sina huvudmän om  
de prioriteringar som Inera gör.

Programrådet är Ineras kanal mot lands-
ting och regioner för förankring, dialog och 
samverkan kring de gemensamma, nationella 
tjänsterna inom e-hälsa.

Programrådet deltar i beredningen av de 
ärenden och uppdragsförslag som kommer 
in till Inera och medverkar till att ta fram en 
verksamhetsplan. Det är sammanhållande för 
landsting och regioners planer för anslutning 
till tjänster. De medverkar till att säkerställa 
deltagande med strategisk verksamhets-, 
kommunikations- och it-kompetens i förvalt-
ning- och projektstyrgrupper. Rådet ansvarar 
för att samverkan sker med ledningsnätverken, 
det vill säga hälso- och sjukvårdsdirektörer 
(HSD), informationsdirektörer (ID), IT- direk-
törer (SLIT), samt ekonomidirektörer och de 
kommunala chefsnätverken. Programrådet är 
också rådgivande till beredningsgruppen.

Det är Vd som ansvarar för att Ineras 
verksamhet sker enligt styrelsens riktlinjer. 
Till sitt stöd har vd en ledningsgrupp som 
består av avdelningschefer och enhetschefer.

Ineras kärnkompetens, 
styrning och ledning

DET FINNS CIRKA  
25 FÖRVALTNINGS-
GRUPPER med 
representanter från 
landsting, regioner, 
kommuner och privata 
vårdgivare för tjänster-
na hos Inera.

SVERIGES LANDSTING OCH REGIONER

STYRELSE

INERA

PROGRAMRÅD

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PRESIDIUM

BEREDNINGSGRUPP
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Tjänster och projekt
1177 Vårdguidens e-tjänster 
Genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster kan 
invånare i hela landet kontakta vården, utföra vårdärenden 
och läsa personlig information om sin vård på ett säkert 
sätt. Det kan till exempel handla om att boka tid, förnya 
recept, ta del av provsvar eller annan vårddokumentation 
och på andra sätt få stöd i sin vårdprocess. Under 2015  
har utförda ärenden ökat med 30 procent inom 1177 Vård-
guidens e-tjänster.

1177 Vårdguiden på telefon
1177 Vårdguiden på telefon är en nationell tjänst. Om man 
behöver sjukvårdsrådgivning kan man ringa 1177 dygnet 
runt, året om, var man än befinner sig i Sverige. 88 procent 
uppger att de följer råden när de ringer 1177 Vårdguiden  
på telefon. 

Rådgivningsstödet webb
Rådgivningsstödet webb är ett stöd för legitimerad 
vårdpersonal, framför allt sjuksköterskor, att bedöma vård-
behov. Merparten av landstingen och regionerna använder 
Rådgivningsstödet webb inom primär- och öppenvården.

1177 Vårdguiden på webben 
1177 Vårdguiden på webben är landstingens och regionernas 
gemensamma tjänst till allmänheten för råd om vård på 
webb. Webbplatsens innehåll produceras av vårdpersonal 
och bearbetas både av en nationell redaktion och av 
regionala redaktioner/redaktörer. 1177.se anpassas auto-
matiskt beroende på var man bor och man kan få nyheter, 
information och länkar till de e-tjänster som är aktuella i 
det egna landstinget eller regionen. En av de större händel-
serna under året är att 1177 Vårdguiden utökades med en 
helt ny nationell tjänst och plattform, Stöd och behandling. 
1177 Vårdguiden har under året fått ett flertal utmärkelser.

Hjälplinjen
Nationella hjälplinjen erbjuder kostnadsfri psykologisk 
hjälp och vänder sig till människor som är i psykisk kris 
eller i andra svåra livssituationer. Man kan kontakta 
Nationella hjälplinjen för egen del eller om man är orolig 

för någon närstående. Både den som kontaktar Hjälplinjen 
och den som svarar är helt anonyma. Hjälplinjen besvarar 
cirka 13 000 samtal per år. De vanligaste orsakerna till 
kontakt är i nämnd ordning; relationsproblem, oro för 
närstående, ångest, depression samt kris och självmord.

Journalen
Sedan 2015 är det Inera som förvaltar och utvecklar 
Journalen. Tjänsten gör det möjligt för invånarna att läsa 
journal information från hälso- och sjukvården via nätet. 

I november genomförde Inera en nationell konferens 
för att diskutera Journalen via nätet ur olika perspektiv. 
Omkring 120 personer deltog och deltagarna var före   - 
trädare för landsting, regioner och kommuner, vård-
professioner, myndigheter och leverantörer.

Utvärderingen visade att konferensen om Journalen  
via nätet var mycket uppskattad, men att man gärna vill  
ha mer tid för fortsatta diskussioner och Inera planerar 
därför för fler konferenser under 2016.

Vårdens intyg
20 landsting/regioner har infört Läkarintyg som gör det 
möjligt för läkare och handläggare att skicka läkarintyg 
och meddelande elektroniskt mellan hälso- och sjukvården 
och Försäkringskassan. 20 landsting/regioner har anslutit 
till nya tjänstekontrakt som gör det möjligt för invånare 
att själva hantera sina intyg via Mina intyg en e-tjänst som 
man når via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Den riktar sig 
till invånare där de kan hantera sina läkarintyg. Nu finns 
möjlighet att hantera två av Transportstyrelsens läkarintyg 
för högre körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg 
diabetes).

I de fall fråga/svar inte stöds av journalsystemet finns 
tilläggsapplikationen Webcert Fråga/Svar och nu stödjer 
Webcert även av Transportstyrelsens läkarintyg för högre 
körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg diabetes). 
Arbete pågår för att ge privata vårdgivare möjlighet att 
hantera intyg i Webcert. 

Under året har Statistiktjänsten för ordinerad sjukskriv-
ning lanserats. Det är en webbtjänst som gör det möjligt 
att följa upp och se samlad statistik för den i läkarintygen 
ordinerade sjukskrivningen. 
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Födelseanmälan gör det möjligt för förlossningskliniker att 
skicka födelseanmälan elektroniskt till Skatteverket och 
direkt få tillbaka ett personnummer till det nyfödda barnet. 
Tjugo landsting har infört tjänsten.

Projektet Intygstjänster har under 2015 fortsatt vidare-
utveckla intygstjänsterna. Inera AB fick i uppdrag från 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att fortsätta 
det nationella utvecklingsarbete som påbörjades i projektet 
Intygstjänster 2013 genom att under åren 2014-2015 
uppfylla samtliga delmål under sjukskrivningsmiljardens 
villkor 5 ”Utökat elektroniskt informationsbyte” samt 
tilläggsuppdraget ”Fördjupade medicinska utredningar”.

STÖD OCH BEHANDLING 
Tjänsten Stöd och behandling är en av 1177 Vårdguidens 
e-tjänster som möjliggör för landsting, regioner, kommuner 
och privata vårdgivare med vårdavtal att erbjuda invånare 
stöd- och behandlingsprogram via nätet. Några olika 
tillstånd som det finns program för är exempelvis ångest, 
depression och smärta. I tjänsten Stöd och behandling finns 
också ett elektroniskt verktyg för att kunna specialdesigna 
olika typer av stöd- och behandlingsprogram utifrån de 
behov den aktuella målgruppen har. Införandet pågår för 
fullt och i början av mars var 150 vårdenheter anslutna. 

UMO 
UMO.se är en nationell ungdomsmottagning på nätet där 
unga mellan 13 och 25 år kan hitta relevant, aktuell och 
kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer. 
På UMO.se finns texter, filmer, animationer, tester och 
illustrationer som ger unga kunskap och möjlighet att 
reflektera kring olika frågor som rör sex, hälsa och relatio-
ner. Förhoppningen är att unga på så vis får verktyg för 
att fatta egna väl grundade beslut som rör viktiga frågor 
i deras liv. Kännedomen i målgruppen är 79 procent och 
under året har webben helt anpassats för mobilen.

E-blankettjänsten
E-blankettjänsten är anpassade blanketter som berör 
olika verksamhetsområden, framför allt inom kommunal 
förvaltning. Under 2015 påbörjades arbetet med att moder-
nisera e-blankettjänsten. Formulären får nytt modernt 

utseende, men med samma innehåll som de nuvarande 
PDF-blanketterna, de får ett nytt tillgänglighetsanpassat 
format, kommer att kunna fyllas i på skärmen och sedan 
skrivas ut. Alla blanketter kommer även som PDF-er.

Samtliga gränssnitt är responsiva och anpassar 
utseendet utefter besökarens typ av enhet. Det innebär 
exempelvis att formulären fungerar lika bra i mobiltelefon 
eller läsplatta som i dator.

Eira och Socialtjänstbiblioteket
Via landstingssamarbetet Eira, får vårdens personal 
tillgång till internationella forskningsresultat via ett stort 
antal e-tidskrifter. De gemensamma licensavtalen omfattar 
all vårdpersonal i landets 21 landsting och regioner men 
ger även privata vårdgivare med landstingavtal rätt till 
åtkomst. Under året infördes bland annat proxy åtkomst  
till Eira Discovery för privata vårdföretag. 

Från årsskiftet 2015/2016 erbjuder Inera inte längre 
Socialtjänstbiblioteket och från och med januari 2016 
släcktes www.socialtjänstbiblioteket.se ned.

eKlient
En viktig del av arbetet med eKlient är att tillsammans 
med landsting och regioner ta fram standarder och sätta 
livscykelplaner för hur länge viktiga IT-komponenter 
ska användas. Detta underlättar både för till exempelvis 
landstingen och för samarbetsparter, som får en norm 
att förhålla sig till vid utveckling och framtagning av 
nya system och tjänster. Det underlättar också för andra 
nationella projekt, som får en samlad bild över hur till 
exempel landstingens IT-miljöer utvecklas över tid.

Elektronisk remiss
Elektronisk remiss skapar grunden för elektroniskt utbyte 
av remisser mellan vårdgivare inom det egna landstinget/
regionen samt utanför det egna landstinget/regionen. Det 
finns ännu ingen som använder Elektronisk remiss via den 
nationella tjänsteplattformen, men planering pågår inför 
det första införandet. 

Man har under året tagit fram en lösning för hantering 
av bilagor samt en informationsspecifikation för utbud. 

 



2020

Hjälpmedelstjänsten
Under 2015 togs all funktionalitet i drift för 
Hjälpmedelstjänsten. Hjälpmedelsleverantörer registrerar 
sina produkter, och information om dessa i tjänsten som 
hanterar en del av det totala utbudet i Nationell katalog för 
produkter och avtal som omfattar 660 000 artiklar, varav 
260 000 är ISO-klassificerade hjälpmedel. 

En planerad uppdatering i slutet av 2015 med förbätt-
ringar för tjänsten är framflyttad till början av 2016.

Infektionsverktyget
Syftet med Infektionsverktyget är att förebygga vård - 
relaterade infektioner, förbättra följsamhet till behandlings - 
rekommendationer samt att minska bruket av bredspektrum- 
antibiotika. Via Infektionsverktygets rapportverktyg kan 
man ta fram rapporter över vårdrelaterade infektioner, 
antibiotikaordinationer, koppling till riskfaktorer etc. 
inom enskilda organisationer. Denna återkoppling hjälper 
verksamheten att själv identifiera problem, och ger ett  
bra underlag att använda i det lokala förbättringsarbetet.

Under året har förbättringar gjorts i systemet samt 
anpassningar påbörjats av Infektionsverktyget till 
Primärvården. Flytt har skett av IT-driften till Inera.

Nationell patientöversikt
Nationell patientöversikt gör det möjligt för behörig 
vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av 
journalinformation som registrerats hos andra landsting, 
kommuner eller privata vårdgivare. 

Nationell patientöversikt fick i december ett nytt 
utseende och några nya funktioner som en vy för kalendern, 
möjlighet att sortera informationen samt möjlighet att 
ta del av läkemedelsinformation och vaccinationer. Den 
stora utvecklingen under året skedde i den teknik för hur 
information från journalerna hämtas till Nationell patient-
översikt och möjligheterna för vårdgivare att dela med sig 
av vårdsystem. 

Nitha
Nitha är ett nationellt IT-stöd för händelseanalys. Nitha 
består av en operativ del där analysledare och experter 
registrerar och utför analyser av skador inom vården 
enligt en systematiserad metod. Nitha består också av en 
kunskapsbank, där vårdpersonal kan ta del av avslutade 
analysrapporter och ta lärdom av dessa erfarenheter. En 
händelseanalys är en systematisk metod som ska ge svar  
på frågan vad som hände, varför det hände och hur vården 
ska arbeta för att händelsen inte ska upprepas igen.

Några få vårdgivare står för en stor del av överförda 
analyser till Nitha. Totalt överförda analyser till Nitha 
Kunskapsbank var i slutet av 2015 cirka 800 stycken.

Pascal
Pascal är en applikation för vårdpersonal att förskriva och 
beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får 
sina mediciner fördelade i påsar (dospatienter). Vid årets 
uppdatering infördes nya funktioner som sammantaget 
ger en bättre tjänst. Valet av funktioner har tagits fram 
tillsammans med, och utifrån de behov som, vård och 
omsorg har. Möjligheten att kunna se vilka läkemedel som 
ändrats för patienten är extra viktig för sjuksköterskor 
inom den kommunala vården. Tidigare har sjuksköterskan 
behövt kontrollera utifrån dosreceptet och jämföra datum 
och tider för att upptäcka om en förändring skett. En annan 
viktig funktion är att användarna av Pascal har möjlighet 
att nå läkemedelsförteckningen för alla patienter, inte bara 
dospatienter. 

Rikshandboken i barnhälsovård
Rikshandboken är en webbplats som innehåller aktuell och 
kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling 
samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet. 
En viktig förutsättning för att nå jämlik och rättvis 
barnhälsovård är att barnhälsovårdsprogrammet följs och 
att Rikshandboken används. 

Årsskiftet 2015/2016 flyttade förvaltningsuppdraget 
av Rikshandboken i barnhälsovård tillbaka till Inera efter 
några år hos Stockholms läns landsting.

Svenska informationstjänster  
för läkemedel (Sil)
Sil är en tjänst med kvalitetssäkrad läkemedelsinformation. 
Information om dosering och iordningsställandet av läke- 
 medel till barn har inkluderats från ePed som tas fram på 
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitets-
sjukhuset i Solna. Via Sil tillhandahålls läkemedels-
instruktioner och tjänster för rimlighets kontroller för 
barndoseringar.

Svenska biobanksregistret
Genom att samla översiktlig information om prover i  
ett gemensamt system, blir det enklare att genomföra 
samtyckesbegränsningar och söka efter prover som  
kan vara till nytta för forskning. I skrivande stund är det  
17 av 26 vårdgivare som har anslutit sina patologisystem  
till Svenska biobanksregistret, SBR. Sedan starten har  
1,3 miljoner prov blivit överförda till registret. Under 
året har tjänsten genomfört en uppdatering av säkerheten 
i systemet, nytt gränssnitt har kommit på plats och en 
verksamhetsanalys har tagits fram. 
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Svevac
Vissa landsting använder Svevac som en journalhandling 
medan andra landsting använder e-tjänsten som ett 
kvalitetsregister. Svevac har cirka 10 000 användare, det 
finns cirka 2,3 miljoner personer/patienter som är inlagda  
i systemet och sammantaget finns cirka 10 miljoner 
vaccinationer registrerade. 

Video- och distansmöten
Video- och distansmöte fyller en viktig funktion när 
det gäller att effektivisera och underlätta arbetet inom 
vård- och omsorg. Tack vare den snabba tekniska 
utvecklingen ökar användningsområdena allt mer. Några 
av alla dessa användningsområden är ambulanssjukvård, 
arbetsterapi, barnhjärtoperationer och psykiatri på distans. 
Videotjänsten genomförde en upphandling som fick för 
få anmälda och godkända leverantörer. Ett nytt försök 
kommer genom föras 2016.

Vårdhandboken
Vårdhandboken är ett oumbärligt verktyg för den som 
snabbt vill få tillgång till uppdaterad kunskap i tillämpad 
hälso- och sjukvård. Den ger praktiska råd och tillförlitliga 
metoder. Fler och fler väljer att använda Vårdhandboken 
som hade drygt 2,6 miljoner besök under 2015. Årsskiftet 
2015/2016 flyttade förvaltningsuppdraget av Vårdhand-
boken tillbaka till Inera efter några år hos Stockholms läns 
landsting.

Easy
Tjänsten innehåller funktioner för att hantera verksam-
heters olika roller, regelverk, självdeklarationer samt 
avvikelser från en given standard/regelverk. Easy visar 
svart på vitt när ett regelverk inte efterföljs, och förenklar 
processen att utföra granskningar på ett strukturerat och 
effektivt sätt.

Identifieringstjänsten SITHS
SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elek-
tronisk identifiering. Ett ordinarie SITHS-kort innehåller 
ett personligt Telia e-leg som visar vem du är, och ett 
SITHS-certifikat som visar identiteten i din yrkesroll. 
SITHS-kortet har många användningsområden och är en  
av de viktigaste grundtjänsterna inom nationell e-hälsa. 
Under året genomfördes ett stort byte av SITHS-certifikat, 
som går att läsa mer om i årsrapporten.

Katalogtjänst HSA
HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitets-
säkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter 
i Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare. 
Innehållsuppdateringar har genomförts under året, bland 
annat schemauppdatering. Förberedelser pågår för upp-
handling av ny teknisk plattform under 2016.

Sjunet
Sjunet är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät framtaget 
och anpassat för vård och omsorg. Sjunet har en garanterad 
tillgänglighet och ställs ofta som krav för att sprida verk-
samhetskritisk information. Under året genomfördes en 
upphandling för en ny driftleverantör som blev överklagad. 
Flytt av driftsleverantör har inte kunnat ske under året.

Säkerhetstjänster
Säkerhetstjänster är viktiga för att tillgodose lagliga krav 
och för att patienter ska känna förtroende för vårdens sätt 
att hantera patientinformation. Under året har man flyttat 
driften till ny driftleverantör, etablerat SAMBI – attribut 
förvaltning, samt genomfört en förstudie om kontexhan-
tering, SSO och mobil autentisering. Ett nytt gränssnitt 
har tagits fram för spärr och logg. Arbetet med att ta fram 
en nationell PU – tjänst pågår fortsatt även under 2016. 
Planerad upphandling planeras om och genomförs inom 
ramavtalsupphandling av applikationsförvaltning.

Tjänsteplattform
Tjänsteplattformen underlättar integrationer genom att  
vara navet mellan system och tjänster. Hela den IT-arkitektur 
som utgår från den nationella tjänsteplattformen prövades 
med stor framgång när en ny version av Nationell patient-
översikt utvecklades under 2015. All information till 
patientöversikten går via Ineras tjänsteplattform. Samma 
anslutningar används även för e-tjänsten Journalen, som 
visar upp samlad journalinformation till patienter. En 
enda anslutning kan alltså användas för flera ändamål. 
Varje vecka gör Inera cirka 60 nya anslutningar till tjänste-
plattformen. Behovet från vårdgivare att ansluta sina 
vårdsystem ökar stadigt och totalt rör det sig om tusentals 
vårdenheter som kommunicerar med varandra via tjänste-
plattformen varje dag.
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Intäkter (tkr)

Nettoomsättning

Övriga intäkter

Summa

Rörelsens kostnader (tkr)

Material och tjänster

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar och övriga kostnader

Summa 

Rörelseresultat

Räntor, bokslutsdisposition och skatt (tkr)

Ränteintäkt och kostnad

Periodiseringsfond

Skatt

Summa

Årets resultat

Balansomslutning (tkr)

Soliditet

Antal anställda

Sjukfrånvaro

Flerårsöversikt 
2015

628 124 

0 

628 124 

-237 477 

-304 257 

-84 598 

-1 648 

-627 980 

144 

516 

-240 

-162 

114 

258 

399 849 

7 %

121

3,1 %
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377 841 

0 

377 841 

-125 642 

-158 471 

-92 153 

-1 452 

-377 718 

123 

3 076 

-1 020 

-54 

2 002 

2 125 

185 785 

14 %

135 st

1,8 %

2011201220132014
429 790 

1 000 

430 790 

-163 008 

-163 162 

-105 459 

-672 

-432 300 

-1 511 

2 709 

-530 

-428 

1 750 

240 

211 232 

12 %

153 st

2,1 %

305 567 

0 

305 567 

-118 342 

-120 737 

-65 851 

-1 511 

-306 441 

-874 

1 085 

0 

-156 

929 

55 

264 525 

10 %

92 st

1,7 %

605 759 

158 

605 917 

-215 441 

-325 845 

-63 987 

-813 

-606 086 

-169 

864 

0 

-233 

631 

462 

399 735 

7 %

100 st

2,6 %
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Styrelse
Inera leds av en styrelse som består av två politiker 
från respektive hälso- och sjukvårdsregion.

Anders Henriksson (S) 
Landstinget i Kalmar län,
ordförande

Anna Fransson (S)
Region Kronoberg

Fredrik Larsson (M)
Landstinget i Värmland

Marie-Louise  
Forsberg-Fransson (S)
Örebro läns landsting

Leif Dahlby (S)
Region Gotland

Peter Olofsson (S)
Västerbottens läns 
landsting

Carl Johan Sonesson (M)
Region Skåne

Daniel Forslund (L)
Stockholms läns landsting

Per Wahlberg (M)
Landstinget Västernorrland

Marie Morell (M)
Region Östergötland

Martin Andréasson (M)
Västra Götalandsregionen

Jim Aleberg (S)
Västra Götalandsregionen
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Kommunens beslutsunderlag 1(6)

Förvärv av aktier i Inera AB 

Sammanfattning
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting 
och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. 
Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. 
Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam 
infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna 
finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal 
via nätet. 

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har 
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner 
uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även 
omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med 
verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade 
styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar 
merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess 
fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella 
tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier 
vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner. 

Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning 
och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I 
bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från 
kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän. 

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, 
men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler 
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad. 

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från 
Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i 
upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och 
påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger 
också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan 
medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar. 

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår fullmäktige besluta att

1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
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2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

Bilagor:

Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1

Anslutningsavtal, bilaga 2

Aktieägaravtal, bilaga 3 

Bolagsordning, bilaga 4

Ägardirektiv, bilaga 5

Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6

Bakgrund

Inera AB
Sveriges landsting och regioner har sedan många år samverkat kring gemensamma 
lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för digitalisering, genom det 
gemensamma aktiebolaget Inera. Bolaget bildades redan 1999, då under namnet 
Infomedica, med syfte att utveckla e-hälsotjänster för invånarna. År 2000 grundade 
Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Vårdföretagarna och Apoteket 
bolaget Carelink med ändamålet att utveckla och samordna infrastrukturtjänster. År 
2007 förvärvades Carelink av dåvarande Sjukvårdsrådgivningen SVR AB (tidigare 
Infomedica). År 2010 bytte bolaget namn till Inera AB. 

Sedan starten 1999 har Inera utvecklats, genom företagsförvärv och utökade uppdrag, 
till att idag ansvara för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt. Inera 
AB ägs i dag av SKL Företag AB och landets samtliga 21 landsting och regioner. 
Bolaget har en omsättning på drygt 600 miljoner kronor (2016). Verksamheten riktar 
sig gentemot både invånare och medarbetare i vård och omsorg. 

Beredning på nationell nivå
Frågan om en överlåtelse av Inera AB till SKL-koncernen har diskuterats under ett 
antal år. Inom ramen för SKL:s arbete med gemensamma digitala lösningar för 
kommuner, landsting och regioner lyftes denna fråga fram som ett sätt för SKL att på 
bästa möjliga sätt stödja och hantera samspelet mellan kommuner, landsting och 
regioner, och möjliggöra att även kommuner kan arbeta med och erbjudas 
gemensamma tjänster och lösningar från Inera AB.



3(6)

Flera utredningar har gjorts för att säkra beslutsunderlaget. Hösten 2014 utfördes en 
förstudie (McKinsey) ”DELA: Samverkan för digitalisering i kommuner, landsting 
och regioner – Beslutsunderlag för ett eventuellt förvärv av Inera”.

Hösten 2015 gjordes en juridisk utredning (Delphi) samt en revisionsutredning 
(Deloitte) kring Inera med syfte att finna en juridiskt och finansiellt hållbar 
förvärvslösning.

Våren 2015 inrättades en styrgrupp för förändringsarbetet. Nätverken för 
landstingsdirektörer och kommundirektörer har fortlöpande informerats. 

Under våren och sommaren 2016 har förslag till bolagsordning, aktieägaravtal, 
ägardirektiv och aktieöverlåtelseavtal successivt utarbetats av kansliet med stöd av 
Cederquists advokatbyrå. Till kansliet har knutits en referensgrupp bestående av 
jurister från de tre största landstingen/regionerna (Stockholms läns landsting, Västra 
Götalandsregionen samt Region Skåne) och de fyra största kommunerna (Stockholms 
stad, Göteborgs stad, Malmö stad samt Uppsala kommun).

Kommunaljuridiska, upphandlingsjuridiska och konkurrensrättsliga frågor har särskilt 
belysts, och en second-opinion på de upphandlingsrättsliga övervägandena har 
inhämtats. 

Gemensamt digitaliseringsarbete i offentlig sektor
Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram 
till år 2025. Digitaliseringen är också en av de främsta möjliggörarna för att höja 
kvaliteten, förbättra effektiviteten och möta invånarnas förväntningar på välfärden. Att 
använda digitaliseringens möjligheter är nödvändigt för att möta de utmaningar som 
kommuner, landsting och regioner står inför, och ett viktigt verktyg för att skapa en 
vassare och smartare välfärd.  

SKL lät under våren 2016 göra en SIFO-undersökning om hur invånarna ser på 
digitalisering i välfärden. Undersökningen visar att tre av fyra tillfrågade är positiva 
till att kommuner, landsting och regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt. 
Nästan lika många, sju av tio, ställer sig positiva till att digitala pedagogiska verktyg 
används i skolundervisningen. Sju av tio är också positiva till vård, konsultation och 
behandling med digital teknik. Betydligt färre, bara två av tio, anser att kommuner, 
landsting och regioner lever upp till deras förväntningar. Det är hög tid att förbättra 
den digitala servicen, anser två av tre. 

Ur ett internationellt perspektiv tappar digitaliseringen i det offentliga Sverige fart. 
Denna trend går hand i hand med avsaknad av nationella initiativ, samordning och 
grundläggande förutsättningar såsom standarder för informationsutbyte. Med syfte att 
öka den digitala förnyelsen av det offentliga Sverige antog regeringen och SKL hösten 
2015 en avsiktsförklaring – Digitalt först. Digitalt först innebär att digitala tjänster 
ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns 
kontakter med dem som bor i Sverige, med organisationer och med företag. Digitalt 
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först innebär också att myndigheter, kommuner, landsting och regioner ska sätta 
invånaren och företagaren i centrum när nya tjänster tas fram. 

Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om och ser behov av och 
möjligheter med ökad samverkan och kraftsamling inom digitaliseringen. Att göra 
Inera AB till ett SKL-företag syftar samlat till att skynda på, stödja och möjliggöra en 
effektiv digitalisering i kommuner, landsting och regioner, som bidrar till att möta 
människors och verksamheters behov och förväntningar samt klara kvaliteten och 
effektiviteten i välfärden. Rätt använd kan digitaliseringen leda till bättre hälsa och 
lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar utveckling. 

SKL:s digitaliseringsarbete
Centrala områden för kraftsamling och samverkan, som bidrar till att öka hastigheten, 
kvaliteten och effektiviteten i kommuners, landstings och regioners digitalisering är:

 Medlemsgemensamma digitala lösningar. 
 Stärka medlemmarnas förmåga vid upphandling och gemensam kravställning.
 Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt i medlemmarnas verksamheter.

Medlemsgemensamma digitala lösningar
I takt med tiden har det blivit tydligt att SKL:s och Ineras arbete i större utsträckning 
behöver hanteras i mer samordnat för att undvika suboptimerade insatser och öka 
nyttan för landsting och regioner. 

Genom Inera har landsting och regioner haft en gemensam plattform för den digitala 
utvecklingen, något som saknats för kommunerna. SKL har fått tydliga indikationer 
från kommunerna om att SKL bör agera för att ge liknande möjligheter för 
kommunerna, som för regioner och landsting. I grunden finns likartade behov av 
digitala tjänster för att stödja verksamheter, invånare och företag. Med samordnade 
och gemensamma digitala lösningar undviks också en alltför spretig flora av digitala 
tjänster som inte hänger ihop och som blir svåra för invånare och företag att 
överblicka och nyttja. Dessutom kan samarbete innebära sänkta utvecklings- och 
förvaltningskostnader, och utvecklingstakten kan höjas. 

Genom att förvärva Inera och därefter bredda ägandet, ökar förutsättningar för SKL 
att ta en större koordinerande roll och långsiktigt ansvar för gemensamma digitala 
lösningar inom alla verksamhetsområden, utan att själv behöva bygga upp all 
kompetens och de förmågor som detta kräver. Ineras infrastruktur och kompetens kan 
återanvändas till andra verksamhetsområden som medlemmarna ansvarar för och 
utgör därmed en viktig och unik strategisk resurs. Samtidigt är det viktigt att det är 
kommunernas, landstingens och regionernas behov som ska styra det som ska göras.
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Stärkt förmåga vid upphandling och gemensam kravställning
Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om bättre samordning och 
ökad kompetens inom digitalisering för att bli starkare i beställarrollen. Här efterlyses 
tydliga och genomarbetade standarder, gemensamma kravspecifikationer och 
gemensamma upphandlingar att ansluta sig till. 

SKL Kommentus stödjer idag SKL:s medlemmar med upphandlingskompetens och 
genom att samordna upphandlingar. Upphandlingar av it-stöd och digitala lösningar 
har till viss del skett genom åren, men bedömningen är att det finns ökade behov här. 
SKL Kommentus, SKL och Inera kommer därför att ha en närmare samverkan för att 
stärka medlemmarnas roll som beställare genom att arbeta gemensamt kring 
standarder, krav och upphandlingar. SKL Kommentus upphandlingskompetens kan 
bidra till gemensamma insatser där SKL eller Inera är ansvariga, eller där kommuner 
väljer att själva upphandla.

Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt
Regeringens Digitaliseringskommission beskriver i sitt betänkande ”Digitaliseringens 
transformerande kraft – vägval för framtiden, SOU 2015:91” att digitaliseringen 
innebär en omvälvande transformering av samhället. För offentlig sektor kan vi idag 
se exempel på i form av flippade klassrum, läkarbesök på nätet och digital deklaration. 

Att ställa om och transformera verksamheter utifrån principen om digitalt först kräver 
ledning och stöd. Kommuner, landsting och regioner har visat stort intresse av att få 
stöd i sin förändringsresa och i arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av 
digitalisering. Det handlar om vägledning och stöd kring de nya arbetssätt som kan 
leda till större nytta både för den enskilde invånaren och företaget, men också för den 
egna förvaltningen och medarbetare. SKL behöver driva på och bidra till sektorns 
digitala transformation och nya arbetssätt, genom att stödja medlemmarna på denna 
förändringsresa. 

Genomförande 
Genomförandet av affären sker i flera steg. I ett första steg förvärvade SKL – genom 
SKL Företag AB – majoriteten av aktierna i Inera. Detta genom att samtliga landsting 
och regioner sålde merparten av sina aktier i Inera AB och nu äger fem aktier vardera.  

I ett andra steg erbjuds nu Sveriges alla kommuner att köpa aktier från SKL för att bli 
delägare i bolaget. Parallellt pågår ett tydligare utvecklingsarbete där SKL, Inera och 
SKL Kommentus samverkar inbördes och med kommuner, landsting och regioner för 
att kravställa, upphandla, utveckla och tillhandahålla gemensamma lösningar och 
tjänster, inklusive stöd i den förändringsresa som kommer att behövas.
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Finansiering 
Inera AB har varit helägt av landsting och regioner, som vardera ägt 150 aktier i 
bolaget (totalt 3 150 aktier). SKL Företag AB har köpt 145 aktier från respektive 
landsting/region (totalt 3 045 aktier). Förvärvet har skett till bokfört värde, vilket per 
den 31 december 2015 var 8 500 kronor per aktie (totalt 25,9 mnkr). Detta värde har 
varit oförändrat fram till överlåtelsedagen, 16 mars 2017. Nu äger SKL Företag AB 97 
procent av aktierna, och landsting och regioner resterande 3 procent. 

Nu erbjuder SKL Företag AB respektive kommun att köpa 5 aktier, till bokfört värde 
8 500 kronor per aktie (42 500 kronor). Om samtliga kommuner investerar i bolaget, 
kommer SKL Företag AB att få en återbetalning på 12,3 mnkr. Nettoinvesteringen för 
SKL Företag AB blir därmed 13,6 mnkr, motsvarande drygt 50 procent av det totala 
aktiekapitalet. Som ett led i överlåtelsen åtar sig SKL Företag att ge en förlustgaranti 
om 35 mnkr. 

I övrigt gör parterna inte några särskilda ekonomiska åtaganden i samband med 
affären. När det gäller bolagets finansiering, är projekten redan i dag i huvudsak 
självfinansierade. Det är innebörden av den affärsmodell som tillämpas och som avses 
tillämpas även i fortsättningen. Om ett projekt inte kan bära sina kostnader kommer 
konsekvensen ytterst att bli att projektet får läggas ned. 

I överlåtelseavtalet, som landsting och regioner skrivit under, ingår att de 
övergångsvis ställer ut vissa ekonomiska garantier att köpa tjänster för minst den 
summa som man köpt för i genomsnitt de tre senaste åren (år 2013-2015). Detta ligger 
i linje med det åtagande landsting och regioner har i nuvarande aktieägaravtal för 
Inera AB, och är ett sätt att säkerställa att bolaget inte omgående ska hamna i 
ekonomiska svårigheter. Ett annat skäl är att Ineras modell för finansiering går från 
anslagsfinansiering till en ny finansieringsmodell (tjänstebaserad affärsmodell) som är 
under införande och har ännu inte införts fullt ut. 

SKL Företag AB tar genom den föreslagna ägar- och styrmodellen den ekonomiska 
risken för bolaget samtidigt som man genom aktieägaravtalet inte har ett dominerande 
inflytande över bolaget. 

Affären inkluderar också förändringar i övrigt när det gäller bolagets verksamhet och 
ägarstyrning. Vid den extra bolagsstämman den 16 mars 2017 antogs förslaget till 
ändrad bolagsordning. Nytt aktieägaravtal har utarbetats och godkänts av samtliga 
landsting och regioner, och kommunerna ska i samband med köp av aktier ansluta sig 
till detta (enligt anslutningsavtalet). Förslag till nytt ägardirektiv har tagits fram och 
beslutas vid ägarråd 21 april 2017, inför ordinarie bolagsstämma 7 juni 2017 (se 
bilagor). 



 



TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2017-04-10 KSF 2017/194 1 (2)

KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Kommunkansliet

Delägarskap i Inera

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 
kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet 
genom redovisat anslutningsavtal.

Ärendebeskrivning
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och 
regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Verksamheten 
riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker 
samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för 
digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 
Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet. 

Nu erbjuds landets kommuner att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma 
villkor som landsting och regioner.
 
Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men 
genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler 
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad. 

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från Inera 
AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i 
upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och påverka 
utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. 

Gunilla Dencker Skog
Kanslichef
0413-281 63
gunilla.denckerskog@hoor.se

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Kommunstyrelsen



TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2017-04-10 KSF 2017/194 2 (2)

KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Kommunkansliet

Beslutsunderlag
Aktieöverlåtelseavtal (bilaga 1)
Anslutningsavtal (bilaga 2)
Aktieägaravtal (bilaga 3)
Bolagsordning (bilaga 4)
Ägardirektiv (bilaga 5)
Årsredovisning 2015 för Inera AB (bilaga 6)
Beslutsunderlag till kommunerna

Beslutet ska skickas till
Kommundirektören
SKL Företag AB via mejl till inera@skl.se.



 



2017-03-24 Vårt dnr:
16/04367

MISSIV  

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se

Verkställande direktören

Till kommundirektören

Erbjudande – förvärv av aktier i Inera AB 
Sedan styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 beslutade att godkänna att SKL Företag AB 
förvärvar Inera AB, har nu samtliga landsting och regioner tagit beslut om att sälja merparten 
av sina aktier i företaget till SKL Företag AB. Förvärvet trädde i kraft den 16 mars 2017. 
Därmed kan nu samtliga kommuner erbjudas att förvärva fem aktier vardera i Inera AB och på 
så sätt bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av företagets tjänster.  

Bifogat finner ni underlag för kommunens fullmäktigebeslut om förvärv av aktier i Inera AB. 
Beslutssatserna är tänkta som underlag och kan självklart ändras utifrån egna rutiner. Samtliga 
handlingar finns också på skl.se/inera.

Ert beslut meddelas SKL Företag AB via mejl till inera@skl.se. Det finns idag ingen bortre 
tidsgräns då ni måste ha tagit beslut, men vi hoppas naturligtvis på att ni vill bli delägare och 
tar beslut så snart det är möjligt för att tidigt kunna få de fördelar som ett delägarskap innebär. 
Så snart vi registrerat ert beslut, kommer vi att översända handlingarna Aktieöverlåtelseavtal 
samt Anslutningsavtal på nytt till er, för underskrift. Som aktieägare kommer ni sedan att 
bjudas in till ägarråd och bolagsstämma. 

För frågor hänvisas till inera@skl.se 

Med vänlig hälsning

Lena Dahl
Tillförordnad VD

Bifogade dokument:

Kommunens beslutsunderlag för fullmäktiges beslut, samt bilagorna:

o Aktieöverlåtelseavtal (bilaga 1)
o Anslutningsavtal (bilaga 2)
o Aktieägaravtal (bilaga 3)
o Bolagsordning (bilaga 4)
o Ägardirektiv (bilaga 5)
o Årsredovisning 2015 för Inera AB (bilaga 6)

mailto:info@skl.se
http://www.skl.se/
mailto:inera@skl.se
mailto:inera@skl.se


 



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-05-15 1 (2)

KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/194

§ 144 Delägarskap i Inera

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 
kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet 
genom redovisat anslutningsavtal.

Ärendebeskrivning
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och 
regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Verksamheten 
riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker 
samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för 
digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 
Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.

Nu erbjuds landets kommuner att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma 
villkor som landsting och regioner.

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men 
genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler 
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från Inera 
AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i 
upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och påverka 
utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor.

 

Yrkanden
Fredrik Hanell (MP), Anders Magnhagen (S) och Lars-Olof Andersson (C) ställer sig 
bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsunderlag
1. Aktieöverlåtelseavtal (bilaga 1)
2. Anslutningsavtal (bilaga 2)
3. Aktieägaravtal (bilaga 3)
4. Bolagsordning (bilaga 4)
5. Ägardirektiv (bilaga 5)
6. Årsredovisning 2015 för Inera AB (bilaga 6)
7. Beslutsunderlag till kommunerna
8. TjänsteskrivelseINERA.docx
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KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

9. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §139).doc
_____
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PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2016-04-27 1 (1)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/140

§ 53 Val av styrelseledamot och revisor samt 
ombud  i gemensamt IT-bolag, IT-
kommuner i Skåne AB

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:

1. Ekonomichefen Lars-Johan Rosvall utses till ordinarie ledamot och kanslichefen 
Gunilla Dencker Skog utses till suppleant i styrelsen för gemensamt ägt IT-bolag för 
perioden 2016 – 2018.

2. Christer Ekelund utses till lekmannarevisor för gemensamt ägt IT-bolag för perioden 
2016 – 2018.

3. Kommunalrådet Stefan Lissmark (S) utses till ombud och kommunalråd Anna Palm (M) 
till ersättare i bolagstämmor rörande gemensamt ägt IT-bolag under perioden 2016 – 
2018.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-03-01 att styrelseposterna ska utgöras 
av tjänstemän, ombud ska utgöras av förtroendevalda och revisor ska väljas mellan de 
folkvalda revisorerna.

Kommunfullmäktige har beslutat att ett gemensamt ägt IT-bolag,IT-kommuner i Skåne 
AB, ska bildas. Bolaget beräknas påbörja sin verksamhet andra eller tredje kvartalet 
2016. Styrelsen ska bestå av 3 ledamöter och 3 suppleanter och kommunfullmäktige i 
Hörby, Höörs och Östra Göinge kommuner ska utse vardera en styrelseledamot och en 
suppleant. Ledamöter utses för tiden fram till den årsstämma som följer närmast efter 
nästa val till kommunfullmäktige. En suppleant utsedd av en part kan endast träda in i 
stället för en styrelseledamot som utsetts av samma part som suppleanten. Höörs 
kommun ska utse en lekmannarevisor och Östra Göinge kommun ska utse en 
lekmannarevisor, ersättare. Respektive ägare ska även utse ett ombud med ersättare till 
bolagsstämmor för perioden 2016 – 2018.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-04-11 § 67 
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 § 59.
3. Tjänsteskrivelse med förslag till val av ledamöter och revisorer 2016-03-04.
4. Tjänsteskrivelse med förslag till val av ombud 2016-03-04.
_____
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KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/140

§ 148 Val av ny styrelseledamot -IT 
kommuner i Skåne AB

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Samhällsbyggnadschefen Rolf Carlsson utses till ordinarie ledamot i styrelsen för IT-
kommuner i Skåne AB efter ekonomichef Lars-Johan Rosvall fram till ordinarie 
bolagsstämma 2018.

Ärendebeskrivning
Ekonomichefen har avslutat sin anställning i Höörs kommun. Kommundirektören föreslår 
att Rolf Carlsson, Samhällsbyggnadschefen, ska vara ny ordinarie ledamot i styrelsen för 
IT-kommuner i Skåne AB efter ekonomichefen.

Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktige 2016-04-27 (2016-04-27 KF §53).doc
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-25 (2017-04-25 KSAU §168).doc
_____
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Höörs Fastighets AB är ett kommunalägt fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och 
utvecklar kommunala verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler för 
kontor, handel och industri. Här kan du se vad vi har utvecklat under 2016.

*



Året i korthet

NYCKELTAL 2016 2015 2014 2013* 2012*

Omsättning, Mkr 136,6 127,1 126,3 120,3 118,5

Resultat efter finansnetto, Mkr 9,9 5,9 13,9 −13,1 6,7

Räntetäckningsgrad, ggr 1,47 1,28 1,6 0,52 1,26

Avkastning på eget kapital, % 11,7 8,5 21,9 −22,8 11,7

Balansomslutning, Mkr 867,3 850 861,8 847,3 860,5

Aktiverade investeringar, Mkr 14,9 38,0 79,4 5,9 14,5

Soliditet 9,8 8,2 7,4 6,8 6,6

Nettoskuld/lån, Mkr 748 748 748 753 761

Ränteswapar, Mkr 688 618 618 693 719

Genomsnittlig ränta, %** 2,59 2,36 3,03 3,6 3,32

* OBS nyckeltalen för 2012–2013 avser den dåvarande koncernens redovisade nyckeltal.

** Exkl. borgensavgift till Höörs kommun.

Badhuset – 32 nya
lägenheter i Höör

Under hösten 2016 startade ny-
byggnationen på gamla brand-
stationens tomt av de två 4-vå-
nings kombohusen. Husen består
av 2:or och 3:or och inflyttning
kommer att ske i augusti 2017.

Marklägenheter i Sätofta

Styrelsen beslutade om att bygga
tolv nya marklägenheter i Sätofta
som ska vara inflyttningsklara un-
der våren/sommarn 2018.

48 miljoner

har satsats på investeringar och
underhåll i våra befintliga fastig-
heter under 2016.

Miljöansvar

Under 2016 har vi övergått till ke-
mikalielös trappstädning i våra
bostadsfastigheter och utvärde-
rat en ny grön städmetod som vi
kommer att erbjuda våra lokalhy-
resgäster under våren 2017.

Affärsområde Fastigheter
Med representation i Höörs olika tillväxtåldrar, från

1800-talet fram till 2010-tal, äger Höörs Fastighets AB
fastigheter över hela Höör. Beståndet gör HFAB till

Höörs största fastighetsägare.

Affärsområde Tjänster
Ett av bolagets kärnuppdrag är god service till våra hy-

resgäster. Både bostads- och lokalhyresgästerna ska
möta en modern, professionell och serviceinriktad or-

ganisation som tar kunden på allvar och som tillhanda-
håller de tjänster som efterfrågas.
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Höörs Fastighets AB i korthet

Höörs Fastighets AB är ett kommunalägt fastighetsbolag.
Vi äger och förvaltar kommunala verksamhetslokaler, bostäder, kommersiella lokaler för

kontor, handel och industri.

Vi brinner för hållbarhet
En av våra hjärtefrågor är hållbarhet. Därför vill vi bidra till att bygga ett
hållbart Höör. När vi bygger om och underhåller väljer vi rätt material och
gör stora satsningar på bland annat solenergi och elbilar. Vi jobbar också
kontinuerligt med energioptimering.

Boende med närhet till allt
Vi äger och förvaltar omkring 450 lägenheter. Samtliga är belägna i Höör
och uppförda under ett tidsspann på över hundra år. Vi erbjuder lägenhe-
ter för alla. Från ettor till femmor. Från marklägenheter till lägenheter på
femte våningen. Vi har även radhus till uthyrning.

Gröna hyresavtal
Våra hyresgäster har möjlighet att teckna ”gröna” hyresavtal. Det
innebär att vi för en dialog tillsammans med hyresgästerna för att
minska den totala energianvändningen. En minskad miljöpåverkan, ett
stärkt varumärke när det gäller miljöarbetet och en ökad produktivitet är
bara några av vinsterna.

Lokaler för alla ändamål
Vi erbjuder lokaler av alla typer. I beståndet finns skolor, vårdcentraler, in-
dustrifastigheter och mycket annat. Vår långa erfarenhet av fastighetsför-
valtning innebär att vi är ett pålitligt alternativ för alla behov.

Grundat

2009

Ägare

Höörs kommun

Total yta bostäder

32 697 kvm

Total yta lokaler

69 879 kvm
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“Behovet av nya bostäder ökar, men även behovet av
verksamhetslokaler för kommunen.”

Ordföranden har ordet

2016 har varit ett år som bjudit på en hel del nya utmaningar i vårt land och för HFAB. Ingen
har missat att det har varit en kraftigt ökad invandring i vårt land, vilket naturligtvis även på-
verkar HFAB. Behovet av nya bostäder ökar, men även behovet av verksamhetslokaler för
kommunen.

Höör 2017-01-21

Johan Svanberg, Ordförande

Därför är det glädjande att det kommer färdigställas 32
lägenheter under sommaren 2017 och att styrelsen nyli-
gen har beslutat om tolv marklägenheter i Sätofta som
bör vara inflyttningsklara vår/sommar 2018. HFAB har
även börjat titta på möjligheten att, inom befintliga bo-
stadsområden, bygga hus som kallas Perstorpet, en villa
med fyra mindre lägenheter. Detta för att snabbare kunna
erbjuda fler lägenheter och integrera olika boendeformer.

På lokalsidan har kommunen främst löst lokalbehovet
med ett stort antal moduler. Detta är förstås ingen hållbar
lösning på sikt. Under 2017 kommer därför HFAB tillsam-
mans med kommunen att titta extra noga på Höörs fram-
tida lokalbehov. Med ett uppskattat investeringsbehov på
upp till en halv miljard bara inom skolan de kommande
åren blir detta ett prioriterat område då det påverkar alla
invånare i kommunen.

På ekonomisidan lämnar vi ett stabilt år bakom oss med
få överraskningar, men troligtvis kommer det bli lite tyng-
re 2018. Varje nytt bostadsprojekt som HFAB färdigställer
medför ett behov av nedskrivningar vilket belastar vårt
resultat. Detta utifrån att produktionskostnaderna över-
stiger betalningsviljan hos våra nya hyresgäster. Vi ser
också att byggpriserna ökar snabbt vilket också driver på
hyrorna. Detta är något vi kommer att få leva med de
kommande åren då behoven är liknande i de flesta av
landets kommuner och ett hus kostar lika mycket att byg-
ga i både Malmö och Höör.

Året slutade med att vår VD Kristina Forslund valde att
säga upp sig och kommer arbeta sin sista dag i HFAB i
februari. Från min och styrelsens sida vill jag tacka henne
för hennes arbete i bolaget de gångna åren och önska
henne ett stort lycka till på sitt nya jobb. Arbetet med att
hitta en ny permanent VD är igång och vi hoppas kunna
presentera en ny under våren 2017.

Vi ser nu med spänning fram emot 2017, ett år då vi inten-
sifierar vårt arbete för att bidra till Höörs kommuns fram-
tida utveckling.
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“2016 har varit ett otroligt spännande år då många
satsningar och tankar har tagit fart och satt sina spår

både inom energiarbetet och nyproduktionen.”

VD har ordet
Jag vill börja med att tacka Höörs Fastighets AB och Höörs kommun för att jag fått möjlighe-
ten att vara med på en mycket utvecklande och inspirerande resa. En resa som började för
sex år sedan. Som avgående VD kan jag inte låta bli att titta tillbaka lite längre än bara det år
som årsredovisningen omfattar. Det är en tid som jag känner stor stolthet över. HFAB har ut-
vecklats på många sätt och tillsammans med alla underbara medarbetare har vi nu ett sta-
bilt bolag som levererar enligt ägarens önskemål.

Höör 2017-01-23 
Kristina Forslund, avgående VD

Med stort engagemang och många arbetstimmar har vi
fusionerat bolagen, bytt ut affärssystemen och byggt en
modern organisation som stödjer våra mål. Vi har också
tagit fram en tydlig affärsplan som bygger på ägarens fyra
perspektiv (god livsmiljö och boende för alla, tillgängliga
och professionella, innovativa och ansvarfulla samt lång-
siktig hållbar ekonomi), med mera, med mera.

Allt har inte gått så fort som jag önskat, beroende på sa-
ker jag inte styrt över har fibern till våra bostadshyresgäs-
ter  och  ”min sida” blivit försenade. Nu äntligen är fibern
upphandlad och de första fastigheterna kommer att vara
uppkopplade under april månad. När min sida är i gång,
någon gång under våren 2017, kommer den att få vår bo-
stadskö att bli mycket mer transparent och analyserbar.

Vår bostadskö växer och bedömningen är att det finns en
stark efterfrågan på hyresrätter och att den kommer be-
stå framöver. Då fastighetsmarknaden var rekordstark
under 2016 och den svenska fastighetsmarknaden note-
rade en ny toppnotering gällande transaktionsvolym på
hela 200 miljarder, 37 miljarder högre än tidigare toppno-
tering, skvalpar det givetvis över även till Höörs
fastighetsmarknad.

Under 2016 har vi kunnat se att marknadens direktav-
kastningskrav har sjunkit i Höör vilket är oerhört positivt.
Förhoppningsvis får det igång den privata nyproduktio-
nen eftersom vi under den närmsta tiden framöver måste
lägga om rodret och bygga verksamhetslokaler istället för
bostäder. Tyvärr klarar inte ekonomin att vi gör båda de-
larna i någon större utsträckning utan måste fokusera
våra resurser.

2016 har varit ett otroligt spännande år då många sats-
ningar och tankar har tagit fart och satt sina spår både
inom energiarbetet och nyproduktionen. Just nu har vi 32
lägenheter i produktion och 16 lägenheter upphandlade

och i startläge, förskole- och skolmoduler på plats i Sä-
tofta och vid Ringsjöskolan. Fler moduler är upphandlade
och väntar på bygglov. Vi har renoverat musikskolan, bor-
rat bergvärme på Åtorp och mycket mer. Resultatmässigt
nådde vi våra uppsatta mål och stärkte soliditeten.

Förvaltning av det befintliga beståndet kommer alltid i
första rummet. Därför har 48 miljoner satsats på investe-
ringar och underhåll i våra befintliga fastigheter under
2016. Hållbar utveckling förutsätter långsiktighet och hel-
hetssyn. Budgeten 2017 fortsätter därför på den inslagna
vägen med fokus på underhåll. I dagarna har vi inlett en
förstudie för att dra igång ett historiskt stort underhålls-
projekt för HFAB, Ringsjöskolan 2.0. Dessutom är det det
befintliga beståndet som möjliggör nyproduktion.

Till sist vill jag rikta ett riktigt stort tack till våra medarbe-
tare, som med stor entusiasm och engagemang bidragit
till utvecklingen av bolaget. Och inte minst till våra kun-
der och ägare. Ett stort tack också till styrelsen för ert vär-
defulla arbete.
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Strategiska mål i olika perspektiv

STRATEGISKA MÅL I OLIKA PERSPEKTIV MÅL STYRTAL

Ekonomi och ägarperspektiv

Stärka koncernens ekonomi

Soliditet 10 % på sikt. Soliditeten ökar.

Avkastningskrav: Statslåneräntan + 1 % på
insatt kapital. Uppfyllt.

Följa bostadsförsörjningsplanen och bygga 10 lägenheter
per år och över tid

Bygga radhus i Sätofta
Marken inköpt och entreprenör upphandlad.
Byggstart våren/sommaren 2017.

Starta byggnationen av 32 lägenheter på
Badhuset 2 Byggnationen pågår för fullt. Inflyttning 1/8 2017.

Funktionella kommunala verksamhetslokaler NKI
Tyvärr för få svar för att kunna analysera. Ny
undersökning pågår.

Kundperspektiv

Vara en attraktiv hyresvärd
Prioritera det personliga mötet.

 

Ett flertal kundträffar och Bomöten är
genomförda.

NKI
För få svar för att kunna analysera. Ny
undersökning pågår.

Ha en god och effektiv 
kommunikation Alla fastigheter ska vara uppkopplade.

Entreprenör upphandlad och kontrakterad.
Arbetet beräknas vara klart halvårsskiftet 2017.

Erbjuda attraktiva och trygga mötesplatser Utemiljön i bostadsområdena ska upplevas
trygg och erbjuda naturliga mötesplatser

NKI Mäts i NKI undersökningen 2017. Under 2016
har bland annat belysningen utökats på flera
platser och mötesplatser byggts.

Fastighets- och Verksamhetsperspektiv

Att vara en effektiv och flexibel organisation
Kostnadseffektiv drifts- och 
städorganisation.

Benchmarking sker kontinuerligt bland annat
genom rapporten SABO i siffror.

God förvaltning av fasta tillgångar UH-planen ska vara ett naturligt verktyg
Bokförda investeringar/planerat UH stämmer
med åtgärderna i underhållsplanen

Hållbart och ekologiskt
Energieffektivisera 20 % till 2020 med 2008 som
basår Uppfyllt Skåneinitiativets målsättning.

Medarbetarperspektiv

Vara en attraktiv arbetsgivare Behålla ett starkt medarbetarindex Medarbetarindex 75 vilket är ett högt index.

Medarbetarna ska vara engagerade och delaktiga

Stark medvetenhet om verksamhetens mål
86 % av personalen förstår hur man bidrar till
HFABs övergripande mål.

Bra ledare Ledarskapsindex på 73.

Att ha kompetens kopplat till 
koncernens behov

Arbeta med kompetensutveckling. Alla anställda har medarbetarsamtal.
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Organisation

HFABs värdegrund är själva basen i företagskulturen – hur vi vill uppfattas och vad vi vill kännetecknas av. Våra
strategier, policy och ramverk grundar sig på våra värderingar.

Genom arbetsglädje och nytänkande är vi
professionella och affärsmässiga

HFABs organisation är förankrad och stärker bolagets förvaltnings-
och produktionsförmåga och säkerställer att strategiska övervägan-
den är en del i all verksamhet. Vår organisation verkar som en helhet
och är flexibel för att kunna möta omvärldsförändringar. Organisa-
tionsutvecklingen är ett ständigt pågående arbete och präglas av ut-
arbetande av ett enhetligt arbetssätt grundade på process- och rutin-
beskrivningar. Under 2016 har bolaget vuxit, främst inom städ, där
kommunen utökat befintliga avtal samt beställt städning till nya
verksamheter.

FAKTA MEDARBETARE 2016 2015

Antal anställda  66 st 68 st

Antal tjänster  52 st 49 st

Fördelning kvinnor 
och män

 64 % kvinnor 55 %
kvinnor

Medelålder  47 48 år

Sjukfrånvaro  7,03 % 6,86 %

Arbetsglädje:

Vi vet att arbetsglädje och stolta medarbetare behövs för
att nå riktigt bra resultat. Glädje skapas genom delaktighet,
öppenhet, utvecklingsmöjligheter och ett tydligt uppdrag.

Nytänkande:

Vi är kreativa, nyfikna och omvärldsmedvetna samt i stän-
dig utveckling. Tillsammans skapar vi innovativa lösningar
genom unik kunskap, bred kompetens och stor erfarenhet.

Professionella:

Vi bemöter varandra, våra kunder och övriga med respekt
och omtanke. Vi är kompetenta och serviceinriktade med
helhetssyn.

Affärsmässiga:

Vi agerar alltid med såväl kundens som bolagets bästa för
ögonen.
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CSR – ett ansvar för ett hållbart samhälle

CSR, Corporate Social Responsibility (företagens samhällsansvar) står för hur
företag genom sin verksamhet tar ansvar för hur de påverkar samhället både
positivt och negativt.

Socialt ansvar
På HFAB har vi en uthyrningspolicy som bygger på att alla är välkomna. För oss är det en självklarhet
att verka för integration och motverka alla former av utanförskap. Vi har bland annat byggt hyresrät-
ter i ett villaområde och kommer fortsätta med liknande projekt 2017.

Under 2016 har samarbetet med den sociala sektorn utökats och 13,4 % av bostäderna hyrs ut inom
ramen för det samarbetet. Flyktingfrågan har varit en stor fråga inom kommunen där vi varit en na-
turlig samarbetspartner för kommunen. Här har vi bidragit med sju lägenheter. Vi sponsrar också ett
flertal idrottsföreningar. Genom ett långsiktigt socialt ansvarstagande bidrar vi till utvecklingen av
ett mer välmående och attraktivt Höör.

Vi samarbetar med exempelvis Karolinaskolan – kommunens projekt ”Vägen in” och har under året
tagit emot ett flertal praktikanter. Under sommaren kunde ett flertal feriearbetare erbjudas arbete
genom kommunens försorg.

”Genom ett långsiktigt socialt ansvarstagande
bidrar vi till utvecklingen av ett mer välmående
och attraktivt Höör.”

Ekonomisk hållbarhet
HFAB tar samhällsekonomiskt ansvar genom att betrakta sina fastigheter som långsiktiga investe-
ringar. En förutsättning för det är att vi genom ansvarsfull fastighetsförvaltning, genom god skötsel
och genom att utveckla attraktiviteten i våra bostäder och lokaler också skapar en stabil ekonomisk
utveckling. Det ger oss handlingsfrihet och möjlighet att bygga nya bostäder och lokaler.

Miljöansvar
Klimat- och miljöfrågorna är en självklarhet att förhålla sig till. Som ett kommunalägt bolag finns en
styrka i att kunna agera långsiktigt. Vad vi gör har betydelse för klimatet i stort, men också för lokal-
samhället, liksom för vår och våra hyresgästers ekonomi.

Att involvera hela organisationen, både medarbetare och hyresgäster, och se till helheten utgör en
stark framgångsfaktor. Ett resultat av det är att vi under 2016 övergått till kemikalielös trapphusstäd-
ning i våra bostadsfastigheter samt utvärderat en ny grön städmetod som vi kommer att erbjuda
våra lokalhyresgäster under våren 2017.

Samspelet med intressenter
Vi vill förmedla vårt affärsmässiga samhällsansvar till våra ägare, samarbetspartners, kunder och
andra intressenter. Våra intressenter påverkar och påverkas av bolagets sätt att agera. Därför vill vi
också utveckla ansvaret ytterligare. Tillsammans kan vi ta ett ännu större ansvar genom att vara ett
föredöme, ställa krav vid upphandlingar, föra dialog och samarbeta.

Våra samarbeten och nätverk är många och starka både på lokal och nationell nivå. Utbyte av idéer,
nya infallsvinklar, åsikter och intressen tas varje dag i beaktande när vi fortsätter vårt arbete att göra
Höör till en attraktiv stad att bo och arbeta i.
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God arbetsmiljö
HFAB värderar sina medarbetare högt. Utan deras engagemang och drivkraft är vi ingenting. Därför
är det en förutsättning att våra medarbetare trivs och mår bra. Det är då de känner engagemang och
viljan att utföra ett bra arbete som utvecklar både bolaget och Höör.
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Affärsområde Fastigheter

Med representation i Höörs olika tillväxtåldrar, från 1800-talet fram till 2010-tal, äger Höörs
Fastighets AB fastigheter över hela Höör. Beståndet gör HFAB till Höörs största

fastighetsägare.

