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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2017/21

§ 33 Val av Höörsambassadör för år 2016
(ärendet sekretessbeläggs fram tills
Guldfesten)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Konstgillet Mittskåne utses till Höörsambassadör år 2016 med följande motivering:
Konstgillet Mittskåne har satt Höörs kommun på kartan genom att i 15 års tid ha byggt
upp och utvecklat konceptet Konstrundan Mittskåne. Genom att samordna traktens lokala
konstnärer, både etablerade och fritidskonstnärer, har Höörs kommun blivit ett attraktivt
alternativ för alla som under påskens konstrundor passar på att utforska nya delar av
Skåne. Med sin Höstsalong lockar gillet även konstnärer och besökare under årets mörka
månader.

Ärendebeskrivning
Utmärkelsen Årets Höörsambassadör ska gå till:
en person, ett företag eller en förening, som genom sin verksamhet, sitt arbete, sitt sätt
att agera och synas, har visat sig vara en god ambassadör och marknadsförare av Höör,
och förstärkt den positiva bilden av vår kommun.
Årets Höörsambassadör har utnämnts sedan 2005. Först av Höörs Turistförening, i
samråd med Höörs kommun och Företagarna Höör. Sedan 2014 sköts nomineringen av
Höörs kommun i samråd med Företagarna Höör. Beslut om vem som ska få utmärkelsen
fattas av kommunstyrelsen.
Allmänheten och alla som vill har uppmanats att komma med förslag till Årets
Höörsambassadör, via annonser, hemsida och Facebook.