HFABs fastighetsbestånd uppgick vid årets utgång till 54 fastigheter. Huvudelen av fastighe-
terna är egenägd tomtmark, någon enstaka med arrenedeavtal. Totalt äger HFAB 102 707

kvm fördelade på 32 715 kvm bostäder och 69 992 kvm lokaler.
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Höörs största fastighetsägare

Bostäder
HFAB har ca 33 000 kvadratmeter bostadsyta fördelat på 461 lägenheter
med en snitthyra på 1 132 kr/kvm/år.

Vakanserna bland bostäderna fortsätter att vara låga och vår uthyrnings-
grad ligger över 98 %. Omflyttningen har under 2016 minskat något till 
17,6 % (18,0 %). Vid årsskiftet stod 769 personer i kö, varav de flesta söker
en tvåa i vårt äldre bestånd. Vi kan oftast erbjuda sökande en god bostad i
rimlig tid. Däremot kan vi inte alltid göra det i de områden eller till de hy-
resnivåer som är mest efterfrågade.

Nästan hälften av våra lägenheter är 2:or och är fortfarande den mest ef-
terfrågade storleken även om efterfrågan på 3:or med hiss ökar år från år.

Lokaler
HFAB har ca 70 000 kvadratmeter uthyrningsbar lokalyta varav ca 1 % var
vakanta vid årsskiftet.

Höörs kommun är HFABs största hyresgäst och hyr vid årsskiftet 94 % av
all uthyrningsbar yta till en snitthyra på 1 085 kr/kvm/år.

Marknadsläget för kommersiella lokaler i Höör är fortsatt tufft.

Skolor är klart dominerande i vår fastighetsportfölj och utgör 44 % av lo-
kalytan. Nedan visas fördelningen av vår lokalyta. I övrigt ingår bland an-
nat brandstation och polisstation.
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Underhåll och ombyggnationer
HFABs fastigheter underhålls för att erbjuda hyresgästerna goda och trygga inomhus- och utomhusmiljöer och för
att uppfylla gällande myndighets- och miljökrav. Underhållsinsatserna är även centrala för att vårda och utveckla
fastighetsvärdet.

Under 2016 genomfördes underhåll och ombyggnader för ca 48 miljoner kronor. De lite större underhålls- och ombyggnadsprojekten som har ge-
nomförts under året är:

UNDERHÅLLS- OCH OMBYGGNADSPROJEKT 2016

Bergvärme Åtorp  6 980 kkr

Fasadrenovering Ziegler 1  6 025 kkr

Renovering musikskolan  5 891 kkr

Ny parkering Berggren 16  4 300 kkr

Tak- och fönsterbyte Näktergalen 6  3 647 kkr

Underhåll Midgårds förskola  1 296 kkr

Tak- och fönsterbyte Linden 754 kkr

Ombyggnation receptionen Berggren 16 474 kkr

FASTIGHETSUNDERHÅLL PER KVM:
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Nyproduktion
Höörs Fastighets AB har i uppdrag att tillföra nya hyresrätter till Höörs bostadsmarknad
samt vara ett av kommunens verktyg för att klara sitt bostadsförsörjningsansvar.

Under 2016 har byggnationen av 32 nya lägenheter (Badhuset 2) påbörjats. Inflyttningen är planerad till 1 augusti 2017.

Under våren tillträdde vi en fastighet i Sätofta (Sätofa 6:89) där byggnation av 12 st marklägenheter är upphandlad och
beställd. Byggnation påbörjas under våren 2017.

På Lilla Torg ska det skapas fyra nya lägenheter genom att konvertera två lokaler i bottenplan. Entreprenaden är upp-
handlad och beställd.

Byggnationen av Badhuset 2.
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Energi och Miljö

Energiförbrukningen är ett fastighetsbolags största klimatpåverkande fak-
tor och värmekostnader utgör den största driftkostnaden. Ett strategiskt
och långsiktigt arbete för att energiinvestera beståndet är därmed avgö-
rande både för att bidra till måluppfyllese av Höörs klimatmål och för att
säkerställa goda driftnetton.

Med stort engagemang och tydliga mål har vi lyckats bra med vårt energiarbete. Vi arbetar målin-
riktat, strukturerat och framgångsrikt med vårt energispararbete och har gjort så under många år.
Genom en kombination av driftoptimering och energiinvesteringar har bolaget minskat
energibehovet.

Under 2016 har det genomförts ett geoenergiprojekt i form av bergvärme i kvarteret Åtorp. Berg-
värmen kommer även att kunna försörja nybygget på fastigheten Badhuset 2. Vår energianvänd-
ning har minskat kraftigt och vi har redan klarat av målsättningen i Skåneinitiativet.

HFABs energimål under 2016 var att under perioden 2007-2016 minska energiförbrukningen med
20 % på bostäderna. Det kan nu konstateras att under perioden 2007-2016 har HFAB uppnått må-
let med råge och har minskat energiförbrukningen med hela 24,3 % enligt Skåneinitiativets rap-
port för 2016.

Styrelsen har även startat upp ett energisparprojekt, ESP 2, som sträcker sig under perioden
2017-2020 där målsättningen är att sparar 20 % på hela fastighetsbeståndet till 2020 med 2008
som basår.

Under 2016 har det genomförts ett geoenergiprojekt i

form av bergvärme i kvarteret Åtorp.

ÅR Driftstatistik för lokalerna Driftstatistik för bostäderna

Värme
kWh/kvm

ElkWh/kvm VattenKubik/kvm Värme
kWh/kvm

ElkWh/kvm VattenKubik/kvm

2014 93,9 61,32 0,41 126,61 21,7 1,11

2015 90,19 61,76 0,41 121,18 22,64 1,16

2016  77,20  63,26  0,40  107,1  25,1  1,15

VÄRME KWH/KVM – TOTALT 2013–
2015
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Affärsområde Tjänster

Ett av bolagets kärnuppdrag är god service till våra hyresgäster. Både bostads- och lokalhy-
resgästerna ska möta en modern, professionell och serviceinriktad organisation som tar

kunden på allvar och som tillhandahåller de tjänster som efterfrågas.
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En trygg och trivsam miljö
Inom affärsområdet Service arbetar vi med att sköta om och underhålla HFABs fastigheter.
Vi erbjuder vaktmästeritjänster till våra lokalhyresgäster, främst inom skola och den sociala
sektorn.

2016

83%
av felanmälningarna avhjälpta inom en vecka.

Inom AO Service arbetar vi med att sköta om våra fastig-
heter och våra hyresgäster. Vi arbetar med förebyggande
underhåll, mindre underhållsprojekt, felanmälanshante-
ring och utemiljö. Vi levererar även vaktmästeritjänster åt
våra lokalhyresgäster främst inom skola och social sektor.
Vi arbetar med att skapa trivsel och trygghet i våra fastig-
heter samt att underlätta vardagen för våra kunder och
hyresgäster. Att ständigt förbättra och utveckla samarbe-
tet med våra hyresgäster och kunder samt att vara lyhör-
da för deras önskemål är centralt i vår verksamhet.

Utemiljön och första intrycket på våra bostadsfastigheter
har haft en fortsatt hög prioritet även under 2016. Efter
önskemål som framkom på våra bomöten har vi genom-
fört en mängd olika projekt. Några exempel: På Munkarp-
svägen har vi utvidgat parkeringsplatsen och satt upp be-
lysning. På Lärkgatan 28 har parkering och gångar asfal-
terats, ny ledbelysning satts upp, en ny mötesplats an-
lagts och alla planteringar förnyats.

För att förbättra trivsel och trygghet togs beslut om att
renovera källare och tvättstuga på Lärkgatan 45 F-H detta
har genomförts i samråd med hyresgästerna. Källaren har
målats, ny rörelsestyrd ledbelysning har installerats,
tvättstugan har nya energisnålamaskiner och har blivit
utrustad med doserare för tvättmedel vilket förhopp-
ningsvis innebär en förbättring för miljön.

Många verksamhetsförändringar och renoveringar inom
förskola och skola har inneburit stora utmaningar för
vaktmästeritjänsterna. Framförallt iordningställandet av
moduler på Sätoftaskolan och Ringsjöskolan inför hös-
tens skolstart innebar stora påfrestningar för vår
verksamhet.

För att säkerställa att vi kan leverera bra kvalitet till våra
kunder och hyresgäster arbetar vi kontinuerligt med
kompetensutveckling. Under 2016 genomfördes 9 utbild-
ningar riktade till olika delar av vår verksamhet.

Felanmälan och felavhjälpningsprocessen är en viktig del
av vårt arbete och har fungerat väl under året. Vi kan kon-
statera att antalet registrerade felanmälningar har mins-
kat mot föregående år – 1183 st 2016 mot 1291 st 2015. Vi
klarade vårt mål på att 80 % av felanmälningarna ska
vara åtgärdade inom en vecka, då hela 83 % var klara
inom en vecka under 2016. Vi arbetar ständigt med att
utveckla organisationen. Att vara lyhörd och lyssna på
våra kunder och hyresgäster är självklart för ett bra sam-
arbete och för att skapa en trygg och trivsam miljö.
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En växande städenhet
Under 2016 har beställningarna om mer städning ökat vilket lett till att arbetet med att ef-
fektivisera städenheten fortsatt samt att vi nyanställt personal. Målet att bli en modern och

prisvärd tjänsteleverantör lever vidare.

2016

En kompletterande golvvårdsutbildning har genomförts för
all städpersonal

Omfattningen av städavtal ökade 2016 bland annat ge-
nom förskole/skolmoduler och även utökning av antalet
storstädningsavtal. Även ett grönt städavtal har arbetats
fram och används numera i våra trappstädningar.

Under 2016 har vi sett över våra städavtal och höjt av-
verkningstakten på skolorna. Lokalvårdarna har bytt ar-
betspass med varandra för att enheten ska bli ett mer
flexibelt affärsområde, vilket har blivit uppskattat av så-
väl kunder och lokalvårdare. Personalen har fått ta ett
större ansvar genom mer delaktighet inom administratio-

nen, t.ex. vid varubeställningar och upphandlingar. Under
hösten har en kompletterande ergonomiutbildning ge-
nomförts för all städpersonal. Även en utbildning i ledar-
skap har genomförts. Fyra lokalvårdare har genomfört
yrkesutbildningen SRY. HLR-utbildning har också genom-
förts under hösten.

Vårt fokus ligger fortfarande på våra kundbesök och arbe-
tet med att se över våra städavtal fortsätter. Vi kommer
också att introducera och erbjuda våra kunder gröna
städavtal.
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Höörs Fastighets AB (org nr 556019-3350) får härmed avge årsredovisning för
bolagets verksamhet räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.

Styrelse
Valda av kommunfullmäktige:

Ordförande: Johan Svanberg

Vice ordförande: Anders Magnhagen

Ledamot: Arne Gustavsson

Ledamot: Susanne Asserfors

Ledamot: Gill Andersson

Ledamot: Marianne Ragntoft

Ledamot: Fredrik Stålhandske

Ledamot: Rolf Streijffert

Ledamot: Stefan Liljenberg

Personalrepresentant: Mona Schill-Ingvarsson
(Kommunal)

Lekmannarevisorer valda av kommunfullmäktige i Höörs kommun:

Ordinarie: Jörgen Lindqvist

Ersättare:  Saud Korlat

Revisor valda av bolagsstämman:

Ordinarie: Öhrlings PricewaterhouseCoopers,
med huvudansvarig revisor Mattias
Johansson

Verkställande direktör:

Kristina Forslund (avgår 2017-02-11) 
Lars Anebreid (Tf VD fr o m 2017-02-12)

Ledningsgruppen:

Kristina Forslund, Joakim Wallberg, Magnus Nilsson, Lars-Göran Persson och Anita Nilsson

Styrelsen har under året hållit 8 protokollförda sammanträden. Bolagsstämma hölls 2016-05-18

Organisationsanslutningar:

SABO, HBV, andelsföreningen Skånehem och arbetsgivarorganisationen Pacta

Ägarförhållande
Aktiebolaget Höörs Fastighets AB (HFAB) med säte i Höör är ett helägt bolag till Höörs kommun.

Verksamhet
Höörs Fastighets AB (HFAB) resultat efter finansiella poster uppgick 2016 till 9,9 Mkr (5,9).

HFABs kärnverksamhet är att förvalta och bygga bostäder samt lokaler för kommunal verksamhet. Företagets strategis-
ka inriktning – att utifrån samhällsnyttiga, affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer utveckla och förvalta bostä-
der och lokaler, samt utifrån kundens önskemål och behov tillhandahålla prisvärda och trivsamma bostäder och lokaler
med god kvalitet och service – samlar HFABs uppdrag och är i enighet med Höörs vision 2025. De riktade satsningar som
genomförs är planerade utifrån att HFAB ska uppfylla inriktningsmål, ägardirektiv och resultatkrav.

Bolaget har under året i produktion 32 lägenheter samt upphandlat 16 ytterligare hyresrätter, 12 stycken i Sätofta 6:89
samt 4 stycken i Fyrkanten 3. Diskussioner och planer av en ny förskola har fortgått under året. En beställning av kom-
munen om 12 stycken ettor fördelade på 2 olika fastigheter är gjord men ej behandlad av HFABs styrelse.

22



Verksamhetsåret 2016 har för bolaget inneburit, förutom nyproduktionen, stora satsningar på det planerade underhållet
samt ombyggnationer samt uppförandet av moduler på beställning av kommunen. De underhållsinsatser som genom-
förts under året har i huvudsak omfattat fastigheter byggda mellan 1950 och 1980.

Fastighetsbeståndet
Höörs Fastighets AB (HFAB) ägde vid årets slut 54 (53) fastigheter med ca 33 000 kvm bostäder och ca 70 000 kvm lokaler,
i en sammantagen uthyrningsbar area om ca 103 000 kvm. Majoriteten av fastigheterna är ägda och någon enstaka inne-
has med tomträtt eller arrendeavtal.

Fastigheternas värde
HFAB gör årligen en värdering av fastighetsbeståndet. Marknadsvärdet vid årets slut uppgick till 1 080,8 Mkr. Det bokför-
da värdet vid samma tidpunkt uppgick till 764,3 Mkr.

Värderingen är gjord som en tioårig kassaflödesanalys för varje enskild fastighet, där HFAB har lagt in grunduppgifter
per fastighet och ansvarar för dess riktighet. Värden har stämts av mot gjorda försäljningar och av NAI Svefa utförda
värderingar.

Försäljningar/Förvärv
Under 2016 har Sätofta 6:89 inköpts av kommunen för 1 309 000 kr.

Marknad
Höörs Fastighets AB är en stor aktör på Höörs fastighetsmarknad och har i uppdrag att vara med och bidra till att Höör
utvecklas. Det finns en stark efterfrågan på hyresrätter i det äldre beståndet. I nyproduktionen är efterfrågan svagare.
Bolaget bedömer att risken för vakanser i nyproduktionen är liten men med rätt byggnation kan den minimeras och i
det äldre beståndet finns ingen risk de kommande åren.

Uthyrningsgraden för de kommersiella lokalerna ligger på samma nivå som föregående år och uppgår till cirka 99 % vid
årsskiftet.

Hyresförhandlingar för bostäderna genomfördes i början av 2016 och resulterade i höjda bostadshyror fr o m 1 april
med 0,39 %. Hyresnivån på kommunala verksamhetslokaler är reglerat i ett 25-årigt hyresavtal med ett 70 % index. Det-
ta innebar att hyran höjdes 20160101 med 0,06 %. Det återstår 17 år av kontraktslängden.

Resultat
Resultatet för 2016 efter finansnetto uppgår till 9,9 Mkr (5,9 Mkr). I resultatet ingår en nedskrivning med 2,0 Mkr (5,0
Mkr). Nedskrivningen berör fastigheten Munkarp 4:39 (Munkarps skola), vars låga hyra medför krav på nedskrivning av
dess bokförda värde med 2,0 Mkr.

Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 5,7 Mkr  (8,2 Mkr). 
Omsättningen uppgick till 136,6 Mkr (127,1 Mkr).

Trots i stort sett obefintlig hyreshöjning 2016 har alltså bolagets intäkter ökat med 9,5 Mkr jämfört med 2015. Bakgrun-
den till ökningen hänför sig primärt till att bolaget utfört projekt på uppdrag av Höörs Kommun gällande fastigheterna
Klubban 1, Sätofta 18:54 (Sätoftaskolan) samt på Visdomen 4 (Ringsjöskolan). Projekteten avser ombyggnad av Klubban
för ensamkommande flyktingbarn och installation och byggnation av skol- och förskolemoduler på Ringsjö- respektive
Sätoftaskolan. Total projektkostnad för dessa uppgår till ca 6,0 Mkr som därför ökat såväl intäkts- som kostnadsmassan
i bolaget i motsvarande omfattning. Likaså har bolagets intäkter (och kostnader) ökat med ca 1,0 Mkr baserat på hyres-
avtal med Expandia för ovan nämnda moduler.

De resultatförda reparations- och underhållskostnaderna uppgick totalt till 14,4 (12,0) Mkr. I tillägg har cirka 68,0 Mkr
investerats (i pågående och avslutade projekt) i planerat underhåll, ombyggnationer och nyproduktion genomförts un-
der 2016. Det största projektet avser byggnationen av 2 st Kombohus med 32 st lägenheter på fastigheten Badhuset 2
som kommer att färdigställas under sommaren 2017.

Vid årets slut hade HFAB en oförändrad låneskuld om 748,4 Mkr jämfört med 2015. Borgensramen för bolaget har under
året varit 800 Mkr. 
För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj används finansiella derivatinstru-
ment i form av ränteswapar. Den genomsnittliga räntan under året har varit 2,6% (2,4%) exklusive borgensavgift på 0,4
% till Höörs kommun.

Den genomsnittliga belåningsgraden i förhållande till bokfört värde på fastigheterna var vid årets utgång 98% (96%). I
förhållande till marknadsvärdet var belåningsgraden 69% (74) %.

23



Eget kapital
Eget kapital ökar med årets resultat på 5,7 Mkr och till följd av ett aktieägartillskott på 8,9 Mkr (avseende kompensation för hyresbortfall för fastigheten
Badhuset 2). Tillsammans med utbetald utdelning till Höörs kommun på 0,6 Mkr blir total förändring i eget kapital 14,0 Mkr. Detta bidrar till att bolaget
soliditet vid årets utgång förbättrats till 9,8% (8,2%). Styrelsens förslag och motivering till vinstdisposition har sammanställts på sidan 44 i
årsredovisningen.

Balanserat resultat + årets resultat uppgår till 23,251Tkr. Föreslagen utdelning på 536 Tkr är i enlighet med avkastningskravet i ägardirektiven. I ny räk-
ning föreslås därför 22,715 Tkr balanseras.

EGET KAPITAL

Bundet Eget kapital Fritt Eget kapital
Totalt
Eget

kapitalAKTIEKAPITAL Uppskrivningsfond Reservfond
Balanserad
vinst eller

förlust

Årets
resultat

Vid årets början 40 000 12 000 50 9 249 61 299

Erhållet aktieägartillskott 8 900 8 900

Utbetald utdelning -632 -632

Årets resultat 5 734 5 734

Vid årets slut 40 000 12 000 50 17 517 5 734 75 301

Nyckeltal

NYCKELTAL 2016 2015 2014 2013* 2012*

Omsättning, Mkr  136,6 127,1 126,3 120,3 118,5

Resultat efter finansnetto, Mkr  9,9 5,9 13,9 −13,1 6,7

Räntetäckningsgrad, ggr  1,47 1,28 1,6 0,52 1,26

Avkastning på eget kapital, %  11,7 8,5 21,9 −22,8 11,7

Balansomslutning, Mkr  867,3 850,0 861,8 847,3 860,5

Aktiverade investeringar, Mkr  14,9 38,0 79,4 5,9 14,5

Soliditet  9,8 8,2 7,4 6,8 6,6

Nettoskuld/lån, Mkr  748 748 748 753 761

Ränteswapar, Mkr  688 618 618 693 719

Genomsnittlig ränta, %**  2,59 2,36 3,03 3,6 3,32

Personal och organisation
VD sa upp sig i november och rekrytering av ny permanent VD pågår. Medelantal årsarbetare anställda under året var 52
(49) varav 33 (27) kvinnor och 19 (22) män. Organisationen är förankrad och stärker bolagets förvaltnings- och produk-
tionsförmåga och säkerställer att strategiska överväganden är en del i all verksamhet.  Vår organisation verkar som en
helhet och är flexibel för att kunna möta omvärldsförändringar. Organisationsutvecklingen är ett ständigt pågående ar-
bete och präglas av utarbetande av enhetligt arbetssätt grundade på process- och rutinbeskrivningar.

Miljö
Två av HFABs prioriterade miljöfrågor är minskad energianvändning och klimatpåverkan. En annan viktig del i bolagets
miljöarbete är att begränsa användningen av farliga kemiska ämnen för att minska den negativa påverkan på hälsa och
miljö.

Omfattande insatser har genomförts för att energieffektivisera och minska utsläppen av växthusgaser och göra miljö-
mässigt bra materialval. Byggmaterialfrågan är och kommer att bli allt viktigare i byggsektorn och är avgörande för att
uppnå ett hållbart byggande.

Riskhantering
Hyresutveckling

Höör är en tillväxtkommun och som en del av Öresundsregionen bedöms vakanser på bostäder framöver vara obefintli-
ga. Vad gäller lokalvakanser ser vi idag ingen större risk då kommunen är vår absolut största hyresgäst.

De senaste åren har hyreshöjningarna inte stått i relation till fastighetskostnadernas ökningar. Hyran för bostäder be-
stäms årligen efter förhandling mellan representanter från HFAB och Hyresgästföreningen.  Lokalhyresökningarna styrs
av KPI. På sikt kan denna differens mellan intäkter och kostnader bli en risk.
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Nyproduktion

HFABs bidrag till kommunens målsättning om fler bostäder, framför allt hyresrätter, är att påbörja byggnationen av 10
lgh/år över tid. Att producera bostäder till en kostnad som motsvaras av inflyttningshyrorna är en utmaning för bolaget.
HFAB arbetar kontinuerligt för att säkerställa en kostnadseffektiv nyproduktion av bostäder. Nyproduktionen i Höör krä-
ver oftast en nedskrivning på ca 10 %.

Fastighetskostnader

Höörs Fastighets AB arbetar med att uppnå målet med en långsiktigt effektiv förvaltning och god service. Med god un-
derhållsplanering minskar kostnaderna för oförutsedda åtgärder. HFABs arbete med energieffektivisering är ett av bola-
gets mest prioriterade områden. HFABs arbete med att nå Skåneinitiativet (20 % minskning av energiförbrukningen un-
der 2016 jämfört med 2007 års förbrukning) har lyckats i år slutade på hela 24 %. Cirka 25-30% av bolagets fastighets-
kostnader avser energi. En effektivisering av hela beståndet påverkar i hög grad bolagets fastighetskostnader vilket för-
anlett att styrelsen beslutat om ett nytt energiprojekt där hela beståndet ska minska sin energiförbrukning med 20 % till
2020. Förändringar i taxor, skatter, avgifter och andra regleringar har direkt inverkan på bolagets ekonomiska resultat.

Finansiering

Bolagets finansiella kostnader kommer öka i takt med ökande investeringar. Ränteläget har mycket stor påverkan på
bolagets resultat. Räntekostnaderna är en av de största kostnadsposterna. För att hålla räntekostnaderna på en jämn
och kontrollerad nivå arbetar vi med derivatinstrument i enlighet med vår finanspolicy. Bolaget följer aktivt kapital- och
räntemarknadens utveckling för att undvika att hamna i en dålig position framöver.

Administrativa risker

HFAB har en systematisk hantering av den interna kontrollen, som innehåller riskbedömningar av både måluppfyllelse
och uppföljning av efterlevande av riktlinjer och rutiner. Resultatet av granskningarna rapporteras till styrelse och ägare.
Årets granskning visar att vi har tillfredställande rutiner och instruktioner samt att uppdraget utförts på ett betryggande
sätt.

Utsikter 2017
Höörs Fastighets ABs ambition är att ligga i framkant både när det gäller energi, miljötänkande och nyproduktion. HFAB
står såväl idag som i framtiden, för bra bostäder, tryggt boende samt framtida visioner. Vi tror att Höörs kommun framö-
ver kommer att bli än mer attraktivt att bo i.

Ett nybyggnadsprojekt är i produktion och 1 augusti 2017 är det inflyttning i 32 nya hyresrätter. Två projekt kommer
startas upp våren 2017, de har upphandlats och kontrakterats under 2016. Betalningsviljan för en nyproducerad hyreslä-
genhet i Höör sviktar något vilket givetvis gör det till en risk med så mycket nyproduktion och nedskrivning är budgete-
rad. Men på sikt kommer dessa projekt att vara bra både för bolaget och för Höör. Fastighetsförvaltning handlar om
långsiktighet och en fastighets livscykel. Ur de aspekterna är nyproduktion en bra affär för HFAB.

Det ekonomiska läget i världen påverkar oss mycket. Med bolagets höga belåning är vi mycket räntekänsliga vilket gör
att vi måste fortsätta arbeta aktivt med vår lånestock och använda de finansiella instrument som vår finanspolicy
tillåter.

Det låga ränteläget fortsätter att gynna oss och ger oss möjlighet att arbeta vidare med underhållet i bostadsfastigheter-
na och hålla en god underhållsnivå i de kommunala verksamhetslokalerna. För 2017 har HFAB en mycket ambitiös inve-
sterings- och underhållsbudget.

Vi ser att efterfrågan på våra hyreslägenheter i det äldre beståndet är fortsatt hög och dessa har i stort sett inga vakan-
ser. Detta ger oss en god framtidstro även gällande nyproducerade hyresrätter. Med rätt marknadsanalys och anpass-
ning på nyproduktionen torde Höörs bostadsmarknad klara en produktionstakt på ca 10 lägenheter om året.

Uthyrningsläget avseende lokaler var under 2016 fortsatt tufft på grund av lågkonjunkturen, i kombination med att fy-
siska butiker ”drabbas” av ökad internethandel. Under 2016 har dock kv Mejeriets butikslokaler hyrts ut till Höörs kom-
mun att användas till kontorslokaler. Kv Fyrkantens lokaler kommer under 2017 omvandlas till 4 stycken lägenheter.

Vårt nya helintegrerade affärssystem ger oss en mycket bra möjlighet att följa upp ekonomin på fastighetsnivå och arbe-
ta fram strategier för vårt fastighetsägande framöver. Arbetet med långsiktiga underhållsplaner är nu i mål och ligger till
grund för framtida analyser och strategier. Det hjälper oss att bli ett modernt och offensivt fastighetsbolag – ett viktigt
instrument för vår ägare i utvecklingen av Höör.

Våra ambitioner är att fortsätta på den inslagna vägen och med energieffektiviseringar, måluppfyllelse, samverkan och
kommunikation leva upp till styrelsens och ägarens krav. Vår storlek ger oss möjlighet att påverka miljön i positiv rikt-
ning. Vi tror att vi därmed kan fungera som inspirationskälla och föredöme i Höör.

Arbetet med energieffektiviseringar kommer att fortsätta och utökas till hela fastighetsportföljen samt intensifieras för
att kunna nå målet  om 20 % minskning till 2020. Tanken är att minskad energianvändning ska minst möta kostnadsök-
ningarna på energi.

Dialogen med våra kunder är av största vikt för vår framgång som bolag och för att vara en aktiv part på Höörs fastig-
hetsmarknad, i enlighet med vår ägares intentioner. Vi kommer därför att fortsätta med kundenkäter och prioritera
kommunikationen med kunderna, i form av bl.a. kundbesök och bomöten.
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Arbete med att se över vår organisation, struktur, policys, processer och rutiner har fortsatt under 2016 och är ett arbete
som måste ske kontinuerligt och blir aldrig klart. Det är ett arbete som kommer att fortsätta även under 2017. Vidare ska
affärsplanen med dess mål och kundfokus hållas levande och vara känt i hela organisationen.

Det finns en stark framtidstro i Höörs kommun och vi vill och kommer att vara en aktiv part i utvecklingen. Ett flertal pro-
jekt finns i diskussions- och planeringsfasen. Detta gäller såväl bostäder och kommunala verksamhetslokaler såsom för-
skolor och LSS-boenden. På lite längre sikt ser vi ett ökat behov av kommunala verksamhetslokaler.

Vår värdegrund ”genom arbetsglädje och nytänkande är vi professionella och affärsmässiga” tar vi med oss in i 2017
som ledstjärna för vårt fortsatta arbete med att bidra till att Höör ska upplevas som attraktivt att bo och arbeta i.

KÄNSLIGHETSANALYS Förändring
(%-enheter)

Resultat 2016
(Mkr)

Brutto hyresintäkter +/-  1  1,4

Vakansgrad +/-  2  2,8

Fastighetskostnader +/-  1  0,5

Genomsnittsränta lån +/-  1  7,5
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Resultaträkning

BELOPP I TKR Not 2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

Nettoomsättning 1  136 611 126 994

Övriga rörelseintäkter 2  0 104

127 097

Rörelsens kostnader

Fastighetskostnader 3  -46 091 -36 582

Övriga externa kostnader 4  -6 683 -5 302

Personalkostnader 5  -25 197 -25 005

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6, 11, 12  -27 541 -29 020

Övriga rörelsekostnader 7  0 -4 387

Rörelseresultat  31 100 26 801

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter  44 74

Räntekostnader och liknande resultatposter 8  -21 184 -21 009

Resultat efter finansiella poster  9 960 5 866

Bokslutsdispositioner

Bokslutsdispositioner, övriga 9  -2 342 1 748

Resultat före skatt  7 618 7 614

Skatt på årets resultat 10  1 884 545

Årets resultat  5 734 8 159

Kommentarer till resultaträkningen
Resultatet

Resultatet efter finansnetto uppgår till 9,9 Mkr (5,9 Mkr). Under året har inga fastigheter sålts och således finns inga reali-
sationsvinster/förluster i resultatet. 
I 2016 års resultat ingår dock en nedskrivning av fastigheten Munkarp 4:39 (Munkarps skola) med 2,0 Mkr, vars låga hyra
medför krav på att dess bokförda värde skrivs ned. Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 5,7 Mkr
(8,2 Mkr).

Nettoomsättningen

Omsättningen uppgick till 136,6 Mkr (127,1 Mkr). Närmre 70% av bolagets intäkter avser uthyrning av kommunala verk-
samhetslokaler. Hyresavtalet stipulerar att hyran årligen förändras med 70% av KPI. Såväl 2014 som 2015 har haft nega-
tivt KPI vilket inneburit sänkta hyror och därmed sänkt nettoomsättning. Under 2016 har det dock skett en marginell hy-
reshöjning om 0,06 %. Även hyreshöjningen på bostäder var extremt låg på 0,39% (1,2%). Förklaringen till den ökade
omsättningen på cirka 9,5 Mkr går därför att finna i andra orsaker, varav de mest primära är projektuppdrag utförda till
Höörs Kommun avseende fastigheterna Klubban 1, Sätofta 18:54 (Sätoftaskolan) och på Visdomen 4 (Ringsjöskolan).
Projekten som avser ombyggnad av Klubban och installation/byggnation av moduler på Sätofta- och Ringsjöskolan på-
verkar netto-omsättningen (såväl som fastighetskostnader) med ca 6,0 Mkr under 2016. I tillägg utgör ca 1,0 Mkr i årets
omsättning modulhyra från Expandia, för ovan nämnda moduler, som vidarefaktureras till Höörs kommun.

Fastighetskostnaderna

Årets fastighetskostnader ligger också väsentligt över 2015 års nivå. Skillnaden på 9,5 Mkr utgör precis som beskrivits
ovan primärt till följd av kostnader för genomförda projekt avseende fastigheterna Klubban, Sätofta- och Ringsjöskolan
som ökat fastighets-kostnaderna med cirka 7,0 Mkr 2016. Mediakostnaderna har genom fortsatt arbete med energieffek-
tiviseringar lyckats ligga kvar på i stort samma nivå (+1%) i kronor 2016 jmf med 2015 trots pris- och taxehöjningar. Även
nysatsningar under 2016, såsom bergvärmeprojektet på fastighten Åtorp, gör att vi även under 2017 räknar med att kun-
na möta pris- och taxehöjningar med hjälp av lägre förbrukning. Dessa satsningar innebär också att ett ökat underhåll
genomförts under 2016 som bidrar till att bolagets reparation- och underhållskostnader ökat från 12,0 Mkr 2015 till 14,4
Mkr 2016.

Personalkostnader

Kostnaderna för personal har ökat 0,8% i jmf med motsvarande kostnader 2015. 
Den låga ökningen beror på fortsatta kostnadseffektiviseringar samt på att vi under en del av 2016 saknat bemanning,
då nyrekrytering dragit ut på tiden. Svårigheten att rekrytera hänger till stor del samman med den byggboom som råder
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i fastighetsbranschen vilket leder till längre rekryteringstider och sannolikt ökande personalkostnader under de kom-
mande åren.

Av och nedskrivningar av materiella anl.tillgångar

Sedan införandet av det nya redovisnings-regelverket K3 (2014) har avskrivningarna för bolaget ökat kraftigt. Detta som
en konsekvens av att bolaget historiskt haft en för lång avskrivningstid relativt fastigheternas förväntade nyttjandeperi-
od. Detta medför att avskrivningarna har höjts jämfört med tidigare år för att kompensera för den tidigare för låga
avskrivningstakten.

All nyproduktion av bostäder (i Höör liksom i andra orter utanför stadsregionerna) har svårt att bära sina produktions-
kostnader via hyresintäkter. Detta medför att det bokförda värdet på dessa måste skrivas ned. Under 2016 har dock ing-
en nyproduktion av bostäder färdigställts och därför ej krävt några nedskrivningar (2015 års nedskrivningar uppgick till
5,0 Mkr). Däremot ingår det 2,0 Mkr i nedskrivning av fastigheten Munkarp 4:39 (Munkarps skola) under 2016. Bakgrun-
den till nedskrivningen utgörs av att fastigheten har en för låg hyresintäkt i förhållande till dess bokförda värde.

Övriga rörelsekostnader

Under 2016 föreligger inga övriga rörelsekostnader. 
Under 2015 genomfördes rivning av 2 fastigheter, Badhuset 2 (gamla brandstationen) samt (fd) Pumpen 20. De befintliga
bokförda värdena på dessa fastigheter uppgick till 4,4 Mkr och belastade 2015 års resultat.

Räntekostnader

Den exceptionellt låga räntenivå som förelegat under ett par års tid innebär att våra räntekostnader var kvar på i stort
samma nivå som 2015. En utökning av vår räntebindning, via räntederivat, under året ökade dock våra kostnader fr o m
andra halvåret. Av årets räntekostnader utgör 3,0 Mkr en årlig borgensavgift till Höörs Kommun. Den genomsnittliga rän-
tebindningstiden i låneportföljen uppgår till 5,0 år vid årsskiftet och den genomsnittliga effektiva räntan till 2,59%. Det
fortsatt gynnsamma läget ger oss möjlighet att hantera de utmaningar som finns med nedskrivningar vid nyproduktion
av bostäder samt stora behov av underhåll som ligger framför oss.

Bokslutsdispositioner & skatt

Periodiseringsfonder från taxeringsår 2011 har återförts med 1,8 Mkr och årets avsättning uppgår till 4,0 Mkr. 
Aktuell skatt uppgår till 2,7 Mkr medan reserveringen för uppskjuten skatt minskar med 0,8 Mkr.
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Balansräkning

BELOPP I TKR Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 11  769 594 781 402

Inventarier, verktyg och installationer 12  2 274 3 094

Pågående nyanläggningar och förskott

avseende materiella anläggningstillgångar 13  62 171 9 285

 834 039 793 781

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 14  40 40

Andra långfristiga fordringar 15  5 403 7 661

 5 443 7 701

Summa anläggningstillgångar  839 482 801 482

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  229 116

Fordringar hos kommunen  25 375 48 114

Övriga fordringar 698 –

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 470 276

 27 772 48 506

Kassa och bank  35 51

Summa omsättningstillgångar  27 807 48 557

SUMMA TILLGÅNGAR  867 289 850 039

EGET KAPITAL OCH SKULDER 16

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (400 000 aktier)  40 000 40 000

Uppskrivningsfond  12 000 12 000

Reservfond  50 50

 52 050 52 050

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust  8 617 1 090

Aktieägartillskott  8 900 –

Årets resultat  5 734 8 159

 23 251 9 249

Summa eget kapital  75 301 61 299

Obeskattade reserver 17

Ackumulerade avskrivningar utöver plan  1 700 1 600

Periodiseringsfonder  10 898 8 656

 12 598 10 256

Avsättningar

Avsättningar för uppskjuten skatt 18  2 284 3 089

 2 284 3 089

Långfristiga skulder 19

Övriga skulder till kreditinstitut  748 421 748 421

 748 421 748 421

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  14 051 7 334

Aktuella skatteskulder  – 1 955

Övriga skulder  844 271

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20  13 790 17 414

 28 685 26 974

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  867 289 850 039
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Kommentarer till balansräkningen
Anläggningstillgångar

Under 2016 har bolaget gjort nyanskaffningar av materiella anläggningstillgångar till ett värde av cirka 67,8
Mkr. Cirka 34,3 Mkr utgörs av nyproduktion av bostäder samt köp av mark för bostäder. 
Resterande del utgörs av omfattande ombyggnader och underhåll av fastighetsbeståndet samt flera energisparprojekt. 
Huvuddelen av årets nyanskaffningar, ca 52,9 Mkr, ligger i pågående projekt som kommer att till största delen slutföras
under 2017.

Omsättningstillgångar

Bolagets koncernkonto hos Sparbanken Skåne redovisas som en fordran mot Höörs Kommun och ej som likvida medel. 
Då bolaget finansierat alla investeringar under året via egna medel och ej utökat sin belåning medför detta att bolagets
omsättningstillgångar minskat med drygt 20 Mkr.   

Eget kapital

Trots nedskrivning på 2,0 Mkr som påverkat årets resultat negativt och en utbetald utdelning till Höörs Kommun om 0,6
Mkr som genomförts under 2016 ökar eget kapital med 14,0 Mkr. 
Bortsett från årets resultat på 5,7 Mkr påverkas eget kapital av ett aktieägartillskott på 8,9 Mkr (kompensation för förlo-
rade hyresintäkter avseende Badhuset 2). Med denna ökning av bolagets egna kapital ökar också soliditeten i bolaget till
9,8% och ligger därmed nära bolagets mål på 10%.

Skulder

Långfristiga skulder

Bolagets långfristiga skulder är oförändrade under 2016 och alla nyinvesteringar har genomförts utan ny belåning. 
Belåningsgraden är 98% i förhållande till fastighetsbeståndets bokförda värde och 69% i jämförelse med dess bedömda
marknadsvärde.
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Kassaflödesanalys

BELOPP I TKR Utfall 2016 Utfall 2015

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 9 960 5 866

Justeringar för poster som inte ingår i kassafödet

Av- och nedskrivningar 27 540 29 020

Övriga justeringar -161 4 821

37 339 39 707

Betalda skatter -3 918 -1 440

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 33 421 38 267

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 20 699 -24 554

Ökning(+)/Minskning(-) rörelseskulder 2 939 -15 553

Kassaflöde från den löpande verksamheten 57 059 – 1840

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar -67 601 -34 513

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  0 25

Minskning av finansiella anläggningstillgångar 2 258 2 353

Kassaflöde från investeringsverksamheten -65 343 -32 135

Finansieringsverksamheten

Erhållet aktieägartillskott 8 900 0

Utbetald utdelning -632 -1 049

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8 268 -1 049

Årets kassaflöde -16 -35 024

Likvida medel vid årets början 51 35 075

Likvida medel vid årets slut 35 51
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Redovisningsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper
De redovisningsprinciper som tillämpats överensstämmer med årsredovisningslagen, samt de som anges i BFNAR
2012:1.

Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella tillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är
sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller företaget och att anskaff-
nings-värdet för anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar görs i enlighet med komponentmetoden varvid uppdelning av “betydande” komponenter gjorts som
skrivs av i förhållande till bedömd kvarvarande nyttjande-period. Bolagets fastigheter består av ett antal olika typer
såsom bostäder, vårdbostäder, skolor, förskolor, kontor, industri och ”specialfastigheter” (brandstationer, simhall etc).
Komponentindelning samt avskrivningstider skiljer sig åt beroende på typ av fastighet. Följande intervaller gäller för
komponenternas avskrivningstider:

Grund/stomme/innerväggar 50–100 år

VS/VVS/ventilation 25–60 år

El/installationer/ledningar 20–50 år

Inre ytskikt/vitvaror 20 år

Yttertak/fasader 20–50 år

Fönster/dörrar 30–50 år

Köksinredning/storkök 25–30 år

Hissar/övrigt 15–30 år

Maskiner, inventarier och installationer skrivs av med mellan 5–40 år.

Fordringar

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Avsättningar

Bolaget gör avsättning för uppskjuten skatt enligt balansräkningsmetoden avseende temporära skillnader mellan
redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden.

Likvida medel utgörs av kassa, banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar.

Koncernbankkonto redovisas som fordran mot Höörs kommun och ingår därför ej i likvida medel.

Ersättningar till anställda

Avgiftsbaserade pensioner

Bolagets förpliktelse för varje period utgörs av de belopp som bolaget ska bidra med för den aktuella perioden. Följaktli-
gen krävs det inga aktuariella antaganden för att beräkna förpliktelsen eller kostnaden och det finns inga möjligheter till
några aktuariella vinster eller förluster. Förpliktelsen beräknas utan diskontering, utom i de fall de inte i sin helhet förfal-
ler till betalning inom tolv månader efter utgången av den period under vilken de anställda utför de relaterade
tjänsterna.
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Skatt

Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2001:1. Total skatt ut-
görs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhö-
rande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt (tidigare kallad Betald skatt) är skatt som skall betalas eller er-
hållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräk-
nas enligt balans-räkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga vär-
den på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade
och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Obeskatta-
de reserver redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den
mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.

Redovisning av intäkter

Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad
som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om bola-
get får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Hyresintäkten redovisas i den
period som hyran avser.

Ränta och utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att bolaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är
förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränteintäkten redovisas med
tillämpning av den räntesats som ger en jämn avkastning för tillgången i fråga. Utdelningsintäkt redovisas när aktie– 
ägarens rätt att få utdelning bedöms som säker.

Redovisning av finansiella instrument

Bolaget hanterar ränterisken i bolagets skuldportfölj med hjälp av finansiella derivatinstrument i enlighet med bolagets
finanspolicy.

Bolaget tillämpar s.k. säkringsredovisning vilket innebär att värdeförändringar i derivatavtal inte redovisas över resultat-
räkningen. Realiserade övervärden i stängda derivat-avtal periodiseras över den genomsnittliga räntebindningstiden i
skuldportföljen vid tillfället för stängningstidpunkten.

Ränta och utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att bolaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är
förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränteintäkten redovisas med
tillämpning av den räntesats som ger en jämn avkastning för tillgången i fråga. Utdelningsintäkt redovisas när aktie– 
ägarens rätt att få utdelning bedöms som säker.

Leasingavtal

Leasingtagare

Bolagets leasingavgifter kostnadsförs löpande. Under året har leasingavgifterna redovisats enligt principerna för opera-
tionell leasing. De anläggningstillgångar som leasas är fordon, kontorsmaskiner & städmaskiner.

Leasinggivare

Bolagets hyresintäkter intäktsförs löpande och redovisas som operationell leasing. Redovisade framtida hyresintäkter är
baserade på bindande hyresavtal och är beräknade till nominella belopp. Huvuddelen (>90%) av dessa är mot Höörs
Kommun med 70% prisindex. Då dessa avtal är baserade på varmhyra förekommer ej variabla avgifter.  Övriga lokalavtal
är baserade på 100% prisindex. Bostadsavtal förhandlas årligen med hyresgästföreningen.

Koncernuppgifter
Företaget är helägt dotterföretag till Höörs Kommun.
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Fastighetsinnehav per 2016-12-31

Nybyggnadsår Bokfört
värde

Antal lgh Lgh yta Lokal yta Hyra/kvm

Anders 7 1880 2 401 676 1030 439

Badhuset 2 Under produktion 958 992

Berggren 16 1953/59/72 58 769 118 7887 1139

Berggren 7 1825 3 838 263 612

Björken 7 2007 51 997 733 3536 2095

Björktickan 2 870 121 348 537

Bosjökloster 1:622 1973 1 244 881 158 1117

Brinken 1 1974 23525 276 3138 1179

Finken 1 2004 4 179 584 426 1322

Fyrkanten 3 & 4 1900,2015 6 615 257 7 453 245 1079

Förmannen 1 1981 1 093 309 159 884

Gesällen 5 1981 1 089 270 159 885

Gudmuntorp 6:8 1929/74/80/90 7 008 814 2303 894

Hinden 6 1992 3 572 954 6 394 1365

Höörsgård 38 2008 18 037 596 1830 1251

Klubban 1 1980 1 344 283 222 1328

Konvaljen 10 1980 1 493 735 222 1258

Kunskapen 1 1990 6 970 624 1113 1894

Laxen 6 1971 2 935 700 12 778 941

Lugnet Mindre 5 1984 28 416 444 29 1948 941 1000 (1395)

Lugnet Större 2 1900/46/66 528 269 175 998

Lugnet Större 3 1900 784 568 199 621

Mejeriet 1 2009 105 416 841 78 5355 1229 1475 (1675)

Munkarp 4:39 1880/1925 1 663 085 889 426

N Rörum 7:28 1945 2 001 179 639

N Rörum 8:40 1953/79 5 478 173 1406 702

Näktergalen 3 1971 1 834 952 6 404 915

Näktergalen 4 1951,1959 5 601 442 20 972 115 1041 (393)

Näktergalen 6 1969 5 864 122 30 1670 943

Persiljan 7 2015 12 767 018 9 564 1553

Pilbågen 4 1978 1 332 577 340 1026

Prosten 4 1924/58/72/76 11 895 528 2528 1032

Pumpen 21 1996/2004 6 143 867 1170 816

Snogeröd 6:5 1969 1 555 635 7 459 950

Storken 29 1971 5 044 958 18 982 140 939 (291)

Sätofta 18:54 1992/94/96/97/2009 78 914 653 7181 1672

Sätofta 6:26 1985 1 786 362 337 1199

Sätofta 6:62 1985 942 823 147 1053

Sätofta 6:89 ej bebyggd 1 309 000

Ugglan 1 1954 4 046 939 9 525 142 957 (382)

Ugglan 16 1968 6 149 491 13 1093 100 918 (450)

Ugglan 2 1952 538 773 8 647 81 907 (813)

Uttern 11 1982 6 500 388 24 1608 132 994 (334)

Verkmästaren 1 1984 11 280 992 2363 888

Verkmästaren 2 1978 950 686 162 707

Veterinären 10 2002/05/12 11 230 000 1034 Egen förvaltning

Visdomen 4 1920/53/58/65/68/76/79/88 143 341 733 25095 861

Vråken 1 1993 4 794 250 6 552 1305

Ziegler 1 1978 17 078 616 56 4625 960

Åtorp 13 1992 0 30 2631 883

Åtorp 5 1992 86 118 051 93 7037 589 1166 (1481)

Ärlan 11 1959 881 442 166 833

764 306 440 461 32697 69879
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Not 1 – Nettoomsättning
Not 2 – Övriga rörelseintäkter
Not 3 – rörelsens kostnader
Not 4 – Övriga externa kostnader
Not 5 – Anställda och personalkostnader
Not 6 – Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Not 7 – Övriga rörelsekostnader
Not 8 – Räntekostnader och liknande resultatposter
Not 9 – Bokslutsdispositioner, övriga
Not 10 – Skatt på årets resultat
Not 11 – Byggnader och mark
Not 12 – Inventarier, verktyg och installationer
Not 13 – Pågående nyanläggningar
Not 14 – Andra långfristiga värdepappersinnehav
Not 15 – Andra långfristiga fordringar
Not 16 – Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Not 17 – Obeskattade reserver
Not 18 – Avsättningar för uppskjuten skatt
Not 19 – Långfristiga skulder
Not 20 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Not 1 – Nettoomsättning

NETTOOMSÄTTNING PER RÖRELSEGREN OCH GEOGRAFISK MARKNAD 2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Nettoomsättning per rörelsegren

Allmännyttiga bostäder  35 793 35 228

Fastigheter nyttjade i kommunal verksamhet  96 176 87 201

Industrifastigheter  4 642 4 565

 136 611 126 994

Leasingavtal – framtida hyresintäkter
Bolagets hyresintäkter intäktsförs löpande och redovisas som operationell leasing. Redovisade framtida hyresintäkter är baserade på bindande hyresav-
tal och är beräknade till nominella belopp. Hyresavtalen löper på 3 mån – 25 år och uppgår till 1 245 955 tkr varav huvuddelen (>95%) avser Höörs
Kommun.

FRAMTIDA HYRESAVTAL UPPGÅR TILL: 2016-12-31 2015-12-31

Inom 1 år:  84 206 83 395 tkr

Inom 2-5 år:  286 950 292 161 tkr

Utöver 5 år:  874 799 936 898 tkr

Not 2 – Övriga rörelseintäkter

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Försäkringsersättningar  – 73

Bokförd vinst vid försäljning av anläggningstillgångar  – 30

 – 103

Not 3 – rörelsens kostnader

FASTIGHETSKOSTNADER 2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Mediakostnader  15 939 15 740

Reparation- & underhållskostnader  14 371 11 977

Övriga driftskostnader  15 781 8 865

 46 091 36 582
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Not 4 – Övriga externa kostnader

Leasingavtal
Företagets leasingavgifter kostnadsförs löpande. De anläggningstillgångar som leasas är fordon, kontorsmaskiner & städmaskiner. Leasingavtalen löper
på 36-48 månader. Årets kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 319 tkr.

FRAMTIDA HYRESAVTAL UPPGÅR TILL: 2016-12-31 2015-12-31

Inom 1 år: 198 tkr 258 tkr

Inom 2-5 år:  93 tkr 288 tkr

Utöver 5 år:  – tkr – tkr

ARVODEN OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR TILL REVISORER 2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

PWC

Revisionsuppdrag  92 tkr 136 tkr

Övriga uppdrag  – 37 tkr
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Not 5 – Anställda och personalkostnader

TOTALT 2016-12-31 Varav män 2015-12-31 Varav män

Totalt i företaget  66  36 % 68 45%

REDOVISNING AV KÖNSFÖRDELNINGEN I FÖRETAGSLEDNINGEN 2016-01-01
andelen kvinnor

2015-01-01
andelen kvinnor

Styrelsen  33 % 33 %

Övriga ledande befattningshavare  40 % 40 %

LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA
KOSTNADER

2016-01-01 – 2016-12-31 2015-01-01 – 2015-12-31

Löner och ersättningar Sociala kostnader

 17 293  6 704 17 350 6 373

(varav pensionskostnad)  (1 274) 1) (1 088)

Av löner och ersättning utgör 992 (965) tkr ersättning till styrelse och VD 
1) Av bolagets pensionskostnader avser 315 (214) tkr företagets ledning avseende 5(5) personer

Avgångsvederlag
Bolagets VD har enligt anställningsavtalet ett avgångsvederlag om 18 månadslöner vid anställningens upphörande.

SJUKFRÅNVARO 2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid  7,03 % 6,86 %

Andelen av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande 
sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer

 67,85 % 57,00 %

Sjukfrånvaro som en andel av varje grupps ordinarie arbetstid:

Sjukfrånvaro som en andel efter kön:

Män  3,97 % 2,76 %

Kvinnor  9,07 % 9,99 %

Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori:

29 år eller yngre  2,88 % 2,43 %

30 – 49 år  5,28 % 3,95 %

50 år eller äldre  8,96 % 9,61 %

Not 6 – Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Byggnader och mark  -27 144 -28 563

Inventarier, verktyg och installationer  -397 −457

 -27 541 -29 020
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Not 7 – Övriga rörelsekostnader

ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER 2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Utrangering av bokförda restvärden på rivna byggnader  – -4 387

 – -4 387

Not 8 – Räntekostnader och liknande resultatposter

RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Borgensavgift till kommunen  -2 994 -2 994

Räntekostnader, övrigt  -18 189 -18 015

 -21 183 -21 009

Not 9 – Bokslutsdispositioner, övriga

RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Skillnaden mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan inventarier, 
verktyg och installationer

-100 100

Periodiseringsfond, årets avsättning -4 000 -1 200

Periodiseringsfond, återföring avsättning 1 758 2 848

-2 342 1 748

Not 10 – Skatt på årets resultat

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Aktuell skatt  -2 689 −822

Uppskjuten skatt  805 1 367

 -1 884 545
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Not 11 – Byggnader och mark

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 2016-12-31 2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början  959 145 926 533

Nyanskaffning  14 756 37 943

Omklassificeringar  978 –

Avyttringar och utrangeringar  -650 -5 331

 974 229 959 145

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början  -152 473 -130 142

Avyttringar och utrangeringar  650 944

Omklassificeringar -399 –

Årets avskrivningar enligt plan  -23 885 -23 275

 -176 107 -152 473

Ackumulerade uppskrivningar

Vid årets början  29 730 31 164

Förvärv av dotterföretag   –

Avyttringar och utrangeringar −157

Årets avskrivningar enligt plan på uppskrivet belopp  -1 259 -1 277

 28 471 29 730

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början  -55 000 -50 990

Årets nedskrivning  -2 000 -4 010

 -57 000 -55 000

Redovisat värde vid periodens slut  769 593 781 402

Taxeringsvärden, byggnader 243 166 248 696

Taxeringsvärde, mark 56 197 41 239

Not 12 – Inventarier, verktyg och installationer

INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 2016-12-31 2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början  7 055 7007

Nyanskaffning  155 73

Avyttringar och utrangeringar  -196 −25

Omklassificeringar  -978 –

 6 036 7 055

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -3 961 -3 527

Avyttringar och utrangeringar  196 24

Omklassificeringar  399 –

Årets avskrivningar enligt plan på anskaffningsvärden  -396 −458

-3 762 -3 961

Redovisat värde vid periodens slut  2 274 3 094
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Not 13 – Pågående nyanläggningar

PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde  9 285 12 630

Årets nedlagda kostnader  67 797 34 641

Årets omklassificeringar från pågående arbete  -14 911 -37 986

Redovisat värde vid periodens slut  62 171 9 285

Not 14 – Andra långfristiga värdepappersinnehav

ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV 2016-12-31 2015-12-31

Insatskapital medlemskap i HBV förening  40 40

Redovisat värde vid periodens slut  40 40

Not 15 – Andra långfristiga fordringar

ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR 2016-12-31 2015-12-31

Jämkningsmoms  5 259 7 519

Tillkommande fodringar  144 142

 5 403 7 661

Not 16 – Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

BELOPP I TKR 2016-12-31 2015-12-31

Ställda säkerheter  Inga Inga

För egna skulder och avsättningar

Fastighetsinteckningar  Inga Inga

Summa ställda säkerheter  – –

Ansvarsförbindelser  Inga Inga

Not 17 – Obeskattade reserver

OBESKATTADE RESERVER 2016-12-31 2015-12-31

Avsatt vid taxering 2011, Periodiseringsfond – 1 758

Avsatt vid taxering 2012, Periodiseringsfond 64 64

Avsatt vid taxering 2013, Periodiseringsfond 54 54

Avsatt vid taxering 2014, Periodiseringsfond 580 580

Avsatt vid taxering 2015, Periodiseringsfond 5 000 5 000

Avsatt vid taxering 2016, Periodiseringsfond 1 200 1 200

Avsatt vid taxering 2017, Periodiseringsfond 4 000 –

Avskrivningar utöver plan, Maskiner & inventarier 1 700 1 600

12 598 10 256

Av obeskattade reserver utgör 2 772 (2 256) tkr uppskjuten skatt.
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Not 18 – Avsättningar för uppskjuten skatt

Bolaget redovisar uppskjuten skatt på temporära skillnader mellan planmässiga avskrivningar på fastigheter jämfört med skattemässiga avskrivningar.
Det bokföringsmässiga restvärdet på fastigheterna utgör 707 190 tkr medan det skattemässiga uppgår till 696 808 tkr. På mellanskillnaden om 10 382 tkr
beräknas uppskjuten skatt med 22% vilket utgör avsättningen om 2 284 tkr.

Not 19 – Långfristiga skulder

ÖVRIGA SKULDER TILL KREDITINSTITUT 2016-12-31 2015-12-31

Förfallotidpunkt (inkl räntebindning), upp till 5 år från balansdagen  450 421 235 421

Förfallotidpunkt (inkl räntebindning), senare än 5 år fr balansdagen  298 000 513 000

 748 421 748 421

Bolaget innehar kommunal borgen avseende samtliga sina långfristiga skulder. Bolaget betalar en årlig borgensavgift på 0,4% av befintliga långfristiga
skulder till Höörs Kommun.

De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter vid förändringar av marknadsräntorna. För att hantera dessa risker/möjligheter används finan-
siella derivatinstrument, s.k. ränteswapar. På detta sätt kan räntebindningen och kapitalbindningen hanteras med full flexibilitet. Förutsättningar skapas
för att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. Riktlinjer och ramar för riskhanteringen är fastlag-
da i en av styrelsen beslutad finanspolicy.

Per bokslutsdagen finns derivatavtal som totalt uppgår till 688 MSEK (618). Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen upp-
går till 5,02 år (4,96) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 2,59% (2,38). Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår till -66 MSEK (-56,2).

Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande marknadsvärde (s.k.
ränteskillnadsersättning) uppstå om man istället valt att använda långa räntebindningar på de enskilda lånen. Om respektive ränteswapavtal kvarstår
t.o.m. sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras.

Så kallad ”Säkringsredovisning” tillämpas avseende derivat, bl.a. innebärande att värdeförändringar i derivatavtal inte redovisas över resultaträkningen.
Det skall finnas en ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Säkringsförhållandet skall vara effektivt och dokumenteras
när säkring ingås. Uppföljning av ekonomisk relation och effektivitet sker löpande via rutiner för finansiell rapportering. Särskild dokumentation är upp-
rättad som bl.a. fastlägger strategier och mål för riskhanteringen.

Nedan framgår de långfristiga skuldernas förfalloprofil, MSEK, (inklusive ränteswapar) avseende räntebindningen.

BOLAGETS FÖRFALLOPROFIL, MSEK, (INKL. RÄNTESWAPAR) 2016-12-31 2015-12-31

Inom 1 år  60,4 130,4

Inom 1-2 år  0 0

Inom 2-3 år  0 0

Inom 3-4 år  105 0

Inom 4-5 år  285 105

Inom 5-6 år  156 285

Inom 6-7 år  0 153

Inom 7-8 år  75 0

Inom 8-9 år  0 75

Inom 9-10 år  70 0

Summa  748,4 748,4
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Not 20 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Personalrelaterade kostnader  1 900 1 850

Upplupna räntekostnader  1 735 1 600

Förutbetalda hyresintäkter  2 861 10 845

Övriga upplupna kostnader  7 293 3 119

 13 789 17 414
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Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust

Höörs Fastighets AB fria egna kapital uppgår enligt balansräkningen till 23 251 344kr, varav årets vinst är 5 734 003 kr. Avsättning till bundna reserver er-
fordras ej.

Till årsstämman förfogande står: Styrelsen föreslår att vinstmedlen förfogas enligt följande:

Balanserat resultat 17 517 341 kr Utdelning 536 000

Årets vinst 5 734 003 kr I ny räkning balanseras 22 715 344

Styrelsens motivering:

Med hänvisning till vad som angetts anser styrelsen att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som uppställs i 17 kap 3 §,
andra och tredje styckena i aktiebolagslagen. Verksamhetens art och omfattning medför inte risker i större omfattning än vad som normalt förekommer i
branschen.

Styrelsens bedömning av bolagets ekonomiska ställning innebär att utdelningen är försvarlig i förhållande till de krav som verksamhetens art, omfatt-
ning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital samt bolagets konsolideringsbehov. Likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen bedömer att
den föreslagna utdelningen inte kommer att påverka HFABs förmåga att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt eller göra nödvändiga
investeringar.