Följande förslag har kommit in:
Nyrups naturhotell. En helt unik produkt som verkligen sätter Höör på kartan
Camilla Jonsson på Nyrups naturhotell som oförtröttligt lyfter fram Höör som en bra plats
att verka o bo eller turista i!
Lina Gunnarsson o hennes Blomsterverksta’n!
Martin Svansjö för hans engagemang för bevarandet av Kvarnen/Silon
Camilla Kampf på Evasalongen. Finns ingen som får folk att sitta stilla länge och lyssna
Justerande
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när Camilla säljer in vår kommun. Inte ens jag kommer undan som har bott här sedan
1988 och tvivlat ibland men det botar Camilla snabbt genom att vara påläst till max och
kan svara på allt.
Danuta Lindsjö, med sina fina kunskaper om Höörs Historia.
Danuta Lindsjö för sina stora kunskaper om Höör och dess historia. Hon har lagt ner
mycket tid på att dokumentera Höör.
Höörs Gästis. Den investering och det engagemang som råder kring Höörs Gästis är
exceptionellt. Ett lyft för hela samhället och framförallt för området runtomkring. Man kan
säga att nu står kyrkan och Gästis bokstavligt mitt i byn
Mittskåne konstrundan är en värdig Höörsambassadör.Motivering: man har under 15 år
byggt upp en begivenhet som förra året drog 5000 personer till Fogdaröd under påsken.
Förra året hade vi 62 utställande konstnärer inte bara från Höör utan från hela
mellanskåne. Efter vår Höstsalong som blev en stor succé med många nya konstnärer
och sjuhundrafemtio besökare så ser vi fram emot 2017 med 92 anmälda konstnärer. Vi
har satt Höör på kartan.
Fredrik Tuvesson därför att han vid flera tillfällen har försökt att förbättra saker i Höör.
Med till exempel loppisen på nya torg och kiosken där. Samtidigt har detta även gynnat
föreningslivet och Höör/Hörby tennisklubb som många ungdomar i Höör är involverade i.
H65 damlag. Fin PR för Höör
Club 69 veteranbilssektionen är en värdig kandidat till utmärkelsen. Styrelsen där med
Tord Stjernholm, gammal Höörsbo, i spetsen har aktivt medverkat till att namnet HÖÖR
har spridet sig landet runt. Detta grundat på den stora reservdelsmarknaden varje år som
går av stapeln i början av Maj månad. Den drar till sig folk från stora delar av Sverige och
även från Danmark på grund av sin storlek och regelbundet sen många år. Personligen
besökte jag den första gången i mitten av 70 talet och sen dess varje år. Höörsbon Jan
Olle Olsson var på den tiden också en drivande kraft i klubben och dom namngivna
personerna är fortfarande frontfigurer sen 70 talet.Inte att förglömma är att dagen efter
marknaden utförs ett veteranbilsrally som är en utflykt i den fina natur som omger Höör
och som gör att deltagarna återkommer år efter år. Även detta är en sak som satt Höör på
kartan med stor tydlighet. Allt detta tillsammans gör att klubben är en värdig kandidat till
utnämnelsen.
Lars Hektor. Jag tycket att han är värd priset pga. hans ideella engagemang med
kopplingar mellan idrott och nyanlända till Höör. Idrott som kostar inte mycket, Höörs
natur, öppenhet, gemenskap, mänsklighet, värme, vänskap, stöd till idrottsföreningar mm
det är många ord som skulle beskriva vår eller Höörs Eldsjäl!
Lars Hektor har med hjälp av löpningen satt Höör på kartan. Lars startade 2014 upp
ultraloppet ”Tjörnarparen” (ett 50km trail-lopp) i samband med tåginvigningen i just
Tjörnarp. Loppet växte snabbt från 40 deltagare första året till över 150 anmälda löpare i
år med flera långväga deltagare, Stockholm, Göteborg, Norge och Danmark. Loppet har
även utökats med ännu en distans, 100 km. Loppet är vida känt i löp-Sverige. Sträckorna
har även i år utvärderats av ITRA (International Trail Running Association) som tilldelar
loppen 2 respektive 4 poäng. Lars har även använt löpningen som medel i integration.
Justerande
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Han har tillsammans med andra löpsugna skapat samhörighet med flyktingarna som
bodde på Frostavallen på löpturer i skogen i närområdet. Lars är en eldsjäl som brinner
för att förbättra samhället vi lever i. Han har gjort mycket för byn.
Silversmeden och formgivaren Lars Håkansson
Johan Månsson Christell har under snart över 4 år hjärtsäkrat höör igenom hans projekt
och numera även igenom det livräddande företaget First Aid Medical som han var med
och startade upp efter att hans klass kompis kunnat rädda livet på sin mamma med hjälp
av HLR , tack vare att han gått flera utbildningar via johans livräddande projekt. I projektet
har johan bla. sett till att flera hundra vuxna och ungdomar i höörs kommun lärt sig HLR
med hjärtstare. Han ligger även bakom utplaceringen av flera hjärtstartare samt de årliga
blåljusdagarna för alla elever i årskurs 7 i Höörs kommun. På dessa dagar får eleverna
lära sig mycket om förstahjälpen och säkerhet via bland annat polis,ambulans,
räddningstjänst samt väktare. Johans arbete har varit omskrivit ett flertalet gånger i
riksmedia. Där med har han varit med och satt Höör på kartan när det kommer till första
hjälpen och säkerhet. Hans och höörs projektet är bland annat omtalat i stora delar av
första hjälpen branschen som är en stor och växande branch. Detta tackvare att det varit
ett mycket lyckat och framgångsrikt projekt.
Nicklas Persson. Nicklas är ordförande i Höörs brottarklubb och marknadsgeneral för
Höörs Marknad. Brottarklubben är liten, i medlemsantal på gränsen till minimal i
jämförelse med de föreningar och andra etablissemang som verkar för och i Höör. Sedan
många år tillbaka är det ändå denna lilla förening som varje år arrangerar vårtivoli och
sommarens höjdpunkt Höörs Marknad, de senaste åren i samarbete med publikfavoriten
Partyfabriken! Att sådana arrangemang överhuvudtaget kan åstadkommas av en liten
förening som brottarklubben möjliggörs av två saker; gemenskap och engagemang. Ett
antal eldsjälar som med stora delar av sin energi och fritid skänker nöje och glädje år
Höörsborna och visar att en liten förening, på en liten ort, minsann kan de också! Men,
gemenskap och engagemang är inga självklarheter, inget som föds av sig själv. Nicklas
Perssons ledarskap och outtröttliga engagemang, hans sätt att hitta nya vägar utan att
göra avkall på det som redan är bra, är en förutsättning för eldsjälarnas låga. När en
ledare brinner, tänder han dem runt omkring sig!
Tycker att det är Höörs Brottarklubbs tur nu. En klubb med duktiga aktiva som stolta
representerar sin verksamhet på flera olika nivåer. I flera av de stora brottartävlingar i
sverige, övriga norden och även i europatävlingar har det funnits reresentanter från denna
klubben. De har även hand om årets stora festlighet i Höör …Höörs Marknad med
tivoli,knallar från när o fjärran samt party för alla. En värdig ambassadör som satt Höör på
kartan i många sammanhang inom idrotten och som spritt glädje till höörsborna i V32
sedan 1988.
Höörs Farmartjänst föreslås bli Höörs ambassadör 2016! Deras insatser med kunden i
centrum har nått många hushåll, företag och andra verksamheter inte bara i Höör utan
också i Skåne med omnejd. Kunniga, hjälpsamma och lösnings-fokuserade kommer de dit
du vill och åstadkommer det du vill.Deras stora bredd är deras styrka. Höörs Farmartjänst
har ett mycket gott anseende hos anlitande företag och privatpersoner. Höörs
Farmartjänst startade 1991och består idag av 23 delägare, varav många har
lantbrukarbakgrund.
Justerande
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Dessa har fått utmärkelsen tidigare år:
2015

Jonas Andersson, multisportare

2014

Elever och lärare på Young Masters program, Ringsjöskolan

2013

Stiftsgården Åkersberg

2012

Damlaget H65 Höör

2011

Incendi Glasblåseri

2010

Christer ”Blixten” Jönsson genom Americars

2009

Tord Bonde genom Bosjökloster slott

2008

Klinta Kryddor & Grönt

2007

Viggo Edén och Tord Nihlén genom Höörs Sommaropera

2006

Höör Jazz

2005

Skånes Djurpark Beredningsgruppens resonemang

Bland föreslagna Höörsambassadörer finns flera värdiga mottagare av utmärkelsen.
Gruppen har dock fastnat för Konstgillet Mittskåne som i 15 års tid byggt upp och
utvecklat konceptet Konstrundan Mittskåne. Verksamheten har även utökats med en
höstsalong. Konstrundan har verkligen satt Höör på kartan och leder varje år en stor
mängd besökare till Höör. Evenemanget lockar också en förhållandevis bred publik.