Höör den 15 februari, 2017

Johan Svanberg 
Ordförande

Anders Magnhagen Gill Andersson

Marianne Ragntoft Arne Gustavsson Stefan Liljenberg

Susanne Asserfors Rolf Streijffert Fredrik Stålhandske

Lars Anebreid 
Tf Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 24 februari, 2017.

Mattias Johansson 
Auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers

44



Granskningsrapport

Till bolagsstämman i Höörs fastighets AB
Jag har granskat Höörs fastighets AB:s (org.nr 556019-3350) verksamhet under år 2016.

Granskningen har avsett verksamhetens innehållsmässiga inriktning, omfattning samt den interna kontrollens kvalitet.
Vi har tagit del av bolagets ekonomiska rap- portering. Granskningen har baserats på de beslut fullmäktige och bolags-
stämman fattat och har utförts enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed.

Bolagets styrning, ledning, uppföljning och kontroll har varit föremål för en särskild granskning 2016. Granskningen har
genomförts utan anmärkning och har redovisats i enskild rapport. Bolagets underhåll, energiförbrukning och städverk-
samhet har sär- skilt följts under året.

Jag bedömer att verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfreds- ställande sätt och att den interna
kontrollen varit tillräcklig.

Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens förvalt- ning föreligger därmed inte.

Höör den 17 mars 2017

 

Jörgen Lindquist 
Lekmannarevisor
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Höörs Fastighets AB, org.nr 556019-3350
Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Höörs Fastighets AB för år 2016. Bolagets årsredovisning ingår på sidor-
na 22-44 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Höörs Fastighets ABs finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansi-
ella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisning-
ens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Höörs Fastighets AB
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-21. Det är styrelsen
och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande
avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar
vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla vä-
sentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kon-
troll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets för-
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt dri�. Antagandet om fortsatt dri� tillämpas dock inte
om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ än att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsent-
liga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror
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på fel, e�ersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om
effektiviteten i den interna kontrollen.
utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt
dri� vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen,
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Höörs Fastighets AB för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Höörs Fastighets AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till ut-
delning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bola-
gets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet
och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat
att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokfö-
ringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den
verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland an-
nat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisions-
bevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i
något väsentligt avseende:

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget,
eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som ut-
förs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunder-
lag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för
vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens
motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Kristianstad den 24 februari 2017

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Johansson 
Auktoriserad revisor
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida
2017-04-05 KFS 2017/70 1 (1)
Reviderad 2017-04-11

KOMMUNLEDNINGSKANSLI

Höörs Fastighetsaktiebolag: val av ombud och 
instruktion till stämmoombudet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. Kommundirektör Michael Andersson utses till stämmoombud med rätt att företräda 
Höörs kommun på årsstämman för Höörs Fastighetsaktiebolag den 17:e maj 2017. Som 
första ersättare utses ekonomichef Linda Andersson och som andra ersättare utses 
kanslichef Gunilla Dencker Skog.

2. Styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och resultat- och balansräkning ska fastställas. 
Ombudet ska därför i ägarens namn föreslå årsstämman:
 Resultat-och balansräkning fastställs
 Besluta om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag
 Styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet 

för räkenskapsåret
 Arvodet till styrelseledamöterna, suppleanterna och lekmannarevisorerna utgår 

enligt kommunens uppgjorda ersättningsnivåer
 Extern revisor ersätts med godkänd faktura enligt avtal
 Att stämman överlämnar skrivelsen om kommunens uppföljning av bolagets 

ändamål till styrelsen, och att ombudet samtidigt informerar stämman om att 
kommunen som moder tillämpar ramverket för integrerad redovisning och att 
bolaget därmed bör göra detsamma

 Att fatta beslut i övriga ärenden som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 
(2005:551) eller bolagsordningen har att behandla

Kommunfullmäktige beslutar
3. Efter att tagit del av information i årsredovisningen, lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Höörs Fastighetsaktiebolag (org.nr: 556019-3350) håller årsstämma den 17 maj 2017.  Inför 
årsstämman har kommunstyrelsen att utse stämmoombud och ge instruktion till ombudet för hur 
han/hon ska rösta, samt överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige.

Helena Sjöholm
Verksamhetsutvecklare

Bilagor
Bilaga 1: Stämmodirektiv med instruktion till stämmoombudet 
Bilaga 2: Årsredovisning HFAB 2016



 



TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2017-04-05 KFS 2017/70 1 (1)

KOMMUNLEDNINGSKANSLI

Instruktion till stämmoombudet
Ombudet har i Höörs kommuns namn rätt att föreslår årsstämman:

 Resultat-och balansräkning fastställs
 Besluta om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag
 Styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktör beviljas 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret
 Arvodet till styrelseledamöterna, suppleanterna och lekmannarevisorerna utgår 

enligt kommunens uppgjorda ersättningsnivåer
 Extern revisor ersätts med godkänd faktura enligt avtal
 Att stämman överlämnar skrivelsen om kommunens uppföljning av bolagets 

ändamål till styrelsen, och att ombudet samtidigt informerar stämman om att 
kommunen som moder tillämpar ramverket för integrerad redovisning och att 
bolaget därmed bör göra detsamma

 Att fatta beslut i övriga ärenden som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 
(2005:551) eller bolagsordningen har att behandla

Stefan Lissmark
Kommunstyrelsen ordförande



 



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-05-15 1 (2)

KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/70

§ 119 Årsredovisning för Höörs 
Fastighetsaktiebolag (HFAB) 2016 samt 
val av ombud med instruktion till 
årsstämman

Johan Svahnberg (M), Anders Magnhagen (S), Arne, Rolf Streijffert (SD) Stefan 
Liljenberg (SD) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet. Ledamöterna 
ersätts av Lars-Håkan Persson (M), Maria Boström-Lambrén (S), Lars Andersson 
(SD) och Ismo Pääkkönen (SD).

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Kommundirektör Michael Andersson utses till stämmoombud med rätt att företräda 
Höörs kommun på årsstämman för Höörs Fastighetsaktiebolag den 17:e maj 2017. Som 
första ersättare utses ekonomichef Linda Andersson och som andra ersättare utses 
kanslichef Gunilla Dencker Skog.

2. Styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och resultat- och balansräkning ska fastställas.

Ombudet ska därför i ägarens namn föreslå årsstämman:

- Resultat-och balansräkning fastställs

- Besluta om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag

- Styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret

- Arvodet till styrelseledamöterna, suppleanterna och lekmannarevisorerna utgår enligt 
kommunens uppgjorda ersättningsnivåer

- Extern revisor ersätts med godkänd faktura enligt avtal

- Att stämman överlämnar skrivelsen om kommunens uppföljning av bolagets ändamål till 
styrelsen, och att ombudet samtidigt informerar stämman om att kommunen som moder 
tillämpar ramverket för integrerad redovisning och att

bolaget därmed bör göra detsamma

- Att fatta beslut i övriga ärenden som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) 
eller bolagsordningen har att behandla.

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Efter att tagit del av information i årsredovisningen, lägga den till handlingarna.
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KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Ärendebeskrivning
Höörs Fastighetsaktiebolag (org.nr: 556019-3350) håller årsstämma den 17 maj 2017. 
Inför årsstämman har kommunstyrelsen att utse stämmoombud och ge instruktion till 
ombudet för hur han/hon ska rösta, samt överlämna årsredovisningen till 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
1. Årsredovisning.pdf
2. PWC revisionsrapport HFAB.pdf
3. Tjänsteskrivelse för val av stämmoombud.docx.pdf
4. Bilaga Instruktion till stämmoombudet.docx.pdf
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §119).doc
_____



 



Kommunfullmäktige  
 

2017-05-31 
 
 
 
 

Handlingar ärende 15 
 



TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2017-04-11 KSF 2017/231 1 (1)

KOMMUNLEDNINGSKANSLI

Bilaga 1 Instruktion till stämmoombudet för 
Mellanskånes 
Renhållningsaktiebolags  

årsstämma 2017
Ombudet har i Höörs kommuns namn rätt att föreslår årsstämman att:

 Resultat-och balansräkning fastställs
 Besluta om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag
 Styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktör beviljas 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret
 Arvodet till styrelseledamöterna, suppleanterna och lekmannarevisorerna utgår 

enligt kommunens uppgjorda ersättningsnivåer
 Extern revisor ersätts med godkänd faktura enligt avtal
 Val av föreslagen auktoriserad revisor och till ersättare välja Klara Kristoffersson 

(KPMG)
 Till lekmannarevisor för Höörs kommun välja Jörgen Lindquist med Marie Ferrari 

som ersättare
 Val av föreslagen ordförande och vice ordförande
 Att fatta beslut i övriga ärenden som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 

(2005:551) eller bolagsordningen har att behandla

Ombudet har också att informera stämman att:
 Höörs kommun tillämpar ramverket för integrerad redovisning. Det innebär 

att särskilda uppgifter kan komma att begäras in till den analys 
kommunstyrelsen årligen självständigt ska göra över verksamhetsdriftens 
överensstämmelse med bolagets ändamål. Kommunen uppmuntrar styrelsen 
att gå igenom ramverket och se hur ramverket kan utveckla bolagets 
redovisning. 

 Höörs kommun är mycket glad över att ordföranden medverkade på 
kommunens utvecklingsdag den 16 februari 2017 och ordföranden planeras 
att bjudas in nästa års utvecklingsdag. 

Stefan Lissmark
Kommunstyrelsen ordförande



 



 

 

 

 

MELLANSKÅNES RENHÅLLNINGS AB 

 

 

 

Till 
Kommunstyrelsen i Eslöv, Höör, Hörby 

  

 

 

 

 

Ordinarie årsstämma i Mellanskånes Renhållningsaktiebolag kommer att hållas torsdagen 
den 4 maj 2016, klockan 11:00 i Stadshuset, rum Albert Sahlin, Eslöv.  
 
Stämman kommer att behandla de ärenden som omförmäles i 12 § bolagsordningen. 
 
 
 
 
 
Eslöv 2017-04-10 
 
Mellanskånes Renhållningsaktiebolag 
 
 
 
Bengt Svensson 
Verkställande direktör 
 
 

 

 

 



 

 

 

Dagordning till bolagsstämman måndagen den 4 maj 2017. 

1.     Stämmans öppnande. 

2. Val av ordförande vid stämman. 

3. Val av sekreterare vid stämman. 

4. Godkännande av dagordningen. 

5. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

6. Val av justeringsman. 

7. Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad. 

8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas  

            granskningsrapport. 

            Bilaga 

9. A. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning. 

            B. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller 

                 förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

            C. Beslut om utdelning enligt ägaredirektiv.  

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 

11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna. 

12. Val av revisor och ersättare. 

13. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen. 

14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

            bolagsordningen. 

 

För styrelsen 

 

Bengt Svensson 
Verkställande direktör 
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Årsredovisning 
 
För räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31 

 

Styrelsen och verkställande direktören för Mellanskånes Renhållning AB avger härmed följande 

årsredovisning. 

 

 

Innehåll Sida 
  
Förvaltningsberättelse 3 
Resultaträkning 16 
Balansräkning 17 
Kassaflödesanalys 19 
Tilläggsupplysningar  
 Redovisningsprinciper m.m. 20 
 Noter 21 
  
 

Styrelsens säte: Eslövs kommun 

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK) 

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i hela kronor (kr) 
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Förvaltningsberättelse 
 

Information om Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) 
 

MERAB är av kommunerna Eslöv, Höör och Hörby gemensamt ägt bolag med uppgift att inom 

kommunerna svara för den regionala avfallshanteringen. Konsortialavtal och bolagsordning antogs 

av kommunfullmäktige i Eslöv och Höör våren 1981. Konstituerande bolagsstämma hölls den 16 

oktober 1981. Nytt konsortialavtal och ny bolagsordning i samband med Hörbys inträde i MERAB 

antogs av kommunfullmäktige i Eslöv, Höör och Hörby vintern 1989/1990. 

 

Regionens avfallshantering grundar sig på en helhetssyn på samhällets material- och energiflöden, ett 

utvecklat kretsloppstänkande och de nationella målen att skydda miljön och att spara resurser. 

 

Ägare, styrelse och revisorer 
Aktieägare Ägarandel Aktiekapital 
 

Eslövs kommun 
 

 

52,5 % 
 

1 050 000 kr 
 

Hörby kommun 
 

 

25,0 % 
 

500 000 kr 
 

 

Höörs  kommun 
 

 

22,5 % 
 

450 000 kr 

 

Summa: 
 

 

100,0 % 
 

2 000 000 kr 

 

Verkställande direktör har under år 2016 varit Bengt Svensson. 

 

Styrelsen 

 

Styrelsen har sedan bolagsstämman 2016-05-02 följande sammansättning: 

 

Ordinarie Ersättare 

Kjell-Åke Persson (ordf), Hörby  Håkan Hansson, Hörby 

Johan Andersson, (v ordf), Eslöv Bernt Nilsson, Eslöv 

Gerty Holst, Hörby Louise Hedlund, Hörby 

Gabriele Goldhammer, Eslöv Bo-Göran Hansen 

Rickard Sallermo, Eslöv Erik Holmqvist, Eslöv 

Lena Wöhlecke, Eslöv Jeanette Petersen, Eslöv 

Fredrik Ottesen, Eslöv Ronny Thall, Eslöv 

Hanna Ershytt, Höör Olle Iding, Höör 

Håkan Svensson, Höör Olof Asserfors, Höör 

  

 

Följande arbetstagarledamöter ingår i styrelsen: 

 

Ordinarie 

Anette Hall (Vision), Eslöv 

Mats Möller (Transport), Eslöv 

 

Till revisorer har årsstämman under samma tid utsett följande personer: 

 

Ordinarie Ersättare 

Gunilla Gulam, Eslöv Ola Jönsson, Eslöv 

Jan-Erik Jörgensen, Hörby, t.o.m. 160620  

Göran Andersson, Hörby, fr.o.m. 160621 Björn Strömqvist, Hörby 

Jörgen Lindquist, Höör Suad Korlat, Höör 

Thomas Hallberg, Eslöv Göran Neckmar, Lund 



  Mellanskånes Renhållningsaktiebolag 

  

  Org nr 556214-7800 

 4 

Styrelsen har under 2016 sammanträtt den 25 februari, 21 april, 26 maj, 10 augusti, 29 september, 

9 november samt 24 november. Följande ärenden har bland annat behandlats på sammanträdena 

under 2016: 

 

- årsredovisning 

- arbetsordning för styrelse och direktör 

- ägardirektiv 

- avfallstaxan 

- budget 

- VD-rekrytering 

 

Organisation 
 

Bolaget delades in i tre verksamhetsområden avfallsbehandling, transporter och administration. För varje 

verksamhetsområde finns en samordnare som är direkt underställd VD. 
 

Organisation 
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Miljöpolicy 
 

Miljöpolicyn anger grundsynen och den övergripande inriktningen för miljöfrågorna. 

 

Bolagets syfte är att insamla, förvara, transportera och behandla restprodukter, återvinnings- 

material och avfall. I bolagsordningen anges att renhållningsfrågorna skall hanteras med 

beaktande av 

- miljöhänsyn 

- resurshänsyn 
 

Detta innebär att verksamheten i grunden är ett miljöarbete och att MERAB är ett miljöföretag. 

 

Grundsynen, som präglar arbetet för miljön, är att 

- sluta kretsloppen 

- använda naturens egna metoder 

- utnyttja resurserna 

 

MERABs policy är att alltid medverka till utvecklingen av miljöarbetet och arbetsmiljön. 

 

Arbetsmiljöfrågorna är lika betydelsefulla för MERAB som de yttre miljöfrågorna och de skall 

präglas av att vi gemensamt inom företaget strävar efter ett starkt engagemang för utveckling 

av arbetsmiljön. 

 

Verksamheten regleras i mycket av lagar, förordningar och myndigheternas krav. Vi ska alltid 

sträva efter att vara bättre än de mål och gränsvärden som anges för vår verksamhet. 

 

 

Verksamhetsmål/miljömål 
 

Miljömålen är dokumenterade i kommunernas avfallsplaner och MERAB:s internkontroll. Här redovisas 

förutom målen även strategierna för hur målen skall uppnås och åtgärderna för vad som skall göras. 

 

 
 

 

Avfallsplan har funnits sedan 1988. Numera skall denna revideras vart fjärde år. Under 

2013 har avfallsplanen omarbetats och godkänts av ägarkommunerna ibörjan av 2014 

för att gälla t o m 2017. 

 

 
 

Arbetsmiljömålen har sammanställts och utvecklas i MERAB:s arbetsmiljöhandbok. 

 

De övergripande målen för MERAB är 

- skydda miljön 

- spara resurser 

- säkra omhändertagandet 

- skapa god arbetsmiljö 

- hålla en hög servicenivå till en låg kostnad 

 

Strategin för att uppnå detta är en ökad källsortering med insamling av farligt avfall, återvinning av material 

och en uppdelning av hushållsavfallet i matavfall och brännbart avfall för att minska miljöpåverkan och bättre 

kunna utnyttja resurserna i avfallet samt för att få en bättre behandlingsbarhet. 
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Hushållsavfall, latrin och slam 

 

Hushållsavfall 

 

Matavfallet förbehandlas maskinellt i skruvpress på Rönneholms avfallsanläggning. Slurrymängden 

som producerats har levererats till biogasanläggningar för framställning av biogas. 

Därefter komposteras restfraktionen. 

Matavfall har även mottagits från andra kommuner. 

  

Det brännbara avfallet transporteras till SYSAV:s förbränningsanläggning i Malmö. 
 

 

MERAB arbetar kontinuerligt med information för att förbättra sorteringen och 

kvaliteten på matavfallet. Målet är att samtliga hushåll skall sortera matavfallet i 

papperspåsar. MERAB tillhandahåller hållare och papperspåsar kostnadsfritt till 

samtliga hushåll.  

I juni gjordes en plockanalys på insamlat matavfall samt brännbart hushållsavfall 

från flerfamiljshus och från villor med delade kärl och fyrfackskärl. 

 
 
 

 
 

Vid årsslutet 2016 var ca 15 800 anslutna till 4-fackssystemet. En ökning sedan start med ca 3 100 

hushåll. 
 

Hämtning av hushållsavfall har under 2016 utförts av RenoNorden AB. 

 

Avfallsmängder (ton) 

 2016 2015 

Brännbart avfall 7 171 7 178 

Matavfall 4 579 4 715 

Grovavfall, deponering 

Grovavfall, förbränning 

Grovavfall, sortering 

725 

3 086 

548 

840 

2 920 

509 

Totalt: 16 109 16 162 

 

Avfallsmängd kg/invånare: 253 255  
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Latrinhämtning 

 

Hämtning av latrin utförs i egen regi. Engångskärl används. 

 

Verksamheten har under 2016 och 2015 haft följande fasta abonnemang: 
 

  2016 2015 

Helårshämtning 6 6 

Sommarhämtning 2 10 

Totalt 8 16 

 

Slamtömning 
 

Verksamheten har bedrivits av Ohlssons i Landskrona AB 
som entreprenör. Behandling av slammet har skett vid 
avloppsreningsverken i Eslöv, Höör och Hörby. 
Även beställningsarbeten av varierande slag har utförts. 
 
Antal tömningar under 2016 och 2015: 
 
  2016 2015 

Tömningar enskilda 

avloppsanläggningar 

 

7 625 

 

7 670 

Fettavskiljarslam 461 448 

Totalt 8 086 8 118 
 

 

 

 

Återvinningsmaterial 
 

Återvinningsbart material har samlats in vid återvinningscentraler, återvinningsstationer samt vid 

speciella insamlingsställen i bostadsområden mm. 
 

Farligt avfall 
 

Avfallet avhämtas på återvinningscentralerna av 

Sysav Industri AB som även ansvarar för 

efterbehandlingen. 

 
 

Kylmöbler 
 

Insamling av kylmöbler har skett på 

återvinningscentralerna samt genom s k budad 

hämtning. Elkretsen i Sverige AB svarar för 

vidaretransport och behandling. 

 
 

El och elektronik 
 

 

Vid återvinningscentralerna mottages även el- och 

elektronikavfall. Elkretsen i Sverige AB svarar för 

vidaretransport och behandling. 
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Järnskrot 
 

Insamling och utsortering av järnskrot har skett vid 

Rönneholms avfallsanläggning och återvinnings-

centralerna, för vidare levererans till Stena Recycling. 
 

 

Trä och virke 
 
 

Trä och virke som mottagits på återvinningscentraler och 

Rönneholms avfallsanläggning har krossats för att sedan 

levereras till värmeverk. 

 

Park- och trädgårdsavfall 
 
 

Park- och trädgårdsavfall som mottagits vid 

avfallsanläggningen och återvinningscentralerna har 

flisats eller komposterats på avfallsanläggningarna. 
 

Insamlad mängd (ton) 2016 2015 

Farligt avfall 170 173 

Kylmöbler 177 172 

El och elektronik 1 056 1 018 

Järnskrot 1 628 1 428 

Trä och virke 5 761 5 398 

Park- och trädgårdsavfall 8 642 8 513 

Totalt 17 434 16 702 

   
Trä och virke, transporterat 

till värmeverk 

 

7 201 

 

3 532 

   

Producentansvarsmaterial 
 

Producentansvar för förpackningar infördes från och med 

1995. MERAB har avtal med FTI (Förpacknings och 

tidningsinsamlingen) för insamling av metall-, pappers – 

och plastförpackningar.  

 

Insamlad mängd (ton) 2016 2015 

Pappersförpackningar 980 992 

Plastförpackningar 944 892 

Metallförpackningar 286 271 

Glas, färgat och ofärgat 1 250 1255 

Totalt 3 460 3 410 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Returpapper lämnas till HCS A/S. 
  

 
 
 
 

 
 

Wellpapp lämnas till Stena Recycling. 

 
 

 

 

Insamlad mängd (ton)              2016 2015 

Returpapper 2 264 2 453 

Wellpapp 913 898 

Totalt 3 177 3 351 
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Deponier 
 

På Rönneholms avfallsanläggning har totalt 1 209 ton deponerats (1 294 ton). 
 

 
 

Inom verksamhetsområdet  hanterades 85 414 ton (83 260 ton) avfall/återvinningsmaterial av denna 

mängd deponerades 1,4 % (1,6%). 

Under året har 9 041 ton (17 406) IFA massor mottagits. 
 

Skatt på avfall 
 

Avfall som införs på Rönneholms avfallsanläggning belastas med en skatt på 500 kr/ton. 
 

På Stavröds deponi har inget avfall deponerats. Förberedelser inför sluttäckning pågår. 
 

På Ekeröds deponi har inget avfall deponerats. 
 

Årets verksamhet med miljöredogörelse 
 

Tillstånd enligt miljöskyddslag 
 

Gällande tillstånd och omfattning enligt miljöskyddslagen för MERAB:s verksamhet är följande: 
 

Rönneholms avfallsanläggning 
 

Länsstyrelsens beslut 2010-03-19, innebär tillstånd att inom Rönneholms avfallsanläggning årligen 
 

 omlasta och sortera högst 340 000 ton avfall 

o sortering av blandat avfall 90 000 ton 

o mellanlagring av avfall 110 000 ton 

o fragmentering eller annan bearbetning av avfall 95 000 ton 

o biologisk behandling 45 000 ton 

 mellanlagring av farligt avfall 2 000 ton 

 deponera högst 20 000 ton avfall inklusive asbestmaterial 

Stavröds avfallsanläggning 
 

Länsstyrelsens beslut 1998-11-19,  innebär tillstånd att årligen 
 

 omlasta och sortera 35 000 ton avfall 

 kompostera högst 12 000 ton avfall 

 mottaga och mellanlagra högst 20 ton oljeavfall och högst 40 ton farligt avfall från hushållen 

 mottaga och behandla högst 2 000 m3 oljeskadad jord 

Länsstyrelsens tillstånd enligt miljöskyddslagen 96-03-14 innebär tillstånd att: 

 lägga upp 57 000 m3 utsorterat avfall från bygg- och rivningsverksamhet samt schaktmassor. 
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MERAB:s verksamhet  

Händelser och åtgärder samt förändrad verksamhet under året 

Avfall 

Allt inkommande avfall till Rönneholms avfallsanläggning transporteras efter vägning till sorteringsplattan på 

anläggningen. Avfallet sorteras maskinellt och delas upp i återvinningsmaterial, biologiskt avfall, brännbart 

avfall samt deponirest. Till Rönneholms avfallsanläggning transporteras också allt matavfall för upparbetning, 

vilket innebär rivning och siktning av avfallet. Det biologiska avfallet behandlas på Rönneholms 

avfallsanläggning. 

Behandling av matavfall 

Tekniken för förbehandling av matavfall och annat biologiskt avfall har utvecklats under åren, detta innebär en 

effektivare användning av maskinerna, ökande andel av förbehandlat biologiskt avfall har sorterats ut från 

inkommande material. Detta har lämnats till Maglasäte Gårds biogasanläggning och Karpalund. 

 

 

 

Bild: Hygieniseringstank på Maglasäte gård 
 

 

Miljöeffekt: Tillvaratagande av lokala resurser; energi och näringsämnen. Minskad användning av fossila 

fordons- och uppvärmningsbränslen, förbättrad lokal miljö, minskade koldioxidutsläpp. 

Maskinell sortering 

Maskinell sortering sker av allt inkommande avfall på Rönneholms avfallsanläggning. 

Med materialhanterare, kross, trumsikt samt skruvpress har olika avfallsfraktioner såsom matavfall, 

brännbart avfall industri- och grovavfall sorterats och delats upp i komposterbart, biologiskt slam, 

brännbart samt återvinnings- och  deponimaterial. 
 
 

Miljöeffekt: Förbättrad behandlingsbarhet, ökad återvinning och energiutvinning samt minskad 

deponering. 

 

Gas 
 

Stirling motorer som installerades 2012 drivs av deponigasen och producerar ström och varmvatten. 

2016 producerades 69 327 kwh el mot 54 268 kwh 2015. (2015 års mängd justerad.) 
 

Miljöeffekt: Minskat metangasutsläpp till atmosfären. 

Omhändertagande av metangas och minimerade risker för gasläckage. 
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Information 
 

Merabs avfallsstrateger informerar hushåll, näringsliv och skolor löpande. 

 
Bild: Ebo dag på Trollsjön 

 

Kontinuerlig information ges i vårt nyhetsbrev 3-4 ggr/år bl.a. gällande sortering av hushållsavfallet. 
 

 

 

Miljöeffekt:  Fossil icke biologiskt nedbrytbar plast ersätts med förnybar och nedbrytbar 

pappersfraktion. Tillvaratagande av förnybar energi samt näringsämnen. 
 

Ökad återvinning, ökat resursbevarande, minskade transporter – mindre utsläpp – 

förbättrad lokal miljö. 
 

Bättre sortering och återvinning i hushåll och industri – resurshushållning, ökad 

återvinning, minskad drift av maskinpark för sortering - minskade utsläpp. 
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Personal 

Under 2016 har verksamheten bedrivits med i medeltal 28 (28) årsarbetare, varav 11 (11) kvinnor. 

Den totala sjukfrånvaron har under år 2016 uppgått till 5,44 % (6,46 %) 

 

Olycksfalls-/arbetsskadestatistik 
 

Under året har inga arbetsskador anmälts. 
 

Rehabiliteringsåtgärder 

 

Under året har ingen rehabutredning genomförts. 
 

Kompetensutveckling 

 

Personal har under året deltagit i brandutbildning, utbildning och erfarenhetsutbyte via studiebesök och 

seminarier gällande miljö, återvinning samt energiutvinning ur avfall. 

 

 
Bild: Brandövning 

 

En del av personalen har genomgått utbildning för lastmaskin, truck, fordonsmonterad kran samt YKB-

utbildning.  

 

Övrig utbildning som berörd personal har deltagit i är inom data, ekonomi och löner. 

 

  



  Mellanskånes Renhållningsaktiebolag 

  

  Org nr 556214-7800 

 13 

Maskinpark 
 

Fordon för transport av avfall 

 
Tre tunga lastväxlare med 4-axliga släpar 

En mindre lastväxlare 

Två frontlastare 
 

 
 

Fordon för hantering av avfall 
 

Sex hjullastare 

Kompaktor 

Materialhanterare 

 

Maskiner för upparbetning av avfall 

Kross 

Två siktar 

Skruvpress 

 

 
 

Under året skedde följande utbyte/nyanskaffande. 

Lastväxlarflak 

Frontlastarbehållare 

Sopkärl 

Materialhanterare 

Lastväxlarbil 

Hjullastare 

Sikt 

 



  Mellanskånes Renhållningsaktiebolag 

  

  Org nr 556214-7800 

 14 

Investeringar Rönneholm (exkl. maskiner) 

 

Personal- & kontorsmoduler (tidigare leasing) 

Betongblock till materialfickor 

 
 

 

 
 

Ekonomi 
Investeringar 

Markanläggningar o byggnader 467 758 kr 

Maskiner o fordon 9 720 000 kr 

Inventarier 540 987 kr 

Container och behållare 1 541 333 kr 

Summa 12 270 078 kr 
 

 

Resultat 
 

Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 4 098 tkr (5 589 tkr) 

 

 

 

Förslag till disposition av vinstmedel: 
 

Till bolagsstämmans förfogande står: 

Balanserat resultat IB 23 066 969 kr 

Omfördelning från bundet eget kapital 0 kr 

Summa balanserat resultat 23 066 969 kr 

Årets vinst 1 572 265 kr 

Summa 24 639 234 kr 

 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedel balanseras i ny räkning. 
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Flerårsöversikt MERAB 
(kkr)    2016 2015 2014 2013 2012  

Ur resultaträkningen          

Rörelsens intäkter    98 582 96 530 97 006 91 150 84 350  

Rörelsens kostnader    -82 709 -78 148 -80 743 -75 300 -67 849  
Rörelseresultat före 
avskrivningar    15 873 18 382 16 263 15 850 16 501  

Avskrivningar    -11 810 -12 706 -12 615 -11 913 -6 951  

Finansnetto    35 -87 -393 -451 165  
Rörelseresultat före 
bokslutsdispositioner    4 098 5 589 3 255 3 486 9 715  

och skatt          

Årets resultat    1 572 4 623 886 167 4 113  

          

          

Ur balansräkningen          

Omsättningstillgångar    42 564 39 128 30 718 20 167 61 675  

Anläggningstillgångar    65 844 65 316 74 714 83 100 54 028  

Summa tillgångar    108 407 104 445 105 432 103 267 115 703  

          

          

Kortfristiga skulder    18 987 16 645 16 820 15 349 26 412  

Långfristiga skulder    35 744 37 627 42 706 44 980 49 952  

Obeskattade reserver    26 340 24 409 24 766 22 684 19 252  

Bundet eget kapital    2 696 2 696 2 696 2 737 2 785  

Årets resultat    1 572 4 623 886 167 4 113  

Balanserat resultat    23 067 18 444 17 558 17 350 13 189  
Summa skulder och eget 
kapital    108 407 104 445 105 432 103 267 115 703  

          

Balanslikviditet    435% 475% 420% 392% 385%  

Soliditet    44% 43% 38% 37% 30%  

          
Balanslikviditet definieras som omsättningstillgångar och outnyttjad del av krediter i förhållande till kortfristiga 
skulder. 
Soliditet definieras som eget kapital och obeskattade reserver med 78% i förhållande till balansomslutning. 
 
 
Förändring av eget kapital      
 Aktie- 

kapital 
Uppskrivn- 

fond 
Reserv- 

fond 
Balanserat 

resultat 
Årets 

resultat 
Totalt 

       
Ingående balans 
2016-01-01 2 000 000 296 400 400 000 18 443 972 4 622 997 25 763 369 
Överföring resultat 
föregående år    4 622 997 -4 622 997  
       
Årets resultat     1 572 265 1 572 265 
       
Utgående balans 
2016-12-31 2 000 000 296 400 400 000 23 066 969 1 572 265 27 335 634 
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RESULTATRÄKNING (kronor)     
   2016 01 01 2015 01 01 
 Not  2016 12 31 2015 12 31 
     
RÖRELSENS INTÄKTER     
Nettoomsättning 1,2  98 581 617 96 529 995 
     
     
RÖRELSENS KOSTNADER     
Övriga externa kostnader 1,3,4  -65 521 512 -60 416 493 
Personalkostnader 5  -17 187 100 -17 731 915 
Avskrivningar av anläggningstillgångar   -11 810 105 -12 705 743 
Summa rörelsekostnader   -94 518 717 -90 854 151 
     
     
Rörelseresultat   4 062 900 5 675 844 
     
     
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER 6    
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter    

512 859 
 

451 098 
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter    

-477 893 
 

-538 289 
Finansnetto   34 966 -87 191 
     
     
Resultat efter finansiella poster   4 097 866 5 588 653 
     
     
Bokslutsdispositioner 7  -1 931 179 357 271 
     
     
Resultat före skatt   2 166 687 5 945 924 
     
     
Skatt på årets resultat 8  -594 422 -1 322 927 
     
     
ÅRETS RESULTAT   1 572 265 4 622 997 
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BALANSRÄKNING (kronor)       

  Not  2016-12-31  2015-12-31 

       

TILLGÅNGAR       

       

       

Anläggningstillgångar       

       

Materiella anläggningstillgångar       

Byggnad, mark och markanläggningar  9  23 530 352  24 730 397 

Maskiner och fordon  10  13 094 293  5 541 038 

Inventarier och behållare  11  27 762 920  33 442 244 

Summa materiella anläggningstillgångar    64 387 565  63 713 679 

       

       

Finansiella anläggningstillgångar       

Uppskjuten skattefordran  8  1 456 400  1 602 651 

Summa finansiella anläggningstillgångar    1 456 400  1 602 651 

       

Summa anläggningstillgångar    65 843 965  65 316 330 

       

       

       

       

Omsättningstillgångar       

       

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar    3 163 731  2 866 501 

Fordringar koncernföretag    356 154  354 054 

Fordringar intressebolag    645 488  609 650 

Övriga fordringar    4 587 787  2 807 273 

Förutbetalda kostnader och       

upplupna intäkter  12  1 047 448  1 285 808 

Summa kortfristiga fordringar    9 800 608  7 923 286 

       

       

Kassa och bank  13  32 762 906  31 205 057 

Summa kassa, plusgiro, bank    32 762 906  31 205 057 

       

Summa omsättningstillgångar    42 563 514  39 128 343 

       

       

SUMMA TILLGÅNGAR    108 407 479  104 444 673 
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BALANSRÄKNING (kronor)       

  Not   2016-12-31 2015-12-31 

       

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

       

Eget kapital       

       

Bundet eget kapital       

Aktiekapital 2000 aktier     2 000 000 2 000 000 

Uppskrivningsfond     296 400 296 400 

Reservfond     400 000 400 000 

Summa bundet eget kapital     2 696 400 2 696 400 

       

Fritt eget kapital  19     

Balanserat resultat     23 066 969 18 443 972 

Årets resultat     1 572 265 4 622 997 
Summa fritt eget kapital     24 639 234 23 066 969 

       

Summa eget kapital     27 335 634 25 763 369 

       
Obeskattade reserver  14   26 340 373 24 409 194 

       

Avsättningar  15     

Avsatt till pensioner     343 756 307 654 

Avsatt till återställning deponier     25 400 617 22 119 036 

Summa avsättningar     25 744 373 22 426 690 

       

Skulder       

       

Långfristiga skulder  16     

Skuld kreditinstitut     10 000 000 15 200 000 

Summa långfristiga skulder     10 000 000 15 200 000 

       

Kortfristiga skulder       

Skuld kreditinstitut     5 200 000 5 200 000 

Leverantörsskulder     11 546 489 7 722 572 

Skuld koncernföretag     168 266 52 329 

Skatteskuld     0 19 058 

Övriga kortfristiga skulder     607 022 701 689 

Upplupna kostnader och       

förutbetalda intäkter  17   1 465 322 2 949 772 

Summa kortfristiga skulder     18 987 099 16 645 420 

       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     108 407 479 104 444 673 
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KASSAFLÖDESANALYS (kronor)     

     

   
2016-01-01 
2016-12-31 

2015-01-01 
2015-12-31 

Kassaflöde från den löpande verksamheten     

Resultat efter finansnetto   4 097 866 5 588 653 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet     

Avskrivningar   11 810 105 12 705 743 

Realisationsvinst/förlust anläggningstillgångar   -1 037 349 -99 648 

Förändring av avsättning   3 317 683 120 849 

Betald skatt   -1 464 797 -236 680 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före     

förändringar av rörelsekapitalet   16 723 508 18 078 917 

     

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     

     

Ökning/minskning av varulager    0 

Ökning/minskningar av fordringar   -1 442 291 63 210 

Ökning/minskningar av kortfristiga skulder   2 777 023 -193 280 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   1 334 732 -130 070 

     

Kassaflöde från den löpande verksamheten   18 058 240 17 948 847 

     

Kassaflöde från investeringsverksamheten     

     

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -12 587 642 -3 308 470 

Förändring finansiella anläggningstillgångar   146 251 0 

Försäljning av anläggningstillgångar   1 141 000 99 648 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -11 300 391 -3 208 822 

     

Kassaflöde från finansieringsverksamheten     

     

Nettoförändring långfristiga skulder   -5 200 000 -5 200 000 

     

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   - 5 200 000 -5 200 000 

     

     

Årets kassaflöde   1 557 849 9 540 025 

     

Likvida medel vid årets början   31 205 057 21 665 032 

     

Likvida medel vid årets slut   32 762 906 31 205 057 
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Tilläggsupplysningar 

Redovisningsprinciper m.m. 

Allmänna redovisningsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3): 

Koncerntillhörighet 

Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovisning i vilken företaget ingår, samt moderföretag för hela 

koncernen, är Eslövs Kommun (org.nr. 212000-1173) med säte i Eslöv. 

Intäktsredovisning 

Intäkten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar intäkten till 

nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade 

rabatter. 

Anläggningstillgångar 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 

avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnad och mark    33 år 

Markanläggningar    10-20 år 

Maskiner och fordon    5-8 år 

Inventarier och behållare    5-7 år 

Fordringar, skulder och avsättningar 

Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed 

de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till 

upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. 

Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan. 
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NOTER       

       

Not 1       

Av årets totala försäljningsintäkter och inköpskostnader avser 7 % av intäkterna och 2 % av  

kostnaderna företag inom koncernen.       

       

       

Not 2    2016  2015 

Intäkter       

Sophämtning    68 308 242  67 570 754 

Omlastning och transport    1 072 247  1 100 366 

Återvinning    5 795 054  4 890 863 

Latrinhämtning    80 307  122 388 

Intäkter från avfallssortering    13 258 071  13 532 303 

Slamavgifter    7 776 315  7 728 106 

Erhållna bidrag    0  94 663 

Försäljning av fordon och inventarier    1 051 103  99 648 

Arrendeintäkter Eslöv Hassle 12:9    500 000  500 004 

Övriga intäkter    740 278  890 900 

Summa intäkter    98 581 617  96 529 995 

       

       

Not 3    2016  2015 

Övriga externa kostnader       

Kostnader egna transportmedel    6 103 637  5 550 919 

Behandlingskostnader    10 687 362  9 942 851 

Externa entreprenörer    33 909 473  33 383 331 

Revisionsuppdrag, Ernst & Young AB    79 000  147 813 

Övriga uppdrag, Ernst & Young AB    9 825  0 

Lekmannarevision, Ernst & Young AB    25 000  0 

       
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning. Övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer 
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning 
eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. 
 
 
Not 4   
Operationella leasingavtal 2016 2015 
Kostnadsförda leasingavgifter avseende   
operationella leasingavtal 332 100 442 800 
Framtida minimileasingavgifter avseende ej    
uppsägningsbara operationella leasingavtal 0 0 
Ska betalas inom 1 år 0 332 100 
Ska betalas mellan 1-5 år 0 0 
 
Företaget har haft följande väsentliga leasingavtal vilka redovisas som operationella leasingavtal: 
Temporent AB, Eslöv, 556164-1118, avseende leasing av bodar. Leasingperioden är avslutad och bodarna är 
utköpta från leverantören. 
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Not 5     2016 2015 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader       

       

Antalet anställda       

Medeltalet anställda i företaget     28 28 

varav kvinnor     11 11 

       

Löner och andra ersättningar, styrelse och VD     987 368 994 269 

Löner, ersättningar, övr anställda     10 697 725 10 630 149 

Sociala kostnader     5 152 103 5 507 064 

(Varav pensionskostnader VD)     (476 752) (664 946) 

(Varav pensionskostnader övriga)     (982 859) (848 982) 

Summa personalkostnader     16 837 196 17 131 482 

       
Bolagets ledande befattningshavare består av verkställande direktör och tre samordnare, tre män och en 
kvinna. 

       

       

Not 6    2016  2015 

Resultat från finansiella investeringar       

Diskontering av överskottsmedel Skandia    310 942  277 416 

Ränteintäkter    201 917  173 682 

Summa ränteintäkter och liknande resultatposter  512 859  451 098 

     

Räntekostnader  -477 893  -538 289 

Summa räntekostnader och liknande resultatposter  -477 893  -538 289 

       

Summa finansiella poster    34 966  -87 191 

       

Det diskonterade beloppet har redovisats som intäkt under jämförelsestörande poster tidigare år. 

       

       

Not 7    2016  2015 

Bokslutsdispositioner       

Överavskrivningar    -3 146 179  1 153 271 

Avsättning till periodiseringsfond    -679 000  -2 004 000 

Återföring från periodiseringsfond    1 894 000  1 208 000 

Summa    -1 931 179  357 271 
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Not 8    2016  2015 

Skatt på årets resultat       

Aktuell skatt    448 179  1 322 928 

Justering avseende tidigare år    -8  -1 
Förändring av uppskjuten skatt avseende 
temporära skillnader    146 251  0 

Summa redovisad skatt    594 422  1 322 927 

       

Genomsnittlig effektiv skattesats    27,4%  22,2% 

       
 
Avstämning av effektiv skattesats 
 

Redovisat resultat före skatt 2 166 687  5 945 924 

Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (22%): 476 671  1 308 103 

Skatteeffekt av:    

Bokföringsmässiga avskrivningar på byggnader  365 306  366 222 

Övriga ej avdragsgilla kostnader 118 800  16 610 

Skattemässiga avskrivningar på byggnader -365 306  -366 222 

Ej skattepliktiga intäkter -147 292  -1 785 

Redovisad skatt 448 179  1 322 928 

    

Effektiv skattesats 20,7%  22,2 % 
 
Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars och skulders redovisade respektive skattemässiga 
värden är olika. Bolagets temporära skillnader har resulterat i uppskjuten skattefordran avseende följande 
poster: 
 

 

 2016  2015 

    

Uppskjuten skatt avseende nedskrivning Hassle 12:9  1 540 000 1 540 000 

Uppskjuten skatt avseende uppskrivning Städet 6  -83 600 -83 600 

Uppskjuten skatt avseende avsättning till pensioner  0 146 251 

Summa  1 456 400 1 602 651 
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Not 9    2016  2015 

Byggnader, mark och markanläggningar       
 

Ingående anskaffningsvärden   53 400 275  53 408 445  

Årets anskaffningar   467 758  0  

Försäljningar/utrangeringar   -198 440  -8 170  

Utgående ack anskaffningsvärden   53 669 593  53 400 275  

       

Ingående avskrivningar   22 049 878  20 393 403  

Försäljningar/utrangeringar   -191 121  -8 170  

Årets avskrivningar   1 660 484  1 664 645  

Utgående ack avskrivningar   23 519 241  22 049 878  

       

Ingående uppskrivningar   380 000  380 000  

Försäljning/ utrangeringar   0  0  

Årets uppskrivningar   0  0  

Årets nedskrivningar på uppskrivet belopp   0  0  

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp   0  0  

Utgående ackumulerade uppskrivningar   380 000  380 000  

       

Ingående ackumulerade nedskrivningar   -7 000 000  -7 000 000  

Försäljning/utrangeringar   0  0  

Återförda nedskrivningar   0  0  

Årets nedskrivningar   0  0  

Utgående ackumulerade nedskrivningar   -7 000 000  -7 000 000  

       

Utgående redovisat värde   23 530 352  24 730 397  

       

Taxeringsvärden       

Hassle 12:9   12 349 000  12 349 000  

Löberöd 1:210   324 000  324 000  

       

       
Not 10   2016  2015  

Maskiner och fordon       

       

Ingående anskaffningsvärden   32 184 159  32 665 156  

Årets anskaffningar   9 720 000  118 902  

Försäljning/utrangering   -3 116 286  -599 899  

Utgående ack anskaffningsvärden   38 787 873  32 184 159  

       

Ingående avskrivningar   26 643 121  24 322 793  

Försäljning/utrangering   -3 019 954  -599 899  

Årets avskrivningar   2 070 413  2 920 227  

Utgående ack avskrivningar   25 693 580  26 643 121  
 
Planenligt restvärde   13 094 293  5 541 038  
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Not 11   2016  2015 

Inventarier och behållare      

      

Ingående anskaffningsvärden   78 143 182  76 175 663 

Årets anskaffningar   2 082 320  3 189 568 

Förskott för inventarier   317 564  0 

Försäljningar/utrangeringar   -7 634 926  -1 222 049 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde   72 908 140  78 143 182 
 
      

Ingående avskrivningar   44 700 938  37 802 116 

Försäljningar/utrangeringar   -7 634 926  -1 222 049 

Årets avskrivningar   8 079 208  8 120 871 

Utgående ackumulerade avskrivningar   45 145 220  44 700 938 

      

Utgående redovisat värde   27 762 920  33 442 244 

      

      

Not 12   2016  2015 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter      

      

Upplupna intäkter   232 313  724 956 

Övriga förutbetalda kostnader   815 135  1 285 808 

S:a förutbet. kostnader och upplupna intäkter   1 047 448  2 010 764 

      

      

Not 13   2016  2015 

Kassa och bank      

      

Kassamedel   7 334  906 

Disponibla tillgodohavande   32 755 572  31 204 151 

   32 762 906  31 205 057 

      

Not 14   2016  2015 

Obeskattade reserver      

Överavskrivning   19 291 373  16 145 194 

Periodiseringsfond avsatt 2010   0  1 894 000 

Periodiseringsfond avsatt 2011   1 841 000  1 841 000 

Periodiseringsfond avsatt 2012   2 075 000  2 075 000 

Periodiseringsfond avsatt 2014   450 000  450 000 

Periodiseringsfond avsatt 2015   2 004 000  2 004 000 

Periodiseringsfond avsatt 2016   679 000  0 

Summa obeskattade reserver   26 340 373  24 409 194 
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Not 15   2016  2015 

Avsättning deponier      

Ingående balans   22 119 036  21 989 036 

Årets avsättning   3 281 581  130 000 

Årets kostnader   0  0 

Behållning   25 400 617  22 119 036  

      

Avsättning pensioner, KPA      

Ingående balans   307 654  316 805 

Årets avsättning   36 102  -9 151 

Behållning   343 756  307 654 

      

Behållning per bokslutsdag   25 744 373  22 426 690 
 
Avsättning till framtida lakvattenbehandling görs enligt fastställd plan enligt beräkning av framtida kostnader. 
 
 
Not 16    2016  2015 

Långfristiga skulder       

    
Koncernkredit limit    40 000 000  40 000 000 
      
Skulder till kreditinstitut som förfaller mellan två – fem år   10 000 000  15 200 000 
Skulder till kreditinstitut som förfaller efter fem år   0  0 
    10 000 000  15 200 000 
 
 
Not 17    2016  2015 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter      

Upplupna löner för december    203 486  191 544 

Semesterlöneskuld exkl sociala avgifter    737 455  706 794 
Sociala avgifter för upplupna löner och 
semesterlöneskuld    295 643  222 075 

Uppl pensioskostnader VD    0  534 987 

Uppl löneskatt VD    0  129 788 

Arbetsgivaravgifter    0  286 891 

Revisionsarvode    34 000  79 000 

Löneskatt      367 853 

Förutbetalt arrende Hassle    104 166  104 160 

Övriga upplupna kostnader    90 572  613 570 

S:a uppl.kostnader och förutbetalda intäkter    1 465 322  3 236 662 
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Not 18 
Händelser efter balansdagen 
 
Anmälan om sluttäckning av Stavröds deponi är inlämnad till Länsstyrelsen. 
Ny VD tillträder under våren. 
 
 
Not 19 
Förslag till disposition av vinstmedel: 
 
Till bolagsstämmans förfogande står: 
Balanserat resultat IB 23 066 969 kr 
Omfördelning från bundet eget kapital 0 kr 
Summa balanserat resultat 23 066 969 kr 
Årets vinst 1 572 265 kr 
Summa 24 639 234 kr 
 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedel balanseras i ny räkning. 
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2017-04-11 KSF 2017/231 1 (2)

KOMMUNLEDNINGSKANSLI

Val av ombud till årsstämman för 
Mellanskånes Renhållningsaktiebolag och 
instruktion till stämmoombudet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. Kommunalrådet Stefan Lissmark utses till stämmoombud med rätt att 
företräda Höörs kommun på årsstämman för Mellanskånes 
Renhållningsaktiebolag (556214-7800) den 4 maj 2017. Som ersättare utses 
kommunalrådet Anna Palm. Kommunstyrelsen har också att utse en andra 
ersättare.  

2. Styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och resultat- och balansräkning ska 
fastställas. Ombudet ska därför i ägarens namn föreslå årsstämman:
 Resultat-och balansräkning fastställs
 Besluta om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag
 Styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktör beviljas 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret
 Arvodet till styrelseledamöterna, suppleanterna och lekmannarevisorerna 

utgår enligt kommunens uppgjorda ersättningsnivåer
 Extern revisor ersätts med godkänd faktura enligt avtal
 Val av föreslagen auktoriserad revisor och till ersättare välja Klara 

Kristoffersson (KPMG)
 Till lekmannarevisor för Höörs kommun välja Jörgen Lindquist med Marie 

Ferrari som ersättare
 Val av föreslagen ordförande och vice ordförande
 Att fatta beslut i övriga ärenden som bolagsstämman enligt 

aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen har att behandla

Ombudet har också att informera stämman att:
 Höörs kommun tillämpar ramverket för integrerad redovisning. Det 

innebär att särskilda uppgifter kan komma att begäras in till den analys 
kommunstyrelsen årligen självständigt ska göra över 
verksamhetsdriftens överensstämmelse med bolagets ändamål. 
Kommunen uppmuntrar styrelsen att gå igenom ramverket och se hur 
ramverket kan utveckla bolagets redovisning. 

 Höörs kommun är mycket glad över att ordföranden medverkade på 
kommunens utvecklingsdag den 16 februari 2017 och ordföranden 
planeras att bjudas in nästa års utvecklingsdag. 



TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2017-04-11 KSF 2017/231 2 (2)

KOMMUNLEDNINGSKANSLI

Kommunfullmäktige beslutar
3. Efter att tagit del av information i årsredovisningen, lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (556214-7800) håller årsstämma den 4 maj 2017, 
klockan 11:00 i Stadshuset, rum Albert Sahlin, Eslöv 

Inför årsstämman har kommunstyrelsen att utse stämmoombud och ge instruktion till 
ombudet för hur han/hon ska rösta, samt överlämna årsredovisningen till 
kommunfullmäktige. 

Till ombud föreslås kommunalrådet Stefan Lissmark med kommunalråd Anna Palm.

Ombudet föreslås följa den instruktion som framgår av bilaga.

Helena Sjöholm
Verksamhetsutvecklare

Bilagor
Bilaga 1: Stämmodirektiv med instruktion till stämmoombudet 
Bilaga 2: Kallelse till stämma
Bilaga 3: Årsredovisning



 



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-05-15 1 (2)

KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/231

§ 121 Årsredovisning för Mellanskånes 
Renhållnings AB (MERAB) 2016 samt val 
av ombud med instruktion till årsstämman

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer ordförandens beslut att:

1. Kommunalrådet Stefan Lissmark (S) utses till stämmoombud med rätt att företräda 
Höörs kommun på årsstämman för Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (556214-7800) 
den 4 maj 2017. Som ersättare utses kommunalrådet Anna Palm (M). Som en andra 
ersättare utses Lars-Olof Andersson (C).

2. Styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och resultat- och balansräkning ska fastställas. 
Ombudet ska därför i ägarens namn föreslå årsstämman:

- Resultat-och balansräkning fastställs

- Besluta om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag

- Styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret

- Arvodet till styrelseledamöterna, suppleanterna och lekmannarevisorerna utgår enligt 
kommunens uppgjorda ersättningsnivåer

- Extern revisor ersätts med godkänd faktura enligt avtal

- Val av föreslagen auktoriserad revisor och till ersättare välja Klara Kristoffersson 
(KPMG)

- Till lekmannarevisor för Höörs kommun välja Jörgen Lindquist med Marie Ferrari som 
ersättare

- Val av föreslagen ordförande och vice ordförande

- Att fatta beslut i övriga ärenden som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) 
eller bolagsordningen har att behandla.

Ombudet har också att informera stämman att:

- Höörs kommun tillämpar ramverket för integrerad redovisning. Det innebär att särskilda 
uppgifter kan komma att begäras in till den analys kommunstyrelsen årligen självständigt 
ska göra över verksamhetsdriftens överensstämmelse med bolagets ändamål. 
Kommunen uppmuntrar styrelsen att gå igenom ramverket och se hur ramverket kan 
utveckla bolagets redovisning.

- Höörs kommun är mycket glad över att ordföranden medverkade på kommunens 
utvecklingsdag den 16 februari 2017 och ordföranden planeras att bjudas in nästa års 
utvecklingsdag.
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KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Efter att tagit del av information i årsredovisningen, lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (556214-7800) håller årsstämma den 4 maj 2017, 
klockan 11:00 i Stadshuset, rum Albert Sahlin, Eslöv

Inför årsstämman har kommunstyrelsen att utse stämmoombud och ge instruktion till 
ombudet för hur han/hon ska rösta, samt överlämna årsredovisningen till 
kommunfullmäktige.

 Till ombud föreslås kommunalrådet Stefan Lissmark med kommunalråd Anna Palm.

 Ombudet föreslås följa den instruktion som framgår av bilaga.

Yrkanden
Johan Svahnberg (M) föreslår att beslutet ändras så att det framgår att kommunstyrelsen 
fastställer ordförandens beslut då beslutet fattats på delegering då det varit brådskande 
(stämman ägde rum den 4 maj).

Beslutsordning
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om kommunstyrelsens förslag med av Johan 
Svahnberg (M) föreslagen ändring bifalls och finner att kommunstyrelsen bifaller 
förslagen.

Beslutsunderlag
Bilaga 1: Stämmodirektiv med instruktion till stämmoombudet
Bilaga 2: Kallelse till stämma
Bilaga 3: Årsredovisning
4. Tjänsteskrivelse för val av stämmoombud till MERABs årsstämma.docx
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §121).doc
_____
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Datum Diarienummer Sida

2017-04-06 KSF 2017/227 1 (2)

KOMMUNLEDNINGSKANSLI

Val av ombud till årsstämman för IT kommuner i 
Skåne Aktiebolag och instruktion till 
stämmoombudet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. Kommundirektör Michael Andersson utses till stämmoombud med rätt att 
företräda Höörs kommun på årsstämman för IT kommuner i Skåne Aktiebolag 
(559067-2142) den 19:e maj 2017. Som ersättare utse ekonomichef Linda 
Andersson.  

2. Styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och resultat- och balansräkning ska 
fastställas. Ombudet ska därför i ägarens namn föreslå årsstämman:

 Resultat-och balansräkning fastställs
 Besluta om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag
 Styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktör beviljas 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret
 Arvodet till styrelseledamöterna, suppleanterna och 

lekmannarevisorerna utgår enligt kommunernas fastställda 
ersättningsnivåer

 Extern revisor ersätts med godkänd faktura enligt avtal
 Styrelsen ser över sin arbetsordning, rapportinstruktion, vd-instruktion 

samt interna kontrollplan i syfte att säkerställa att dokumenten är 
ändamålsenliga utifrån bolagets verksamhetsfas

 Att fatta beslut i övriga ärenden som bolagsstämman enligt 
aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen har att behandla

Ombudet har också att informera stämman att:
 Höörs kommun tillämpar ramverket för integrerad redovisning. Det 

innebär att särskilda uppgifter kan komma att begäras in till den analys 
kommunstyrelsens årligen självständigt ska göra över 
verksamhetsdriftens överensstämmelse med bolagets ändamål 

 Ordföranden för bolaget kommer att bjudas in till Höörs kommuns 
utvecklingsdag som årligen hålls i februari månad

Ovansående gäller under förutsättning att bolagets årsredovisning och resultatet av 
ägarsamråden inte indikerar något annat.
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KOMMUNLEDNINGSKANSLI

Kommunfullmäktige beslutar
1. Efter att tagit del av information i årsredovisningen, lägga den till handlingarna.

Inledning
IT kommuner i Skåne Aktiebolag (559067-2142) håller årsstämma den 19 maj 2017.  
Inför årsstämman har kommunstyrelsen att utse stämmoombud och ge instruktion till 
ombudet för hur han/hon ska rösta, samt överlämna årsredovisningen till 
kommunfullmäktige. Egentligen ska en analys av bolagets verksamhetsdrift göras i syfte 
att fastställa att driften är förenlig med ändamålet i bolagsordning och ägardirektiv. Med 
anledningen av att bolaget nyligen har bildats görs denna analys först nästa år. Däremot 
har ombudet att framföra att styrelsen ska säkra att dess styrdokument är ändamålsenliga 
utifrån bolagets verksamhetsfas. 

Till ombud föreslås kommundirektör Michael Andersson med ekonomichef Linda Andersson 
som ersättare.

Ombudet föreslås följa den instruktion som framgår av bilaga.

Helena Sjöholm
Verksamhetsutvecklare

Bilagor
 Stämmodirektiv med instruktion till stämmoombudet (bilaga 1)



 



TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2017-04-06 KSF 2017/227 1 (1)

KOMMUNLEDNINGSKANSLI

Bilaga 1 Instruktion till stämmoombudet för 
ITkommuner i Skåne aktiebolags 
årsstämma 2017

Ombudet har i Höörs kommuns namn rätt att föreslår årsstämman att:
 Resultat-och balansräkning fastställs
 Besluta om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag
 Styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktör beviljas 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret
 Arvodet till styrelseledamöterna, suppleanterna och lekmannarevisorerna utgår 

enligt kommunernas fastställda ersättningsnivåer
 Extern revisor ersätts med godkänd faktura enligt avtal
 Styrelsen ser över sin arbetsordning, rapportinstruktion, vd-instruktion samt 

interna kontrollplan i syfte att säkerställa att dokumenten är ändamålsenliga 
utifrån bolagets verksamhetsfas

 Att fatta beslut i övriga ärenden som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 
(2005:551) eller bolagsordningen har att behandla

Ombudet har också att informera stämman att:
 Höörs kommun tillämpar ramverket för integrerad redovisning. Det innebär att 

särskilda uppgifter kan komma att begäras in till den analys kommunstyrelsens 
årligen självständigt ska göra över verksamhetsdriftens överensstämmelse med 
bolagets ändamål 

 Ordföranden för bolaget kommer att bjudas in till Höörs kommuns utvecklingsdag 
som årligen hålls i februari månad

Stefan Lissmark
Kommunstyrelsen ordförande



 





 







































 



Hej Gunilla och Gunilla
Vid förra ksau hanterade ksau stämmodirektiv till stämmoombudet för IT-kommuner Skåne.
Ksau beslutade att hemställa att bolagsstämman den 19 maj senareläggs pga att årsredovisningen inte 
har kommit.
Jag och Michael A. har varit i kontakt med Hörby kommun. De övriga ägarkommunerna vill inte 
senarelägga årsstämman varför den kommer bli den 19;e maj som planerat. 
Bolaget är klar med sin årsredovisning och den är granskad. Ber er säkerställa att redovisningen kommer 
med till ks-utskicket.
Ber er också skriva en notis i diariet att dialog med de andra kommunerna har förts om att flytta fram 
stämman.
Med vänlig hälsning

Helena Sjöholm 
Verksamhetsutvecklare

Kommunledningskansliet
Staben
Höörs kommun

Tel: 0413-280 00
helena.sjoholm@hoor.se
www.hoor.se

mailto:helena.sjoholm@hoor.se
http://www.hoor.se/
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KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/227

§ 123 Årsredovisning för IT-kommuner i 
Skåne AB 2016 samt val av ombud med 
instruktioner till årsstämman

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Kommunfullmäktige har utsett stämmoombud och ersättare. Som andra ersättare utses 
Lars-Olof Andersson (C).  

2. Styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och resultat- och balansräkning ska fastställas. 
Ombudet ska därför i ägarens namn föreslå årsstämman:

- Resultat-och balansräkning fastställs

- Besluta om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag

- Styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret

- Arvodet till styrelseledamöterna, suppleanterna och lekmannarevisorerna utgår enligt 
kommunernas fastställda ersättningsnivåer

- Extern revisor ersätts med godkänd faktura enligt avtal

- Styrelsen ser över sin arbetsordning, rapportinstruktion, vd-instruktion samt interna 
kontrollplan i syfte att säkerställa att dokumenten är ändamålsenliga utifrån bolagets 
verksamhetsfas

- Att fatta beslut i övriga ärenden som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) 
eller bolagsordningen har att behandla

- Ombudet har också att informera stämman att:

-- Höörs kommun tillämpar ramverket för integrerad redovisning. Det innebär att särskilda 
uppgifter kan komma att begäras in till den analys kommunstyrelsens årligen självständigt 
ska göra över verksamhetsdriftens överensstämmelse med bolagets ändamål

-- Ordföranden för bolaget kommer att bjudas in till Höörs kommuns utvecklingsdag som 
årligen hålls i februari månad

Ovansående gäller under förutsättning att bolagets årsredovisning och resultatet av 
ägarsamråden inte indikerar något annat.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Efter att tagit del av information i årsredovisningen, lägga den till handlingarna.
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KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Ärendebeskrivning
IT kommuner i Skåne Aktiebolag (559067-2142) håller årsstämma den 19 maj 2017.  Inför 
årsstämman har kommunstyrelsen att utse stämmoombud och ge instruktion till ombudet 
för hur han/hon ska rösta, samt överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. 
Egentligen ska en analys av bolagets verksamhetsdrift göras i syfte att fastställa att 
driften är förenlig med ändamålet i bolagsordning och ägardirektiv. Med anledningen av 
att bolaget nyligen har bildats görs denna analys först nästa år. Däremot har ombudet att 
framföra att styrelsen ska säkra att dess styrdokument är ändamålsenliga utifrån bolagets 
verksamhetsfas.

 

Till ombud föreslås kommundirektör Michael Andersson med ekonomichef Linda 
Andersson som ersättare.

 

Ombudet föreslås följa den instruktion som framgår av bilaga.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse för val av stämmoombud till ITkommunerna Skånes årsstämma.docx
2. Bilaga 1 Instruktion till stämmoombudet.docx.pdf
3. IT bolaget i Skåne AB gr.rapp.2016.pdf
4. Årsredovisning Unikom_se samt kallelse till årsmötet.pdf (inkl. granskningsrapport)
5. mail.pdf (om dialog kring ev. senareläggande av årsstämman)
6. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §123).doc
_____



 



Kommunfullmäktige  
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KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Planerings- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos för Höörs kommun 2017- 
2025

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

Att Befolkningsprognos för Höörs kommun 2017-2025 ska ligga till grund för 
förvaltningens/sektorernas planering fram till dess nästa prognos utarbetas.

Att Befolkningsprognos för Höörs kommun 2017-2025 ska anmälas till 
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun utarbetar varje år en ny befolkningsprognos bestående av hela 
kommunen samt delar av kommunen. Prognosen tas fram i samarbete med statistikern 
Lennart Davidsson på KAAB Prognos AB. Styrande parametrar är framför allt de faktiskt 
folkbokförda per den siste december 2016 per ettårsklass och fastighet, antagande om 
dödstal och födelsetal. Utöver detta görs antagande om antalet färdigställda bostäder per 
år. För de närmsta åren görs rimliga antagenden och för åren därefter är det 
översiktsplanens långsiktiga mål som gäller. Prognosen är således mer grundad på 
kända förutsättningar än framtagen som en målsättningsprognos.

Förslag till beslutsmotivering
Den prognosmetod som KAAB Prognos AB använder sig av har visat sig vara relativt 
tillförlitlig. I de fall vi har haft stora avvikelser har det ofta rört sig om snabba förändringar i 
byggkonjunkturen. Det är en stor fördel om kommunen har en gemensam prognos för 
planeringsarbetet inom de olika sektorerna som dessutom bygger på antaganden i den 
kommunövergripande översiktsplanen. En prognos ger emellertid ingen exakt bild över de 
närmsta åren utan ska ses som ett planeringsunderlag i arbetet med t ex lokalförsörjning 
och beräkningar av skatteunderlag

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Kommunstyrelsen
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KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Planerings- och utvecklingsenheten

Peter Wollin
Utvecklingschef
0413-28162
peter.wollin@hoor.se

Beslutsunderlag
Klicka här för att ange text.
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BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖÖRS KOMMUN 2017-2025

BEFOLKNINGSUTVECKLING 1989-2016.

Befolkningen i Höörs kommun har ökat med 4 085 personer under åren 1989 till 2016, eller i 
medeltal med 146 personer per år. År 2016 ökade befolkningen med 222 personer. 

BEFOLKNINGSPROGNOS 2016.

Under år 2016 ökade befolkningen i kommunen med 222 personer vilket kan jämföras med 
+189 enligt prognos. 
Anatalet födda ökade med åtta under år 2016 och antalet döda ökade med 19. 
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BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING EFTER ÅLDER 2016 I 
HÖÖRS KOMMUN. FAKTISK OCH ENLIGT PROGNOS.

Faktisk

Prognos

DEMOGRAFISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ANTAGANDEN.
Antalet födda beräknas i prognosen komma att uppgå till i medeltal 188 per år vilket kan 
jämföras med att det under perioden 1989-2016 i medeltal föddes 159 barn per år.                  
År 2016 föddes det 182 barn i Höörs kommun.

Antalet döda beräknas bli 160 per år. I medeltal avled 141 personer per år under åren 1989-
2016. År 2016 avled 141 personer. Dödligheten ( risken att avlida i olika åldrar ) förväntas 
minska framöver samtidigt som antalet pensionärer ökar.

Flyttningsnettot förväntas bli i medeltal +141 personer per år under perioden med variationer 
som följer förväntat bostadsbyggande.  I medeltal gav flyttningarna ett överskott på 127 
personer per år under åren 1989-2016 men har varit lägre under åren 1997-2003, i medeltal 
+80 per år. Åren 2004-2016 har flyttningarna i medeltal medfört ett överskott på +126 
personer per år.  
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Under åren 2012-2016 ökade Höörs kommun sammanlagt med 541 personer på grund av 
flyttningarna. Inflyttningen bestod av barnfamiljer, +323 barn 0-18 år och +480 personer i 
ådern 25-44 år, samt av personer i åldersgruppen 45-54 år med +59 personer. 
I åldersgruppen 55 eller äldre år hade kommunen en utflyttning, -64 personer. 
Det var främst ungdomar i åldersgruppen 19-24 som flyttade ut, -257 ungdomar.

Flyttningsöverskott för Höörs kommun 2012-2016 efter ålder.

2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 Medeltal 2016-medeltal

1267 Höör
  0-5 51 21 41 45 41 199 39,8 1,2
  6-9 8 19 9 13 8 57 11,4 -3,4
  10-12 13 2 4 -8 8 19 3,8 4,2
  13-15 8 8 8 -6 21 39 7,8 13,2
  16-18 -2 -1 3 -2 11 9 1,8 9,2
  19-24 -78 -57 -38 -35 -49 -257 -51,4 2,4
  25-44 45 81 94 144 116 480 96 20
  45-54 9 -4 21 2 31 59 11,8 19,2
  55-64 -13 -10 0 10 8 -5 -1 9
  65-79 -11 -1 2 -15 -6 -31 -6,2 0,2
  80- -4 -2 -14 -6 -2 -28 -5,6 3,6
  Totalt 26 56 130 142 187 541 108,2 78,8
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BEFOLKNING EFTER ÅLDER 2016.

Befolkningsstrukturen i kommunen är allt annat än jämn, se diagram ovan. Ungdomarnas 
utflyttning gör att det finns små årskullar i 20-29 årsåldern. Mellan 35 och 65 år finns stora 
årskullar där de äldsta av dessa nu går i pension

.
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BEFOLKNING 0-18 ÅR 2016.

Även bland barnen finns det stora variaoner mellan åskullarna. I åldersklassen sex år finns 
235 barn och i åldern två år endast 175 barn.
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FÖRVÄNTAT BOSTADSBYGGANDE 2017-2025.

Förväntad inflyttning i nya bostäder i Höörs kommun 2017-2025.

Nya bostäder Inflyttning i fritidshus Totalt

2017 85 10 95
2018 72 10 82
2019 66 10 76
2020 50 10 60
2021 50 10 60
2022 50 10 60
2023 50 10 60
2024 50 10 60
2025 50 10 60

2017-2025 523 90 613

Under perioden beräknas 523 nya bostäder bli klara och dessutom förväntas 90 fritidshus 
omvandlas till bostäder för permanent boende.
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FÖRVÄNTAT BOSTADSBYGGANDE I HÖÖRS KOMMUN
2017-2025.
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BEFOLKNINGSUTVECKLING 2016-2025 TOTALT OCH EFTER ÅLDER. 
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BEFOLKNING I HÖÖRS KOMMUN 2016 0CH PROGNOS 2017-2025.

Befolkningen i Höörs kommun beräknas öka från 16 192 vid årsskiftet 2016/2017 till 16 900 
vid slutet av år 2020 och drygt 17 700 vid slutet av år 2025. I medeltal innebär detta en 
befolkningsökning över perioden 2016-2025 på 170 personer per år.

BEFOLKNING EFTER ÅLDER 2016-2025

Befolkning i Höörs kommun år 2016 och
prognos för 2020 och 2025. 

2016 2020 2025 Förändring
2016-2025

0 178 198 198 20
1-5 974 1 068 1 130 156
0-5 1 152 1 266 1 328 176

6 235 189 226 -9
7-9 611 638 687 76

10-12 597 697 667 70
13-15 583 601 696 113
6-15 2 026 2 125 2 276 250

16-18 561 630 674 113
19-24 998 937 1 049 51
25-39 2 674 2 882 2 976 302
40-64 5 470 5 607 5 726 256
65-79 2 512 2 635 2 651 139
80-w 799 850 1 040 241
65-w 3 311 3 485 3 691 380

Summa 16 192 16 932 17 720 1 528
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Barn 0-5 år
Antalet förskolebarn ( 0-5 år ), beräknas öka från 1 152 år 2016 till 1 330 år 2025.
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BEFOLKNING I HÖÖRS KOMMUN 2016 OCH PROGNOS 2017-2025. 
ÅLDERSGRUPP: 0-5 ÅR.
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BEFOLKNING I HÖÖRS KOMMUN 2016 OCH PROGNOS 2017-2025. 
ÅLDERSGRUPP: 0 ÅR.
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BEFOLKNING I HÖÖRS KOMMUN 2016 OCH PROGNOS 2017-2025. 
ÅLDERSGRUPP: 1-5 ÅR.

Barn 6-15 år
Antalet barn 6-15 år, 2 026 år 2016, förväntas öka till 2 275 vid slutet av perioden. 
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BEFOLKNING I HÖÖRS KOMMUN 2016 OCH PROGNOS 2017-2025. 
ÅLDERSGRUPP: 6-15 ÅR.
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BEFOLKNING I HÖÖRS KOMMUN 2016 OCH PROGNOS 2017-2025. 
ÅLDERSGRUPP: 6-9 ÅR.

500

550

600

650

700

750

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

BEFOLKNING I HÖÖRS KOMMUN 2016 OCH PROGNOS 2017-2025. 
ÅLDERSGRUPP: 10-12 ÅR.
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BEFOLKNING I HÖÖRS KOMMUN 2016 OCH PROGNOS 2017-2025. 
ÅLDERSGRUPP: 13-15 ÅR.
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Ungdomar 16-18 år 
Antalet ungdomar 16-18 år ( 561 år 2016 ) förväntas öka till 675 år 2025. 
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BEFOLKNING I HÖÖRS KOMMUN 2016 OCH PROGNOS 2017-2025. 
ÅLDERSGRUPP: 16-18 ÅR.

Ungdomar 19-24 år
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BEFOLKNING I HÖÖRS KOMMUN 2016 OCH PROGNOS 2017-2025. 
ÅLDERSGRUPP: 19-24 ÅR.

Antalet ungdomar 19-24 år ( 998 år 2016 ) förväntas minska till 920 år 2019. Under åren 2020 
till 2025 beräknas åldersgruppen åter öka till 1 050 år 2025.
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Vuxenbefolkning 25-64 år
Befolkningen i yrkesverksam ålder, 25-64 år, förväntas öka med cirka 560 personer, från       
8 144 år 2016 till 8 700 personer år 2025. Antalet förvärvsarbetande ökar härigenom med             
450 personer, eller 50 per år. 

Åldersgruppen 25-39 år ( 2 674 personer år 2016 ) förväntas öka med 300 personer under 
perioden och antalet personer mellan 40 och 64 år förväntas öka från 5 470 till 5 725.
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BEFOLKNING I HÖÖRS KOMMUN 2016 OCH PROGNOS 2017-2025. 
ÅLDERSGRUPP: 25-64 ÅR.
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BEFOLKNING I HÖÖRS KOMMUN 2016 OCH PROGNOS 2017-2025. 
ÅLDERSGRUPP: 25-39 ÅR.
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BEFOLKNING I HÖÖRS KOMMUN 2016 OCH PROGNOS 2017-2025. 
ÅLDERSGRUPP: 40-64 ÅR.

Befolkning 65 år eller äldre
Antalet pensionärer, 3 311 år 2016, förväntas öka till 3 690 vid slutet av perioden. 
Åldersgruppen 65-79 kan förväntas öka från 2 512 år 2016 till 2 650 år 2025.

Antalet personer över 80 år ( 799 år 2016 ) beräknas vara relativt oförändrat under de 
närmaste åren för att därefter öka till 1 040 år 2025. 

3 300

3 350

3 400

3 450

3 500

3 550

3 600

3 650

3 700

3 750

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

BEFOLKNING I HÖÖRS KOMMUN 2016 OCH PROGNOS 2017-2025. 
ÅLDERSGRUPP: 65-w ÅR.
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BEFOLKNING I HÖÖRS KOMMUN 2016 OCH PROGNOS 2017-2025. 
ÅLDERSGRUPP: 65-79 ÅR.
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BEFOLKNING I HÖÖRS KOMMUN 2016 OCH PROGNOS 2017-2025. 
ÅLDERSGRUPP: 80-w ÅR.
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BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2025 

EFTER OMRÅDE OCH ÅLDER

Befolkningsprognosen för Höörs kommun och delområden inom kommunen baseras på ett 
bostadsbyggande på 525 färdigställda lägenheter under åren 2017-2025 varav 225 under de 
närmaste tre åren. 

En övergång mellan fritidsboende och åretruntboende beräknas ske under perioden med 10 
hus per år under perioden. Totalt förväntas 90 fritidshus bli åretruntbostäder under perioden. 

Huvuddelen av utbyggnaden under de närmaste åren förväntas ske i Höörs tätort. 

Färdigställande år 2017, 2018 och 2019
Underlag för befolkningsprognos 2017-2030

Område Hustyp 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Centrum Badhuset 2 flerbostads 32
Centrum Fjäriln 4-7 flerbostads 7
Centrum Fyrkanten 3 flerbostads 4

Centrum Lyran 6 flerbostads 2
Centrum Myggan 1 flerbostads 10
Biet flygarevägen flerbostads 18

Centrum Västra stationsområdet flerbostads 40 40 40
Sätofta 6.26 12
Salvian 3 Perstorphus 4
Klevahill 1:48 Perstorphus 8
Koriandern flerbostads 24
Trattkantarellen flerbostads 16
Trattkantarellen Perstorphus 6

Höör småhus 15 15 15
Sätofta småhus 5 5 5

Modulbostäder tidsbegränsat lov
Västra stationsområdet 20

Totalt 85 72 66 50 50 50 50 50 50

Omvandling av fritidshus 10 10 10 10 10 10 10 10 10

I tabellbilaga redovisas befolkningsprognosen per område i Höörs kommun.
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BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖÖRS KOMMUN

2017-2025
TABELLBILAGA

Befolkning efter ålder 2016 och prognos 2017-2025 för Höörs kommun.

År 0 1-5 6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-24 25-39 40-64 65-79 80-w Totalt
2016 178 974 235 611 597 583 561 998 2 674 5 470 2 512 799 16 192
2017 180 997 197 680 579 608 567 983 2 740 5 489 2 565 814 16 399
2018 191 1 015 202 676 606 620 572 951 2 803 5 513 2 607 822 16 578
2019 186 1 030 213 659 629 619 606 915 2 857 5 572 2 612 839 16 737
2020 198 1 068 189 638 697 601 630 937 2 882 5 607 2 635 850 16 932
2021 198 1 075 227 629 691 628 642 933 2 899 5 625 2 659 884 17 090
2022 199 1 094 217 654 674 652 641 974 2 911 5 663 2 661 914 17 254
2023 198 1 110 219 656 651 718 622 997 2 932 5 671 2 645 977 17 396
2024 198 1 120 227 686 643 713 649 1 015 2 967 5 684 2 658 997 17 557
2025 198 1 130 226 687 667 696 674 1 049 2 976 5 726 2 651 1 040 17 720
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Befolkningsprognos för Höörs kommun 2017-
2025.
Mars 2017

År 0 1-5 6 7-9
10-
12

13-
15 16-18 19-24 25-39 40-64 65-79 80-w Totalt

Område 00 Höörs tätort _____
2016 97 540 132 338 337 322 304 562 1 470 2 677 1 370 575 8 724
2017 100 554 110 376 318 348 307 572 1 493 2 730 1 383 583 8 874
2018 103 557 117 379 331 355 305 555 1 526 2 768 1 387 578 8 961
2019 100 571 117 374 349 350 342 516 1 591 2 812 1 388 581 9 091
2020 105 593 105 360 386 332 368 542 1 633 2 844 1 377 577 9 222
2021 110 597 126 355 391 346 376 542 1 654 2 868 1 394 582 9 341
2022 110 610 123 364 385 364 370 574 1 683 2 905 1 379 593 9 460
2023 109 620 125 370 370 400 352 598 1 719 2 929 1 361 616 9 569
2024 109 628 128 390 366 405 366 607 1 754 2 971 1 347 620 9 691
2025 111 635 127 392 374 399 384 637 1 762 3 026 1 339 625 9 811

Område 010 Sätofta Nyby _____
2016 21 109 24 58 62 60 65 89 242 481 140 46 1 397
2017 20 111 22 69 56 62 65 84 251 477 151 45 1 413
2018 22 115 25 70 60 64 67 84 259 495 159 46 1 466
2019 21 113 27 74 60 64 62 88 265 500 162 46 1 482
2020 21 121 17 76 71 59 65 89 259 510 173 44 1 505
2021 22 121 25 71 71 61 66 90 253 516 186 44 1 526
2022 22 121 25 71 74 62 66 92 246 528 191 47 1 545
2023 22 122 25 69 77 72 61 93 245 535 192 51 1 564
2024 22 123 25 77 71 72 63 95 239 538 207 53 1 585
2025 21 123 25 77 72 76 64 93 246 535 213 60 1 605

Område 020 Jägersbo _______ _____
2016 7 19 8 20 25 19 17 44 83 189 81 10 522
2017 6 23 5 21 28 22 18 35 96 193 79 12 538
2018 7 28 4 22 23 28 18 37 102 194 81 12 556
2019 6 30 6 18 22 27 20 34 102 199 79 13 556
2020 6 32 5 15 22 29 22 30 105 196 80 15 557
2021 7 35 3 14 22 23 27 28 107 193 81 17 557
2022 6 34 8 13 18 22 26 30 110 191 79 21 558
2023 6 34 7 16 15 22 28 32 104 193 80 22 559
2024 6 33 7 18 14 22 22 37 103 193 82 22 559
2025 6 33 7 22 13 18 22 38 105 192 81 25 562

Område 030 Bokeshall _______ _____
2016 4 17 5 6 13 6 11 16 50 100 51 6 285
2017 4 19 2 10 9 10 8 16 50 99 54 6 287
2018 4 18 4 10 7 12 7 15 52 96 54 7 286
2019 3 16 7 11 6 13 6 15 52 98 54 9 290
2020 3 18 1 12 10 9 10 14 50 97 53 11 288
2021 3 18 3 11 10 7 12 12 51 98 50 13 288
2022 3 17 4 11 11 6 13 13 46 100 53 14 291
2023 2 16 4 8 12 10 9 14 43 99 54 16 287
2024 2 15 4 11 11 10 7 15 41 105 50 18 289
2025 2 14 3 11 10 11 6 15 44 103 50 18 287
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Mars 2017

År 0 1-5 6 7-9
10-
12

13-
15 16-18 19-24 25-39 40-64 65-79 80-w Totalt

Område 040 Sjunnerup _______ _____
2016 1 15 11 5 11 6 8 33 78 31 3 202
2017 2 12 4 8 6 10 6 10 33 74 33 3 201
2018 2 10 4 10 5 9 8 10 33 72 37 2 202
2019 2 11 1 8 11 5 11 11 29 73 36 4 202
2020 2 11 2 9 8 6 10 10 29 75 37 6 205
2021 2 9 4 7 10 5 9 11 30 74 41 5 207
2022 2 10 1 7 8 11 5 14 27 72 44 5 206
2023 2 10 2 7 9 8 6 13 28 69 49 6 209
2024 2 10 2 7 7 10 5 13 29 64 50 7 206
2025 2 10 2 5 7 8 11 12 27 64 48 10 206

Område 050 Frostavallen _______ _____
2016 1 20 2 8 7 6 11 12 32 86 51 3 239
2017 19 2 9 6 7 10 12 33 82 51 5 236
2018 1 16 3 7 8 7 7 15 32 83 48 5 232
2019 3 11 6 7 8 7 6 16 32 81 50 6 233
2020 5 10 4 11 9 6 7 14 33 78 51 8 236
2021 11 5 12 7 8 7 12 35 77 49 8 231
2022 3 10 1 14 7 8 7 13 35 78 43 12 231
2023 3 13 10 10 9 6 13 33 80 37 17 231
2024 1 15 1 6 12 7 8 11 35 79 36 18 229
2025 3 13 3 2 14 7 8 10 36 77 36 18 227

Område 060 Munkarp _______ _____
2016 2 2 2 2 2 3 1 6 16 28 14 4 82
2017 0 5 0 3 3 3 1 4 18 28 14 4 83
2018 0 4 0 3 2 4 1 4 18 26 16 3 81
2019 0 5 0 2 2 2 3 5 19 26 16 3 83
2020 0 4 1 0 3 3 3 3 20 26 16 3 82
2021 3 3 1 1 3 2 4 1 20 28 14 4 84
2022 0 4 2 3 3 3 2 4 21 29 13 4 88
2023 0 4 0 5 1 4 3 4 20 30 11 5 87
2024 3 4 0 4 2 4 2 5 19 30 12 5 90
2025 0 7 0 3 3 3 3 5 20 31 13 5 93

Område 070 Nyrup Hänninge _____
2016 1 9 4 4 8 8 7 23 83 47 4 198
2017 3 9 1 3 5 5 7 10 21 79 50 6 199
2018 3 8 4 1 6 4 7 11 20 78 50 6 198
2019 3 10 1 5 4 4 8 9 22 78 47 8 199
2020 3 13 0 6 3 5 5 9 22 80 44 9 199
2021 3 13 3 5 1 6 4 11 20 77 43 13 199
2022 3 15 1 4 5 4 4 11 19 76 41 14 197
2023 3 15 3 5 6 3 5 8 20 75 41 16 200
2024 3 15 3 8 5 1 6 8 20 72 41 18 200
2025 3 15 3 8 5 5 4 9 22 67 42 20 203
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Område 080 Ormanäs Stanstorp _____
2016 10 54 7 35 18 26 23 39 123 313 139 14 801
2017 9 53 11 29 27 22 26 32 124 309 144 15 801
2018 9 54 10 30 33 16 28 38 126 300 154 15 813
2019 9 54 10 28 35 19 26 35 124 298 160 17 815
2020 9 52 11 31 29 27 22 37 118 298 162 20 816
2021 9 49 12 31 29 33 16 40 114 299 163 22 817
2022 9 48 11 34 28 35 18 37 116 287 171 24 818
2023 9 47 9 34 31 29 27 35 110 286 172 29 818
2024 9 47 10 33 31 29 33 31 112 277 176 34 822
2025 9 47 9 30 33 28 35 32 102 281 170 44 820

Område 090 Ängsbyn _______ _____
2016 3 12 2 7 11 6 6 8 26 66 81 13 241
2017 2 16 1 7 10 11 5 9 33 67 78 14 253
2018 4 17 4 7 11 11 7 10 40 72 77 15 275
2019 2 19 3 8 9 13 7 11 36 73 74 16 271
2020 4 18 5 9 8 11 11 10 33 79 72 16 276
2021 2 19 3 11 7 11 11 10 35 78 64 21 272
2022 2 18 4 11 9 9 13 11 35 83 56 25 276
2023 2 18 3 12 9 9 11 14 33 81 51 31 274
2024 4 16 5 10 12 8 11 14 36 82 43 36 277
2025 2 18 3 12 11 9 10 16 38 83 40 37 279

Område 100 Snogeröd _______ _____
2016 3 19 4 12 7 7 7 11 37 70 32 7 216
2017 3 20 2 14 7 5 9 11 35 71 31 8 216
2018 3 22 1 10 11 6 9 10 35 71 29 9 216
2019 3 23 2 7 12 7 7 11 30 74 29 11 216
2020 3 20 7 5 14 7 5 11 30 76 29 11 218
2021 3 15 7 10 10 11 6 11 27 77 30 10 217
2022 3 15 3 16 7 12 7 9 26 77 30 11 216
2023 3 16 3 17 5 14 7 10 29 75 31 10 220
2024 3 16 3 13 10 10 11 10 26 74 34 9 219
2025 3 15 3 9 16 7 12 10 25 75 32 11 218

Område 101 Snogeröds _______ omnejd
2016 4 24 4 13 13 10 8 19 62 138 52 7 354
2017 4 22 6 16 8 11 11 17 61 135 54 7 352
2018 4 23 4 11 17 11 9 13 65 130 61 7 355
2019 4 22 6 14 13 13 10 14 57 133 64 8 358
2020 4 22 4 16 16 8 11 14 56 134 61 10 356
2021 4 23 4 15 12 17 11 13 57 133 64 10 363
2022 4 23 4 15 14 13 13 13 55 132 65 10 361
2023 4 22 5 13 16 16 8 16 50 134 63 12 359
2024 3 21 5 14 15 12 17 15 52 132 63 14 363
2025 3 20 4 14 15 15 13 17 48 132 63 16 360
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Område 102 Snogeröds _______ omnejd
2016 3 15 2 9 11 12 9 7 33 93 32 8 234
2017 3 14 5 9 12 7 11 10 34 93 33 9 240
2018 3 15 2 11 12 9 11 13 32 92 32 13 245
2019 3 17 2 10 10 12 12 11 35 95 28 16 251
2020 3 15 5 10 10 13 7 15 33 93 33 14 251
2021 4 18 2 11 12 12 9 17 32 94 37 13 261
2022 3 18 4 10 11 10 12 17 32 94 36 12 259
2023 3 19 4 11 11 11 13 15 35 92 39 12 265
2024 4 19 4 9 11 12 12 16 37 91 40 11 266
2025 3 20 4 12 11 11 11 20 38 92 40 12 274

Område 103 Snogeröds _______ omnejd
2016 12 4 7 11 10 6 14 35 92 41 10 242
2017 2 8 4 10 8 9 9 14 36 95 36 11 242
2018 2 9 2 12 6 12 9 11 35 95 37 11 241
2019 2 10 1 10 7 11 10 11 36 98 35 11 242
2020 2 12 1 7 10 8 9 15 35 98 33 12 242
2021 3 11 4 5 13 7 12 13 37 97 30 14 246
2022 2 13 0 7 11 8 11 13 38 96 30 15 244
2023 3 13 3 6 8 11 8 15 37 96 32 14 246
2024 3 13 3 7 5 13 6 17 37 92 34 14 244
2025 3 14 3 6 7 11 8 17 39 89 34 16 247

Område 104 Snogeröds _______ omnejd
2016 1 5 3 13 7 8 4 6 19 60 17 4 147
2017 2 6 13 9 7 4 7 16 64 16 4 148
2018 2 6 2 8 11 6 8 4 17 63 18 3 148
2019 2 8 5 13 7 8 6 14 65 16 5 149
2020 2 7 2 2 13 9 7 6 12 67 15 5 147
2021 2 8 1 4 8 11 6 8 14 65 14 7 148
2022 2 9 1 3 5 13 7 9 13 64 14 9 149
2023 2 9 2 4 2 13 9 8 14 60 17 8 148
2024 2 10 2 4 4 8 11 11 13 57 20 7 149
2025 2 10 2 5 3 5 13 12 14 56 21 7 150

Område 105 Snogeröds _______ omnejd
2016 2 15 6 12 8 8 3 17 36 72 23 1 203
2017 3 13 4 13 11 6 5 13 38 74 21 3 204
2018 3 15 1 15 11 6 7 10 39 72 23 3 205
2019 2 13 5 11 12 8 8 7 38 76 21 4 205
2020 2 13 2 10 13 11 6 9 38 73 24 4 205
2021 2 13 3 8 15 11 6 7 41 74 21 7 208
2022 2 13 2 10 11 12 8 9 37 76 20 8 208
2023 2 12 3 7 10 13 11 9 38 73 21 9 208
2024 2 11 3 8 8 15 11 10 35 75 21 9 208
2025 2 10 3 8 10 11 12 13 31 77 23 9 209
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Område 200 Tjörnarps _______ tätort
2016 7 30 9 23 24 28 36 61 135 282 99 24 758
2017 8 29 9 26 21 30 32 55 143 278 104 23 758
2018 9 31 7 26 23 30 30 54 139 276 110 23 758
2019 8 34 7 26 23 25 28 61 141 271 114 23 761
2020 9 41 2 24 27 22 30 54 142 267 123 24 765
2021 9 45 6 17 27 24 29 51 145 266 122 28 769
2022 9 47 8 16 26 24 25 50 145 268 129 27 774
2023 9 48 9 17 24 28 22 49 146 264 132 30 778
2024 10 48 10 24 18 28 24 47 150 258 135 31 783
2025 9 50 10 28 17 27 25 42 154 257 141 31 791