Beslutsunderlag
1. Val av Höörsambassadör för år 2016.docx
2. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-01-30 (2017-01-30 KSAU §19).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Informationsärende: Utredare från Trafikverket
redogör för åtgärdsvalsstudie för
höghastighetståg för sträckan Jönköping Malmö
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige tackar för den lämnade informationen och lägger informationen till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
En unik satsning på infrastruktur pågår i Sverige. Byggandet av höghastighetsjärnväg
är det hittills största sammanhållna samhällsutvecklingsprojektet sedan stambanorna
byggdes under andra halvan av 1800-talet. Trafikverket kallar det En ny generation
järnväg.
En ny generation järnväg består av flera olika delar.
Följer du länken nedanför kan du läsa mer om vilka åtgärdsvalsstudier och projekt
som ingår:
http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/nygenerationjarnvag/
Åtgärdsvalsstudie för Jönköping-Malmö hittar du om du följer länken nedan:
http://www.trafikverket.se/TrvSeFiler/Foretag/Planera_o_utreda/en_ny_generation_j
arnvag/jonkoping_malmo/Rapport%20Åtgärdsvalsstudie/avs_jonkoping_malmo_fk_
20170215_lag.pdf
Arbetet med åtgärdsvalsstudie Jönköping-Malmö har pågått under 2015 och 2016
och förväntas vara klart kring årsskiftet 2017/18. Fram till den 20 juni tar
Trafikverket gärna emot synpunkter på materialet, i första hand från kommuner,

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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regioner och länsstyrelser. Som en del i förankringarbetet kommer utredare från
Trafikverket till kommunfullmäktige i Höör och redogör för åtgärdsvalsstudien.
Trafikverket har i uppdrag av regeringen att planera för en utbyggnad av
höghastighetsjärnväg mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö.
Åtgärdsvalsstudien för Jönköping–Malmö utgör förberedande studier med syfte att
studera möjligheter och förutsättningar för höghastighetsjärnväg på den aktuella
sträckan.
På grund av utredningens omfattning så har den traditionella
åtgärdsvalsstudiemetodiken inte använts i sin helhet, till exempel har Trafikverket till
stor del bedrivit utredningsarbetet självständigt. För att förankra och skapa
delaktighet hos sina primära intressenter har Trafikverket antagit en arbetsmetod med
olika mötesserier där kommunikation och dialog sker med olika intressentgrupper.
Referensgrupper finns på statlig, regional och lokal nivå där Riksantikvarieämbetet,
Naturvårdsverket, berörda länsstyrelser, regioner och kommuner deltar. Trafikverket
har haft en direkt dialog med berörda kommuner kring möjliga principiella lösningar
och haft regelbundna arbetsgrupper med de utpekade stationsorterna.

Vill du lämna synpunkter?
Åtgärdsvalsstudien är inte en del av planläggningsprocessen enligt Lagen om
byggande av järnväg. Utredningen skickas alltså inte ut som en formell remiss. Först
när arbetet övergår i järnvägsplan tar den formella samrådsprocessen tar vid.
Trafikverket vill som en del i en förankringsprocess ge kommuner, regioner och
länsstyrelser möjlighet att lämna synpunkter på materialet. De önskar synpunkter på
brister och eventuella sakfel, vilka lämpligen rubriceras enligt nedan:






allmänna synpunkter på åtgärdsvalsstudie och underlagsrapporter
obalanser eller luckor i underlag eller utförda studier
synpunkter på antaganden, avgränsningar och bedömningar
synpunkter på process eller uppdrag (Trafikverket och Sverigeförhandlingen)
övrigt

Gunilla Dencker Skog
Kanslichef
0413-281 63
gunilla.denckerskog@hoor.se
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Dnr KSF 2016/619

§ 65 Årsredovisning 2016
Beslut
Kommunstyreslen beslutar:
Årsredovisningen återremitteras till förvaltningen för kvalitetssäkring av barn- och
utbildningsnämndens redovisning.

Ärendebeskrivning
Årsredovisning för 2016 överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. Redovisningen
visar ett ekonomiskt resultat på + 4,4 miljoner kronor vilket är på 0,5 % av skatteintäkter
och generella statsbidrag.
För kommunfullmäktiges mål har 63 % av de mått som finns till målen ökat. Till de fyra
målen har nämnderna sammantaget tagit fram 80 verksamhetsspecifika delmål. 55 % av
dessa har nåtts.
För att ytterligare öka kommunens gemensamma målresultat behövs insatser inom
information och kommunikation, rekrytering, personalkontinuitet, medborgardelaktighet
och inklusion/integration. Det behövs också investeringar som möter framtida behov och
ett ekonomiskt resultat på 0,5-1 % av skatteintäkterna och de generella statsbidragen.
Den ekonomiska budgeten för 2017 har ett resultat om 0,02 % av skatteintäkterna och de
generella statsbidragen.
Den 16 februari bjöds samtliga förtroendevalda in till en workshop om mål, resultat och
framtid.

En redovisning med en integrerad ansats
Årsredovisningen har tagits fram utifrån ramverket integrerad redovisning. Det innebär att
årsredovisningen har ”besvarat” åtta frågor, se verksamhetsutvecklarens och
finanschefens tjänsteskrivelse.
Yrkanden
Anna Palm (M) föreslår kommunstyrelsen besluta:
Årsredovisningen återremitteras till förvaltningen för kvalitetssäkring av barn- och
utbildningsnämndens redovisning.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag om återremiss. Ordföranden frågar
kommunstyrelsen om ärendet ska beslutas idag eller återremitteras och finner att
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.