Område 201 Gunnarp _______ _____
2016 3 1 1 2 1 2 4 8 36 6 1 65
2017 1 2 2 2 1 2 4 8 35 7 1 65
2018 1 3 2 1 2 4 8 31 10 1 63
2019 4 1 2 1 4 8 32 10 0 62
2020 3 2 2 1 2 9 32 12 0 63
2021 1 3 2 1 2 8 32 12 0 61
2022 4 1 2 2 8 31 13 0 61
2023 3 2 2 2 8 29 14 0 60
2024 1 3 2 2 9 29 13 0 59
2025 1 4 1 3 9 24 18 0 60

Område 202 Tjörnarps _______ omnejd
2016 1 3 1 3 7 12 30 9 3 69
2017 1 1 2 1 1 8 13 28 11 3 69
2018 1 1 2 1 1 4 16 27 9 3 65
2019 2 1 3 1 4 17 27 9 3 67
2020 3 1 2 1 3 18 23 12 3 66
2021 3 1 2 1 3 15 24 14 2 65
2022 2 2 1 3 3 15 20 18 3 67
2023 5 1 1 2 2 15 21 16 3 66
2024 5 1 1 2 2 16 18 18 3 66
2025 2 2 2 1 3 1 16 18 18 4 67

Område 203 Tjörnarps _______ omnejd
2016 1 3 1 3 2 1 10 21 33 24 3 102
2017 3 1 3 3 1 8 20 36 22 4 101
2018 0 3 0 4 2 1 0 6 20 40 20 5 101
2019 0 4 0 2 3 2 0 5 20 41 18 5 100
2020 4 3 1 1 3 3 0 5 20 42 18 6 106
2021 0 5 1 1 4 2 1 3 22 40 19 6 104
2022 0 5 1 3 3 4 2 1 23 41 20 5 108
2023 3 5 0 4 2 4 3 1 23 41 17 7 110
2024 0 9 0 3 2 5 3 2 23 43 17 7 114
2025 0 9 0 2 3 3 4 3 21 45 14 9 113
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Område 204 Tjörnarps _______ omnejd
2016 2 13 3 2 3 6 9 4 32 78 36 10 198
2017 2 13 2 5 3 4 7 8 30 76 39 9 198
2018 2 13 2 6 2 3 9 6 32 72 41 9 197
2019 2 11 5 7 2 3 6 9 34 68 45 8 200
2020 2 12 0 9 5 3 4 10 29 67 46 9 196
2021 2 10 4 8 7 3 3 12 30 64 45 11 199
2022 2 10 2 10 8 3 3 12 30 64 45 11 200
2023 2 11 2 7 10 6 3 9 33 63 44 11 201
2024 2 10 2 9 8 7 3 10 31 64 43 12 201
2025 2 11 2 7 10 8 3 8 33 65 42 12 203

Område 210 Norra Rörum _____
2016 1 14 3 9 9 6 5 9 45 69 24 13 207
2017 2 13 2 9 9 6 5 8 46 69 25 12 206
2018 2 13 2 9 7 7 6 6 43 72 25 10 202
2019 2 11 4 7 9 9 6 6 40 73 24 11 202
2020 2 9 4 8 9 9 6 7 40 73 26 10 203
2021 2 9 2 10 9 7 7 9 37 74 26 10 202
2022 2 10 1 10 7 9 9 8 36 76 25 10 203
2023 2 10 2 7 8 9 9 8 37 75 24 12 203
2024 2 10 2 5 10 9 7 10 35 75 24 12 201
2025 2 10 2 6 10 7 9 11 33 76 25 11 202

Område 211 N Rörums omnejd _____
2016 2 5 2 3 1 2 16 30 15 2 78
2017 1 7 5 2 17 28 16 2 78
2018 1 7 1 4 1 0 0 2 17 27 18 2 80
2019 1 8 0 3 3 0 0 2 16 28 19 2 82
2020 1 5 4 1 5 0 0 2 15 28 19 3 83
2021 1 6 0 6 5 1 0 2 16 29 17 4 87
2022 1 5 2 5 4 4 0 1 15 31 17 4 89
2023 1 5 1 7 2 6 1 1 14 34 15 5 92
2024 1 5 1 4 6 5 2 1 14 33 16 5 93
2025 1 5 1 5 5 4 4 1 15 32 17 5 95

Område 212 N Rörums omnejd _____
2016 1 1 1 1 4 2 15 9 3 37
2017 0 0 0 1 0 2 1 4 3 15 9 3 38
2018 0 1 0 1 0 2 0 5 3 14 9 2 37
2019 0 1 0 1 0 1 1 3 5 13 10 2 37
2020 0 1 0 0 1 0 2 2 5 13 10 2 36
2021 0 2 0 0 1 0 2 2 6 12 10 2 37
2022 0 2 0 0 1 0 1 2 6 13 9 2 36
2023 0 2 1 0 0 1 0 3 7 12 9 3 38
2024 0 2 0 1 0 1 0 2 7 10 11 3 37
2025 0 2 0 1 0 1 0 2 7 9 11 3 36



Befolkningsprognos för Höörs kommun 2017-2025
KAAB Prognos AB
2017-02-26

22

Mars 2017

År 0 1-5 6 7-9
10-
12

13-
15 16-18 19-24 25-39 40-64 65-79 80-w Totalt

Område 213 N Rörums omnejd _____
2016 1 2 1 1 1 1 4 21 12 2 46
2017 1 3 0 1 1 0 2 0 5 20 12 3 48
2018 1 3 1 1 1 0 2 0 5 20 9 4 47
2019 1 4 0 2 0 1 1 1 6 18 12 4 50
2020 1 3 1 1 1 1 0 2 7 18 11 4 50
2021 1 4 0 3 2 2 0 2 7 19 10 4 54
2022 1 3 1 2 3 1 1 2 7 17 13 4 55
2023 1 3 1 3 2 2 1 2 6 16 13 4 54
2024 1 4 1 2 3 2 2 2 8 16 13 4 58
2025 1 4 1 3 2 3 1 2 7 17 11 5 57

Område 214 N Rörums omnejd _____
2016 4 2 2 1 1 5 18 36 12 5 86
2017 1 3 1 2 1 1 2 5 18 35 14 4 87
2018 1 4 1 3 1 1 1 4 18 36 14 5 89
2019 1 4 1 4 0 2 1 3 17 37 14 4 88
2020 1 4 1 3 2 1 1 4 18 38 15 4 92
2021 1 6 0 3 3 1 1 2 17 37 17 3 91
2022 1 7 0 3 5 1 2 2 15 38 18 3 95
2023 1 7 1 2 4 3 1 3 12 42 16 5 97
2024 1 8 2 2 4 4 2 2 12 44 16 4 101
2025 1 8 2 3 3 5 1 3 12 44 16 5 103

Område 215 N Rörums omnejd _____
2016 1 2 2 2 2 4 7 5 30 10 6 71
2017 1 1 4 2 2 3 7 5 29 11 5 70
2018 1 2 2 2 3 3 8 5 28 11 5 70
2019 1 1 1 2 2 2 2 8 6 28 11 4 68
2020 1 2 1 4 2 2 7 7 27 11 4 68
2021 1 2 1 2 2 3 5 8 26 12 4 66
2022 1 3 1 2 2 2 5 10 26 11 3 66
2023 1 3 1 1 4 2 4 11 24 11 4 66
2024 1 3 1 1 1 2 2 5 11 22 13 4 66
2025 1 3 1 1 1 2 2 3 13 20 14 3 64

Område 220 Hallaröd _______ _____
2016 1 1 1 1 3 4 3 2 7 30 8 2 63
2017 1 3 0 2 1 5 3 3 7 25 14 2 66
2018 1 3 0 1 2 5 2 3 8 23 13 3 64
2019 1 4 0 1 1 3 4 3 9 24 13 3 66
2020 1 4 1 1 3 1 5 4 10 25 12 4 71
2021 1 5 0 2 2 2 5 3 10 26 11 4 71
2022 1 5 1 2 2 2 3 6 10 26 12 4 74
2023 1 5 1 3 1 3 2 7 12 27 12 4 78
2024 1 5 1 3 2 2 3 6 12 27 11 3 76
2025 1 6 1 4 2 2 2 6 13 27 11 4 79
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Område 221 _____
2016 1 1 8 7 1 18
2017 1 1 8 7 1 18
2018 2 7 7 1 17
2019 2 7 6 2 17
2020 2 7 6 2 17
2021 2 7 6 1 16
2022 2 6 7 1 16
2023 0 2 5 7 1 15
2024 0 0 2 4 8 1 15
2025 1 2 4 7 2 16

Område 222 Vittseröd Våttseröd _____
2016 1 9 3 6 2 7 4 13 29 91 25 2 192
2017 2 10 5 5 6 5 10 30 86 29 3 191
2018 2 12 4 5 4 7 7 33 83 29 3 189
2019 2 13 2 3 6 2 7 5 33 82 32 4 191
2020 2 13 2 2 5 5 6 5 31 77 38 4 190
2021 2 10 5 4 4 5 4 7 29 77 37 5 189
2022 2 11 1 9 3 6 2 8 28 74 40 5 189
2023 2 10 2 8 2 5 5 7 28 70 42 5 186
2024 2 10 2 8 4 4 5 7 28 67 43 5 185
2025 2 9 2 6 9 3 6 5 27 68 41 8 186

Område 223 ____ _______ _____
2016 1 2 1 2 4 2 1 4 8 44 13 4 86
2017 1 3 2 4 2 2 4 8 41 16 4 87
2018 1 3 1 2 3 2 2 3 10 39 15 4 85
2019 1 4 2 2 4 2 1 11 38 16 4 85
2020 1 5 1 2 4 2 2 11 35 18 3 84
2021 1 5 1 1 2 3 2 3 11 33 19 4 85
2022 1 5 1 1 2 2 4 2 11 32 19 3 83
2023 1 5 1 2 1 2 4 3 10 31 19 3 82
2024 1 4 1 3 1 2 3 3 11 31 18 3 81
2025 1 4 1 3 1 2 2 4 10 28 20 4 80

Område 999 ____ _______ _____
2016 1 1 1 11 11 1 3 29
2017 1 1 1 11 11 1 2 28
2018 1 1 1 11 11 1 3 29
2019 1 1 1 11 11 1 3 29
2020 1 1 1 11 11 1 3 29
2021 1 1 1 11 11 1 3 29
2022 1 1 1 10 11 1 3 28
2023 1 1 1 10 11 1 3 28
2024 1 1 1 10 11 1 3 28
2025 1 1 1 10 11 1 4 29
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Höörs kommun

2016 178 974 235 611 597 583 561 998 2 674 5 470 2 512 799 16 192
2017 183 994 196 678 579 606 569 983 2 737 5 490 2 564 816 16 395
2018 193 1 014 203 674 608 621 573 951 2 800 5 513 2 604 818 16 572
2019 186 1 033 214 657 629 619 606 915 2 858 5 577 2 612 840 16 746
2020 199 1 066 188 636 697 598 628 937 2 881 5 608 2 638 850 16 926
2021 200 1 076 226 630 694 628 642 931 2 901 5 625 2 659 881 17 093
2022 199 1 093 214 657 678 655 639 974 2 910 5 663 2 662 913 17 257
2023 199 1 109 220 656 654 721 621 998 2 932 5 672 2 643 974 17 399
2024 200 1 119 229 686 645 714 652 1 016 2 967 5 684 2 656 994 17 562
2025 199 1 128 225 686 669 696 680 1 050 2 979 5 725 2 653 1 043 17 733

Befolkningsprognos för Höörs kommun 2017-2025.
Förlängd till 2030.

2017-03-29

Befolkning efter ålder 2016 och prognos 2017-2025 för Höörs 
kommun.
Förlängd till 2030.

År 0 1-5 6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-24 25-39 40-64 65-79 80-w Totalt
2016 178 974 235 611 597 583 561 998 2 674 5 470 2 512 799 16 192
2017 180 997 197 680 579 608 567 983 2 740 5 489 2 565 814 16 399
2018 191 1 015 202 676 606 620 572 951 2 803 5 513 2 607 822 16 578
2019 186 1 030 213 659 629 619 606 915 2 857 5 572 2 612 839 16 737
2020 198 1 068 189 638 697 601 630 937 2 882 5 607 2 635 850 16 932
2021 198 1 075 227 629 691 628 642 933 2 899 5 625 2 659 884 17 090
2022 199 1 094 217 654 674 652 641 974 2 911 5 663 2 661 914 17 254
2023 198 1 110 219 656 651 718 622 997 2 932 5 671 2 645 977 17 396
2024 198 1 120 227 686 643 713 649 1 015 2 967 5 684 2 658 997 17 557
2025 198 1 130 226 687 667 696 674 1 049 2 976 5 726 2 651 1 040 17 720
2026 198 1 132 234 696 671 673 742 1 054 2 998 5 782 2 604 1 094 17 878
2027 198 1 132 236 711 701 665 737 1 094 2 992 5 834 2 599 1 136 18 035
2028 198 1 130 236 720 701 688 719 1 114 2 991 5 919 2 603 1 149 18 168
2029 199 1 128 236 730 709 692 694 1 162 2 994 5 923 2 672 1 159 18 298
2030 199 1 129 236 732 724 723 686 1 186 2 987 5 953 2 709 1 180 18 444
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KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/190

§ 117 Befolkningsprognos för Höörs kommun 
2017- 2025

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Befolkningsprognos för Höörs kommun 2017-2025 ska ligga till grund för 
förvaltningens/sektorernas planering fram till dess nästa prognos utarbetas.

2. Befolkningsprognos för Höörs kommun 2017-2025 ska anmälas till kommunfullmäktige.

 

Ärendebeskrivning
Höörs kommun utarbetar varje år en ny befolkningsprognos bestående av hela 
kommunen samt delar av kommunen. Prognosen tas fram i samarbete med statistikern 
Lennart Davidsson på KAAB Prognos AB. Styrande parametrar är framför allt de faktiskt 
folkbokförda per den siste december 2016 per ettårsklass och fastighet, antagande om 
dödstal och födelsetal. Utöver detta görs antagande om antalet färdigställda bostäder per 
år. För de närmsta åren görs rimliga antagenden och för åren därefter är det 
översiktsplanens långsiktiga mål som gäller. Prognosen är således mer grundad på kända 
förutsättningar än framtagen som en målsättningsprognos.

Beslutsmotivering
Den prognosmetod som KAAB Prognos AB använder sig av har visat sig vara relativt 
tillförlitlig. I de fall vi har haft stora avvikelser har det ofta rört sig om snabba förändringar i 
byggkonjunkturen. Det är en stor fördel om kommunen har en gemensam prognos för 
planeringsarbetet inom de olika sektorerna som dessutom bygger på antaganden i den 
kommunövergripande översiktsplanen. En prognos ger emellertid ingen exakt bild över de 
närmsta åren utan ska ses som ett planeringsunderlag i arbetet med t ex lokalförsörjning 
och beräkningar av skatteunderlag.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. HOORP2017.docx
3. REV Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-24 (2017-04-24 KSAU §153).doc
_____
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SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR

Styrdokument och arbetsform för lokalförsörjning och 
kommunens egna större investeringar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
godkänna Styrdokument och arbetsform för lokalförsörjning och kommunens egna större 
investeringar 

Ärendebeskrivning

Kommunen hanterar varje år relativt stora resurser för investeringar av olika slag. När 
dessa skall genomföras är det viktigt att det finns en god kontroll och bra rutiner för 
genomförande och uppföljning, så att kommunens resurser utnyttjas effektivt. I syfte att 
förtydliga hantering och rutiner föreslås därför följande principer för större projekt, där 
kommunen själv ansvarar för genomförandet: 

Politisk ledning: Kommunstyrelsens arbetsutskott är vid större investeringar(över 10 mkr), 
formellt ansvarigt för att följa upp och fatta beslut under ett pågående projekt, t ex i frågor 
om kostnadsavvikelser, kvalitetsfrågor och oväntade hinder mm. Vid mindre investeringar 
är respektive nämnd ansvarig på motsvarande sätt.

Projektstyrning: I dessa större projekt formerar Kommundirektören en ansvarig styrgrupp. 
I normalfallet består denna av kommundirektör, ekonomichef, ansvarig sektorschef samt 
projektledare. Gruppen träffas regelbundet under genomförandetiden, och hanterar 
samordning, tekniska problem, genomförande, kostnadskontroll och kvalitetsfrågor mm. 
Kommundirektören rapporterar fortlöpande till KSAU, för information och ev beslut. 
Sektorschefen rapporterar i sin tur till nämnden. Vid avvikelser skall KSAU samråda med 
berörd nämnd. 

Det viktigt att det föreligger en tydlig beställning av önskade investeringar, och att det tas 
fram en realistisk beräkning av den hyresökning som investeringen medför. I görligaste 
mån måste investeringar i lokaler och byggnation införas i kommunens budgetprocess. 
Även om kommunens fastighetsbolag HFAB ofta står som ansvarig byggherre måste det 
finnas en styrning och kostnadskontroll under genomförandetiden, så att kommunens roll 
som beställare fullföljs på ett bra sätt. 

Höörs kommun: Samhällsbyggnadssektor • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
tekniskanamnden@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR

Alla beställningar görs skriftligt av ansvarig sektorschef (oavsett investeringens storlek). 
Beställningen lämnas till Projektavdelningen, som är kommunens beställare och enda 
kontaktväg gentemot utförare. Projektavdelningen tar genom en förkalkylering baserad på 
en förprojektering fram en beräknad kostnadsbedömning och hyreseffekt, ofta i samråd 
med HFAB eller annan utförare. Denna ska godkännas av ansvarig sektorschef. 
Nämndernas delegeringsordningar styr vad sektorschef får beställa utan särskilt 
nämndsbeslut. Godkännandet innebär en bekräftelse på att verksamheten har de resurser 
som krävs för investeringen. Detta kräver normalt också att respektive nämnd har berett 
frågan, vilket i så fall sektorschef har att tillse. Nämndens förslag angående investeringar 
hanteras i vanlig ordning av kommunfullmäktige, i samband med årlig behandling av drifts- 
och investeringsbudget. När beställningen så småningom är godkänd samordnar 
Projektavdelningen detta med utföraren av byggnationen 

Kommunen står inför mycket stora utmaningar i form av lokalförsörjningsinvesteringar 
under den närmaste tioårsperioden. För att kunna möta detta förstärker kommunen 
Projektavdelningen. För att kunna hålla budget och sluttid är aktiv projektledning från ax 
till limpa av största vikt. 

Projektledarens roll vid större investeringar och nybyggnation är central och handlar 
övergripande om planering, ledning och styrning.

Samhällsbyggnadschefen utser för varje projekt en lämplig och tillgänglig projektledare. 
I ett förstadie, innan ett uttalat projekt med detaljerad budget- och tidsramar finns, jobbar 
projektledare med att förkalkylera, förprojektera och göra en översiktlig tidplan utifrån ett 
behov eller en idé från aktuell nämnd eller verksamhet. Projektledaren avrapporterar då 
direkt till beställande sektorschef.
Oberoende av projektets omfattning finns ett behov av en för projektet tydlig ledare med 
mandat och ansvar att leda, koordinera och besluta. Projektledare har befogenheter och 
ansvar som gäller för respektive projekt och inom ramen för den politiskt beslutade 
budgeten och tidplanen. Projektledaren är den person i projektet som har kunskap om 
helheten och ser till att politiska beslut, utredningar, undersökningar, markförvärv, 
planarbete, projektering, lovsökning, myndighetssvar m.m. görs i rätt tid i förhållande till 
projektets beslutade sluttid. Utöver det har projektledaren ansvar för att de ekonomiska 
ramarna inte överskrids.
Projektledaren planerar projektet utifrån de givna ramarna, hanterar risker i projektet 
genom aktiv riskstyrning, koordinarar arbetet och ”håller tempot uppe”, ansvarar för att 
”rätt person eller grupp arbetar med rätt uppgift, informerar alla inblandade om när ett 
skede börjar och slutar, tar aktiva beslut, informerar löpande projektets status till 
styrgrupp och ansvarar för att beställt objekt levereras inom utsatt tid inom budgetramen. 
Även om projektledaren inte har huvudansvaret för utförarens upphandling, 
detaljprojektering och under byggnation ska denne ges möjlighet att aktivt delta i dessa 
processer för att tillgodose kostnadseffektivitet.

Rolf Carlsson
Samhällsbyggnadschef
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KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/43

§ 90 Lokalbehov för barn- och 
utbildningssektor och socialsektor

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Dokumentet ”Plats för kommunal service” som underlag för det fortsatta 
lokalförsörjningsarbetet godkänns med tillägg  att i ”Plats för kommunal service - 
nybyggnad i Höör” lägga in att det nu finns en politisk karta med rubrik ”Utbyggnadsplaner 
Höörs kommun 2018-2021”.

2. Ge kommundirektören i uppdrag att arbeta fram ett strategiskt förslag till arbetsformer 
och styrdokument som ska presenteras till KS au i april. Det krävs en samsyn mellan 
tidslinjen och den nya politiska kartan  samt mot budgetberedningens förslag.

Beslutsmotivering

Samordning av processer och perspektiv

En av erfarenheterna så här långt av planeringen för utbyggnad vid Sätoftaskolan och av 
inventeringen av lokalbehov är att kommunens lokalförsörjning berör många parallella 
processer och att dessa inte är synkroniserade idag. För att den strategiska 
lokalförsörjningen ska fungera smidigt är det nödvändigt att synliggöra processerna, 
tydliggöra hur de hänger ihop och precisera vem som har ansvar för vilken del.

Några av de viktigaste processerna är:

- Respektive sektors långsiktiga bedömning, baserat på befolkningsprognoser samt 
sektorsspecifik kunskap om nya lagar, politiska ambitioner om att öka kvaliteten etc.

- Budgetprocessen, där finansiering av byggprojekten säkerställs inom planperioden.

- Projektledningen, att leda projektprocesserna från ’ax till limpa’ i enlighet med -
Principerna för styrning och kontroll av kommunens investeringar i lokaler och andra 
byggprojekt.

- Planeringsprocessen, från lokalisering till lämplig plats och genom detaljplaneringen 
fram till antagen detaljplan.

Utveckling av arbetsformer och styrdokument

Mot bakgrund av ovanstående föreslår den strategiska lokalförsörjningsgruppen ett 
arbetssätt som består av:

Tidslinje för lokalförsörjning som uppdateras årligen i samband med budgetarbetet. 
Utöver att fungera som underlag för budgeten är tidslinjen också den första signalen om 
behovet av att avsätta mark. Tidslinjen antas inte i sig, men bekräftas genom att budgeten 
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godkänns i KF.

Plats för kommunal service är en möjlig lokaliseringsplan för de nya lokalerna. 
Dokumentet baseras på inventeringen av behoven för 2017-2027 och är starkt knutet till 
ny översiktsplan för kommunen. Avsikten är att dokumentet ska bilda utgångspunkt för 
kommande ärenden om planuppdrag, markköp, investeringsbeslut m. fl. skarpa beslut om 
kommunens utveckling. Dokumentet antas av kommunstyrelsen och uppdateras vid 
behov.

Skiss över samordning av processer. ’Principerna för styrning och kontroll av kommunens 
investeringar i lokaler och andra byggprojekt’ förtydligas och utvecklas samt kompletteras 
med processen för detaljplanering. Bland annat behöver projektledarens roll och mandat 
tydliggöras.

Utvecklad organisation för projektledning. I december 2016 beviljades Höörs kommun 1,6 
mkr för sökt statsbidrag för ökat bostadsbyggande. Strategiska lokalförsörjningsgruppen 
föreslår att del av dessa medel används för att förstärka organisationen kring 
projektledning och utökar denna med en tjänst.

Genomförande av enskilda projekt

När enskilda projekt ska genomföras behövs:

- Lämplig plats (planuppdrag om marken inte redan är planlagd)

- Investeringsbeslut

- Byggprojekt med särskilt utsedd projektledare.

Ärendebeskrivning
Under 2016 har det blivit uppenbart att det finns ett uppdämt behov av nya lokaler för 
kommunal service i Höör. Både skolan och kommunförvaltningen är trångbodda och det 
behövs nya platser i särskilt boende.

En strategisk lokalförsörjningsgrupp bildades under våren 2016 i syfte att skapa 
beredskap för att agera i tid. I samband med budgetplaneringen för 2018 och framåt har 
gruppen genomfört en analys av lokalbehoven med ett 10-årsperspektiv. Inventeringen är 
genomförd av respektive sektor och sammanställd i en gemensam tidslinje för 
kommunens investeringsbehov.

Samtidigt har Höörs kommun under 2016 inlett detaljplaneringen för ett av de byggprojekt 
som behöver genomföras i närtid, nämligen förskola mm vid Sätoftaskolan.

Under Utveckling av arbetsformer och styrdokument  har samhällsbyggnadschef och 
kommunarkitekt skapat en Tidslinje för lokalförsörjning i Höörs kommun.  Tidslinjen har 
diskuterats vid kommunstyrelsen möten tidigare i vår.

Vid dagens möte presenteras ett komplement till ”Tidslinje för lokalförsörjning i Höörs 
kommun” en politisk karta över utbyggnadsplaner för Höörs kommun för åren 2018-2026. 
Den nya politiska kartan har framarbetats i samråd mellan kommunstyrelsens 
arbetsutskotts ledamot Christer Olsson (M) samt barn- och utbildningsnämndens 
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ordförande Björn Andreasson (M) på uppdrag av Stefan Lissmark (S).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse strategisk lokalförsörjning 170306.docx
2. Plats för kommunal service rev 20170330.pdf
3. Tidslinje Lokalförsörjning rev 2017-03-07.pdf
4. Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-06 (2017-03-06 BUN §34).doc
5. Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-06 (2017-03-06 BUN §35).doc
6. Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-06 (2017-03-06 BUN §36).doc
7. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-03-20 (2017-03-20 KSAU §88).doc
8. Politisk karta utbyggnadsplaner 2018-2026.pdf
_____
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Dnr KSF 2017/43

§ 131 Styrdokument och processkarta för 
lokalförsörjningsfrågor

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Styrdokument och processkarta för lokalförsörjningsfrågor godkänns.

2. Processkartorna anmäls till kommunfullmäktige.

3. Styrdokument och processkartan ska förtydligas med uppgift om vad som avses vara 
mindre respektive större större projekt.

Ärendebeskrivning
Under 2016 har det blivit uppenbart att det finns ett uppdämt behov av nya lokaler för 
kommunal service i Höör. Både skolan och kommunförvaltningen är trångbodda och det 
behövs nya platser i särskilt boende.

En strategisk lokalförsörjningsgrupp bildades under våren 2016 i syfte att skapa 
beredskap för att agera i tid. I samband med budgetplaneringen för 2018 och framåt har 
gruppen genomfört en analys av lokalbehoven med ett 10-årsperspektiv. Inventeringen är 
genomförd av respektive sektor och sammanställd i en gemensam tidslinje för 
kommunens investeringsbehov.

Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att arbeta fram ett strategiskt 
förslag till arbetsformer och styrdokument som ska presenteras till KS au i april.

Yrkanden
Stefan Liljenberg (SD) föreslår att det förtydligas vad som ska vara mindre resp större 
projekt.

Beslutsordning
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens 
arbetsutskott med tillägg från Stefan Liljenberg (SD).

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
med av Stefan Lissmark (S) föreslaget tillägg.

Beslutsunderlag
1. Styrdokument och arbetsform för lokalförsörjning.docx
2. Processtyrning lokalförsörjning och större investeringar.pdf
3. Kommunstyrelsen 2017-04-03 (2017-04-03 KS §90).doc
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-04-25 (2017-04-25 KSAU §165).doc



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-05-15 2 (2)

KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

_____


	1-18
	Dok4
	6
	Handlingar ärende 6
	6-1
	Dok4
	6-2
	Dok4
	6-3

	Dok4
	7
	Handlingar ärende 7
	7-1
	Dok4
	7-2
	Dok4
	7-3
	Dok4
	7-4
	Dok4
	7-5

	Dok4
	8
	Handlingar ärende 8
	8-1
	Dok4
	8-2
	Dok4
	8-3
	Dok4
	8-4

	Dok4
	9
	Handlingar ärende 9
	9-1
	Dok4
	9-2
	Dok4
	9-3
	Dok4
	9-4

	Dok4
	10
	Handlingar ärende 10
	10-1
	Dok4
	10-2
	Dok4
	10-3
	Dok4
	10-4

	Dok4
	11
	Handlingar ärende 11
	11-1
	Dok4
	11-2
	Motion - Ändring och översyn av VA-taxan i Höör
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Beslutet ska skickas till
	Följande bilagor ska skickas med vid expediering


	Dok4
	11-3

	Dok4
	12
	Handlingar ärende 12
	12-1
	Dok4
	12-2
	Dok4
	12-3
	Dok4
	12-4
	Dok4
	12-5
	Dok4
	12-6
	Dok4
	12-7
	Dok4
	12-8
	Dok4
	12-9
	Dok4
	12-10

	Dok4
	13
	Handlingar ärende 13
	13-1
	Dok4
	13-2

	Dok4
	14
	Handlingar ärende 14
	14-1
	Dok4
	14-2
	Dok4
	14-3
	Höörs Fastighetsaktiebolag: val av ombud och instruktion till stämmoombudet

	Dok4
	14-4
	Dok4
	14-5

	Dok4
	15
	Handlingar ärende 15
	15-1
	Dok4
	15-2
	Dok4
	15-3
	Dok4
	15-4
	Dok4
	15-5

	Dok4
	16
	Handlingar ärende 16
	16-1
	Dok4
	16-2
	Dok4
	16-3
	Dok4
	16-4
	Dok4
	16-5
	Dok4
	16-6

	Dok4
	17
	Handlingar ärende 17
	17-1
	Dok4
	17-2
	Dok4
	17-3

	Dok4
	18
	Handlingar ärende 18
	18-1
	Dok4
	18-2
	Dok4
	18-3
	Dok4
	18-4



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