Beslutsunderlag
Justerande

Utdragsbestyrkande
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1. Tjänsteskrivelse för årsredovisning 2016.docx
2. Årsredovisning Höör 2016 0306 KS utskick B.pdf
3. Intressentanalys för Höörs kommun 2 februari 2017.pdf
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-02-28 (2017-02-28 KSAU §78).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Information om integrerad årsredovisning
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
En redovisning med en integrerad ansats
Kommunstyrelsen arbetar med att upprätta en årsredovisning för verksamhetsåret 2016.
Årsredovisningen tas fram utifrån ramverket integrerad redovisning. Det innebär att
årsredovisningen ska ”besvara” åtta frågor:
1. Vad gör organisationen och under vilka förutsättningar och sammanhang bedrivs
verksamheten?
2. Hur bidrar verksamhetens styrstruktur till att skapa samhällsnytta?
3. Hur ser verksamhetens verksamhetsmodell ut?
4. Vilka risker och möjlighet påverkar verksamheten på kort, medellång och lång sikt?
5. Vart är organisationen på väg och hur tar man sig dit?
6. Hur levererar organisationen på målsättningarna och vilka effekter har det på
tillgångarna?
7. Vilka utmaningar finns kring strategin och verksamhetsmodellen?
8. Hur har organisationen kommit fram till vilken information som ska redovisas?
I projektet att utveckla Höörs kommuns årsredovisning har verksamhetsutvecklare Helena
Sjöholm engagerat konsulten Lars-Olle Larsson. Han är ambassadör för IIRC i Sverige
och Senior Advisor på Hallvarsson & Halvarsson sedan 2015. Han har sedan 1970-talet
arbetat med miljö och hållbar utveckling i och för affärsledningar i svenska noterade
bolag, statens ägda bolag samt offentlig och ideell sektor. Lars-Olle är författare till flera
uppmärksammade böcker om kommunikation, redovisning och hållbar affärsutveckling.
Lars-Olle Larsson har bjudits in till kommunfullmäktige för att informera om integrerad
årsredovisning.
Kommunstyrelsen har ännu inte beslutat om en årsredovisning för 2016.
Kommunstyrelsen beräknar kunna lämna över årsredovisningen till kommunfullmäktige

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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efter kommunstyrelsens sammanträde den 3 april, dvs. inom den lagstadgade tiden
(senast den 15 april 2017, 8 kap. 17 § KL).

Gunilla D Skog
Kanslichef

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2017-03-13 (2017-03-13 KS §65)
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Kompletteringsbudget 2017
Förslag till beslut
Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:
 Överföra 10 438 000 kronor i kompletteringsbudget för 2017 för investeringar
påbörjade under 2016.
 Överföra 7 000 000 kronor i kompletteringsbudget för 2017 för investering i
filteranläggning i Höörs bad och sportcentrum.

Ärendebeskrivning
Nämnderna har inte begärt att få överföra några medel i driftsbudget 2017.
Nämnderna har begärt att få överföra totalt 11 640 898 kronor för olika projekt inom
investeringsbudgeten, enligt tabellsammanställningarna.
Nämndernas analyser av investeringsanslagen bilägges på följande sidor.
I budgetprocessen för budget 2017, VEP 2018-2019 togs beslut att investera en ny
filteranläggning i Höörs bad och sportcentrum. Eftersom Höörs fastighetsbolag äger
fastigheten, skulle bolaget göra investeringen. Finansieringen skulle sedan ske genom en
höjd hyra för kommunen. Efter budgetprocessens avslut har diskussioner förts mellan
kommunen och bolaget att kommunen ska genomföra investeringen. Någon budget är
dock inte avsatt för detta i 2017. Kommunens investeringsbudget för 2016 uppgick till
97 083 000 kr, av dessa förbrukades 59 863 068 kr. Det kvarstår 37 219 932 kr. Det finns
således utrymme för kompletteringsbudget för både äskade projekt och investering i
filteranläggning, totalt 17 438 000 kronor.

Linda Andersson
TF Ekonomichef
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Bilaga 1
Följande äskas till kompletteringsbudget (tkr).
Kommunstyrelsen
Projekt
nr
9102

Benämning
IT-system
ekonomikontor

300000

9104

IT-infrastruktur

2959000

9108

IVPA-bil

700000

9111

W3D3
uppgrad/utveckl

350000

9112

Uppdat telefoniplattform
Hemsida

125000

9113

Belopp

Skäl till överföring i kompletteringsbudgeten

54000

Projektet med e-handel kunde inte genomföras under
2016. Planeringen är att införa e-handel för
kostorganisationen under 2017.
Projektet med bland annat fiberutbyggnad fortsätter
under 2017.
Eftersom upphandlingsprocessen har tagit längre tid
än förväntat, blir inköpet försenat till 2017.
En modul är inköpt, men fakturan har inte kommit.
Övriga utvecklingsprojekt har blivit försenade hos
leverantören.
Uppdateringar fanns inte tillgängliga under 2016, men
väntas levereras framöver.
Arbetet med att arbeta fram en ny hemsida pågår och
kostnadsberäkningen följer budget. Projektet
fortsätter under 2017.

Tekniska nämnden
Projekt
nr
9600
9601
9602

Benämning
Förnyelse
gatubelysning
Nya fordon
Park- och
lekplatsprogram

Belopp

Skäl till överföring i kompletteringsbudgeten

1 874
0
0

Elseparation gatubelysning Tjörnarp ej utförd.
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KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Ekonomikontoret

9603
9604
9605
9606
9607

9608
9609
9610
9611
9614
9617
9618
9622

Trafiksäkerhet
Tillgänglighetsanpas
sning
GC Mer & bättre
cykelpark
Inventarier

0
250

Asfalt,
beläggningsunderhål
l
Asfalt, eftersatt
underhåll
Ringsjöskolan mfl
Utbyggnad nya
dagvattenledningar
Maglasätevägen
GC Stenskogsvägen
GC skyltar och
hastigheter
GC väg Solhaga
GC-väg Skånes
Djurpark

385

38
62

56
0
37
23
0
487

Behovet kvarstår, utebliven investering 2016 på grund
av sjukskrivning.
Cykelparkering vid hållplatserna återstår.
Löpande byte och kompletteringar av maskiner och
inventarier, för behov 2017.
Planerade objekt uppskjutna på grund av fiberarbeten
mm.
Planerade objekt uppskjutna på grund av fiberarbeten
mm.
Kommande behov.
Garantibesiktning ska utföras under 2017.
Vägvisningsskyltning kvarstår. Sent inkomna fakturor
130 tkr.

0
0

VA/GIS-nämnden
Projekt
nr
9700

Benämning

Belopp

Microsoft SQL server

0

9701

Förnyelse
Mätutrustning

100

Skäl till överföring i kompletteringsbudgeten

Inköp av drönare, ifall vi får lov att använda den inom
övervakningslagstiftningen (beslut under 2017).

Kultur- och fritidsnämnden
Projekt
nr

9512
9530
9532
9540

Benämning

Meröppet bibliotek
Inredning
Musikskolan
Trådlöst nätverk
Musiksko
PA-anlägg Stora sal

Belopp

Skäl till överföring i kompletteringsbudgeten

200 000

1 233
863
40 000

Arbetet har inte kunnat påbörjas då ett byte av
bibliotekssystem tvunget att ske före. Därefter kan
detta projekt komma igång då det nya
bibliotekssystemet är färdigt.
Beställningar gjorda. Betalning och leverans sker i
början på 2017.
Arbetet är pågående och avslutas i början av året.

180 000

Upphandling under våren avbröts. Arbetet med
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KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Ekonomikontoret

9555

Älvku
Toaletter friluftsliv
10 år

66 886
200 000

9505

Friidrott Jeppavallen

projektet är igång och kommer under 2017.
Medel kan behövas för ny rastplats längs Skåneleden,
som ska färdigställas under 2017.
Det som återstår på projektet fridrott jeppavallen och
där arbetet pågår är byggnationen av projektedelen
Parkour/utegym. Beräknad kostnad 550 tkr där 200 tkr
avseende denna delen kommer under 2017.

Barn och Utbildningsnämnden
Projekt
nr
9451

Benämning

Belopp

Gemensam utemiljö
Enebacken

302 000

9452

It-investering, skola

767 000

Skäl till överföring i kompletteringsbudgeten
Projektplan ”Skolgård Enebackeskolan” har upprättats
av Rolf Carlsson, Teknisk chef. Projektet har inletts med
inventering av skolans behov och möjligheter till
förbättringar avseende skolgårdsmiljön. Då
skolgårdsmiljön tillhörande Enebackeskolan avdelas av
gata med biltrafik och cykelväg genomskär miljön
samtidigt som hänsyn måste tas till tillfart till förskolor
måste alla förändringar planeras, helt samordnas med
de investeringar som tekniska sektorn har fått anslag
för under de kommande åren och som berör
trafikmiljön. Vi önskar därför få resterande medel
överförda till 2017.
Inköp av lärplattor. Hela investeringen har ej kunnat
genomföras som planerat och resterande medel önskas
överföras till 2017

Socialnämnden
Projekt
nr
9201
9206

9207

Benämning

Belopp

Inventarier och
tekniska hjälpmedel
Dörrstängare
särskilt boende

150 000

Renovering
Vinkelgatan och
Norrevärn

140 000

560 000

Skäl till överföring i kompletteringsbudgeten
Trapphusboendet blir inflyttningsklart först hösten
2017
Faktura på 300 tkr för dörrstängarna på Skogsgläntan
kommer under 2017. Resterande kvarvarande medel
kommer istället att användas till kostnader för Time
Care och NPÖ under 2017.
Kommer istället att användas till kostnader för Time
Care och NPÖ under 2017.
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2017/121

§ 63 Kompletteringsbudget 2017
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. 10 188 800 kronor överförs i kompletteringsbudget för 2017 för investeringar påbörjade
under 2016.
2. Av icke utnyttjat budgetutrymme för 2016 överförs dessutom 6 913 085 kronor i
kompletteringsbudget för 2017 för investering i filteranläggning i Höörs bad och
sportcentrum.
3. Tekniska nämndens äskande att överföra 250 000 kronor från projekt 9604,
tillgänglighetsanpassning, avslås.
4. Socialnämndens överföring från projekt Dörrstängare särskilt boende till investeringar i
verksamhetssystem godkänns.

Ärendebeskrivning
Nämnderna har inte begärt att få överföra några medel i driftsbudget 2017.
Nämnderna har begärt att få överföra totalt 11 640 898 kronor för olika projekt inom
investeringsbudgeten, se tjänsteskrivelsen. Socialnämndens överföring från projekt
Dörrstängare särskilt boende föreslås godkännas, trots att investeringsresurserna
planeras till annat projekt. Kostnaden för dörrstängare har blivit lägre, men det finns ett
behov av investeringar i verksamhetssystem såsom Time Care.
I budgetprocessen för budget 2017, VEP 2018-2019 togs beslut att investera en ny
filteranläggning i Höörs bad och sportcentrum. Eftersom Höörs fastighetsbolag äger
fastigheten, skulle bolaget göra investeringen. Finansieringen skulle sedan ske genom en
höjd hyra för kommunen. Efter budgetprocessens avslut har diskussioner förts mellan
kommunen och bolaget att kommunen ska genomföra investeringen. Någon budget är
dock inte avsatt för detta i 2017. Kommunens investeringsbudget för 2016 uppgick till
97 083 000 kr, av dessa förbrukades 59 863 068 kr. Det kvarstår 37 219 932 kr. Det finns
således utrymme för kompletteringsbudget för både äskade projekt och investering i
filteranläggning, totalt 17 438 000 kronor.
Yrkanden
Lars-Olof Andersson (S) föreslår att beslutspunkt 2 ändras enligt följande:
2. Av icke utnyttjat budgetutrymme för 2016 överförs dessutom 6 913 085 kronor i
kompletteringsbudget för 2017 för investering i filteranläggning i Höörs bad och
sportcentrum.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott och
ett ändringsförslag av Lars-Olof Andersson (C). Ordföranden frågar kommunstyrelsen om
Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

förslagen kan bifallas och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag med den av Lars-Olof Andersson (C) föreslagna ändringen.

Beslutsunderlag
1. Kompletteringsbudget 2017 inkl filteranläggning.docx
2. Nämndernas begäran om kompletteringsbudget bil 2.pdf (bilaga 2)
3. Styrgrupp filteranläggning 2017-01-26.pdf
4. Äskande om ökad investeringsram för filteranläggning till badet.pdf
5. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-02-27 (2017-02-27 KSAU §54).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2017-03-29

Handlingar ärende 10
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KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Planerings- och utvecklingsenheten

Kommunstyrelsen

Bostadsläget 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
Informationen läggs till handlingarna och anmäls till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller en årlig uppföljning som innebär att
bostadsbyggandet sammanställs tillsammans med nyckeltal och aktuella insatser i ett
uppföljnings-PM. PM-et kommer att kompletteras avseende aktuella befolkningssiffror 21
februari.
Klicka här för att ange text.
Förslag till beslutsmotivering
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att ange text.

Karin Kallioniemi
Samhällsplanerare/Kommunarkitekt
0413-281 66
karin.kallioniemi@hoor.se

Beslutsunderlag
Bostadsläget 2017 (version 170208)

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

Foto: Ungdomslägenhet i kvarteret Fyrkanten vid Lilla torg

Kv Badhuset i centrala Höör, nov 2016

Bostadsläget i Höörs kommun 2017
Årlig uppföljning av bostadsmarknaden

Bostadsläget i Höör 2017
Kommunen har ansvar för att planera för bostadsförsörjningen. Syftet med kommunens
planering är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att
främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Ett av inriktningsmålen för kommunens verksamhet åren 2015-2018 är ”God livsmiljö och
boende för alla”, vilket var utgångspunkten för det bostadsförsörjningsprogram som antogs
i juni 2015. Detta PM syftar till att följa upp kommunens arbete under 2016 i förhållande
till inriktningsmålet och bostadsförsörjningsprogrammet. PM:et beskriver läget i februari
2017 när det gäller bostadsbehoven, förutsättningar på bostadsmarknaden och planerat
bostadsbyggande.
En planering för 50 nya bostäder/år bedöms vara fortsatt rimlig och relevant, men detta mått
bör ses över längre tid och inte bedömas år för år. Under 2017 ser det ut som att vi kommer
en bit över 50 bostäder, och det kan alltså i någon mån väga upp att vi legat en bra bit under
50 under de senaste fem åren.
Under 2016 har ett stort antal bostäder påbörjats. Antalet färdigställda bostäder är fortfarande lågt för år 2016, men bedöms öka under 2017 när de nu påbörjade projekten färdigställs. Även för 2018 och 2019 förväntas högra siffror. Över tid kan därför den bostadsbrist
vi ser idag komma att lätta, men samtidigt hoppas vi att ännu fler ska välja att flytta till
kommunen, och då gäller det att bostadsbyggandet hänger med för att inte bostadsbristen
ska hänga sig kvar.
Den ökning i påbörjade bostäder som vi ser nu handlar om flerbostadshus i olika former, allt
från traditionellt flerbostadsbyggande med trapphus till ombyggnader av butikslokaler och
marklägenheter som mer liknar radhus.
Det är svårare att förutse hur småhusbyggandet kommer att utvecklas. Antalet färdigställda
småhus var högre 2016 än 2015, men lägre än 2014. Småhusen byggs främst i och kring
Höörs tätort, men inte samlat till ett visst område utan utspritt på lucktomter och avstyckningar. Eventuellt kan takten öka något när tomterna i etapp II på Kvarnbäck färdigställs för
försäljning.
Under de närmaste tre åren bedöms alltså hyreslägenheter i flerbostadshus stå för den största delen av de nybyggda bostäderna. ”Perstorpet” innebär en mellanform där obebyggda
villatomter kan utvecklas med smålägenheter i en form som liknar villan. Detta koncept ger
möjlighet att utnyttja förberedd mark på ett effektivt sätt, samtidigt som det ger möjlighet
att skapa nya lägenheter snabbare än vad som vore möjligt i ett större flerbostadshusprojekt.

Karin Kallioniemi
Samhällsplanerare/Kommunarkitekt

Attraktiva bostadsmiljöer med utgångspunkt i lokala
förutsättningar och god kollektivtrafik
Höörs kommun har en självklar roll i det flerkärniga Skåne. Kommunen har en stor andel
pendlare till tillväxtmotorerna Malmö och Lund. Höör har också en omfattande inflyttning
både från grannkommunerna och från de större städerna i sydvästra Skåne. Under 2016
har befolkningen vuxit med 222 invånare, en fortsatt stark utveckling som skett utan att
det har färdigställts bostäder i en omfattning som kan förklara tillväxten. Totalt sett har 20
bostäder färdigställts under året. Möjliga förklaringar är därför att befolkningsökningen
är resultatet av generationsväxling i kombination med att fritidshus fortsatt omvandlas till
permanentbostäder.
Under 2016 har andra delen av kv Persiljan på Kvarnbäck färdigställts, med 10 bostäder i
bostadsrätt. HFAB har påbörjat bygget av 32 lägenheter i kvarteret Badhuset centralt i Höör.
Byggandet av småhus har ökat jämfört med 2015, men ligger fortfarande lågt.
Arbetet med ny översiktsplan går framåt och kommer att tydliggöra hur Höörs kommun kan
utveckla attraktiva bostadsmljöer både centralt i Höör och i andra delar av kommunen.

Indikatorer

2016

2015

2014

Antal nya invånare per ny bostad

11

11

11

Påbörjade komplementbostäder (Attefallshus) under året

6

6

4

Antal sålda småhustomter på kommunal mark

0

0

2

Färdigställda bostäder i småhus under året

10

5

12

Färdigställda bostäder i flerbostadshus under året

10

14

0

2016

2014

2011

.... möjligheterna att hitta ett bra boende?

5,7

6,2

6,2

...utbudet av olika typer av boendeformer (hyresrätt, bostadsrätt, småhus

5,0

5,5

5,5

...hur trivsam bybyggelsen är?

6,6

7,2

7,1

Helhets betyg för området Bostäder (skala 1-100)

55

61

60

Medborgarundersökningen om att bo och leva i kommunen
Medelvärde (skala 1-10)

Hur ser du på...

etc.)?

Medborgarundersökningen genomförs i Höörs kommun vartannat år av SCB på uppdrag av kommunen.

Varierat bostadsutbud för äldre
Andelen äldre i befolkningen ökar i Höör såväl som i Sverige som helhet. Det beror på att
fler är friska och lever längre. Antalet personer över 80 år förväntas öka kraftigt kring 2020.
Äldre har olika boendepreferenser och det finns inte någon generell lösning för alla äldre.
Det finns inget självklart behov av att flytta på grund av ålder. En tydlig trend är dock att de
äldre som väljer att flytta söker ett lättskött boende som är tillgänglighetsanpassat och med
närhet till service. När äldre blir fler är det också troligt att behovet kommer att öka av både
trygghetsbostäder och särskilt boende för äldre. Många äldre bor i flerbostadshus utan hiss
och med begränsad tillgänglighet.
De nya bostäderna i kvarteret Badhuset centralt i Höör kommer att innebära möjlighet för
äldre (och andra) att söka en tillgänglig och bekväm lägenhet med gångavstånd till service
och kollektivtrafik.
Trygghetsboende kommer att uppföras i samverkan med Riksbyggen och kommunen förbereder också för att bygga ytterligare ett särskilt boende för äldre under de närmaste åren.

Indikatorer

2016

2015

2014

Antal köpta platser på särskilt boende totalt under året, befolkning över 65 år

32

11

8

Antal köpta platser på särskilt boende i genomsnitt per månad under året, bef. över 65 år

18

8

5-6

Andel av befolkningen över 80 år som bor på särskilt boende

9.8 %

8,6 %

7,9 %

Genomsnittlig ålder hos boende på Trygghetsboende

86 år

87 år

87 år

Tilldelade platser på Trygghetsboende (efter vakans el. nybyggnad)

5

10

5

Genomsnittlig ålder hos kontraktshavare på Mejeriet respektive Persiljan

70/48

74/49

74

Kostnad för bostadsanpassningsbidrag

2600 tkr

2900 tkr

2400 tkr

under 70 år

1540 tkr

1320 tkr

810 tkr

70-84 år

790 tkr

950 tkr

260 tkr

85 år och äldre

270 tkr

420 tkr

590 tkr

Fördelat på åldersgrupper

Minska hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
Det finns en förhållandevis liten andel små hyreslägenheter i kommunen, vilket medför tuff
konkurrens om de lägenheter som finns. Ungdomar och andra som av olika skäl söker en
liten billig lägenhet har därför svårt att hitta det i kommunen. Till viss del har små fritidshus
inneburit ett prisvärt alternativ, men utbudet av små hyresrätter behöver utökas. Nybyggda
lägenheter blir dock alltid avsevärt dyrare än lite äldre lägenheter, och nyproduktion kan
därför inte lösa behovet av billiga små lägenheter på kort sikt. I stället ska Höörs kommun
verka för att det kontinuerligt byggs nya hyreslägenheter – framförallt små men även lite
större. Konceptet ”Perstorpet” gör det möjligt att snabbt skapa prisvärda smålägenheter.
För att hjälpa människor har kommunen inrättat en ny funktion som bostadskoordinator med
uppgift att ansvara för bostäder i samband med flyktingmottagning. Under 2016 har kommunen lyckats med att ordna bostäder till de 52 personer som anvisats till kommunen. Av
de 24 bostäder det gäller har HFAB stått för 14. Avtal med privata hyresvärdar finns både
avseende lägenheter i flerbostadshus, fritidshus på landet och stugor i stugby.
För att underlätta för ungdomar att teckna hyreskontrakt erbjuder HFAB en särskild form av
hyreskontrakt för unga. KompisBo innebär att två personer mellan 18 och 30 år kan dela på
en 3:a men ha var sitt hyreskontrakt som går att säga upp individuellt. Ännu har inga unga
utnyttjat möjligheten.
Kommunen avser att införa möjligheten till kommunala hyresgarantier, men denna fråga har
inte kunnat prioriteras samtidigt som kommunen har ordnat bostäder för nyanlända.

Indikatorer

2016

2015

2014

Antal lägenheter som hyrs ut som KompisBo

0

0

0

Antal utställda hyresgarantier

-

-

-

Antal nyanlända genom anvisning från Migrationsverket

52

0

0

Antal nya kontrakt kommunen tecknar med HFAB i syfte att säkerställa bostäder för nyanlända

14

0

2

10

0

0

0

0

0

Antal nya kontrakt kommunen tecknar med HFAB för särskilda behov under året

4

0

Antal nya kontrakt kommunen tecknar med privata hyresvärdar för särskilda behov under året

0

0

Antal nya kontrakt kommunen tecknar med fastighetskontoret för särskilda behov under året

0

0

under året
Antal nya kontrakt kommunen tecknar med privata hyresvärdar i syfte att säkerställa bostäder
för nyanlända under året
Antal nya kontrakt kommunen tecknar med fastighetskontoret i syfte att säkerställa bostäder
för nyanlända under året

Verkställda vräkningar (avhysningar) under året

3

0

0

Antal ungdomslägenheter

5

5

0

Möjligt bostadsbyggande 2017-2019
Ett stort antal lägenheter har påbörjats under 2016, men inte blivit färdiga
för inflytt. Under 2017 förväntas därför knappt 70 nya bostäder färdigställas
i flerbostadshus, inklusive marklägenheter. Utbyggnaden genom småhus är
svårbedömd, men det finns en stor beredskap för utbyggnad genom gällande
detaljplaner. För 2018 och 2019 är det svårt att bedöma utbyggnaden även
när det gäller flerbostadshus (se tabeller nästa sida). Västra Stationsområdet
förväntas dock påbörjas 2017 med möjlig inflytt senast 2018.
De aktuella utbyggnadsprojekten berör främst Centrum (flerbostadshus),
Höör Väster (småhus + marklägenheter) samt Ringsjöbandet (småhus +
marklägenheter).

Bostäder i flerbostadshus med förväntad inflytt 2017
Område i
översiktsplan

Projekt

Markägare

Centrum

Badhuset 2

Centrum

Före
2017

2017

Totalt

Kommentar

Kommunen

32

32

Påbörjat 2016

Fjäriln 4

Privat

7

7

Bygglov 2015

Centrum

Fyrkanten 3

Privat
(HFAB)

4

4

Ombyggnad

Centrum

Lyran 6

Privat

2

2

Bygglov 2015

Centrum

Myggan 1

Privat

10

10

Totalt

55

Bygglov sökt, handläggning pågår

Bostäder i flerbostadshus med möjlig byggstart 2017-2019
Område i
översiktsplan

Projekt

Markägare

Centrum

Västra stationsområdet

Kommunen

Centrum

Fyrkanten 3

HFAB

Höör Väster

Kvarnbäck
etapp II

Kommunen

Höör Väster

Kvarnbäck
etapp III

Kommunen

Höör Väster

Trattkantarellen

Privat

Ringsjöbandet

Mastvägen,
Sätofta

HFAB

x

Skogsviolen

Kommunen

Diverse

”Perstorpet” på
villatomter

Kommunen

Före
2017

2017

2018

2019

50

50

Kvar
150

4
20
20
20
12
6

Totalt

12

6

28

96

Totalt

Planstatus

250

Planuppdrag

4

Aktuell DP

20

Inaktuell DP

20

Inaktuell DP

20

Aktuell DP

12

Aktuell DP

6

Pågående planarbete

18
76

150

350

2019

Kvar
idag

Totalt

Aktuell DP

Bostäder i småhus med möjlig byggstart 2017-2019
Område i
översiktsplan

Projekt

Höör Väster

Kvarnbäck etapp
I

Kommunen

Höör Väster

Kvarnbäck etapp
II

Kommunen

Höör Väster

Kvarnbäck etapp
III

Kommunen

Höör Väster

Åkersberg 1:94

Privat

Karlslund

Sätofta 9:23

Privat

Karlslund

Trumpeten

Privat

Karlslund

Kornetten

Privat

Höör Öster

Fogdaröd 8:2

Privat

x

Stenskogen 2:19

Privat

x

Stenskogen 2:2,
2:3

Privat

Ringsjöbandet

Blommeröd

Privat

Ringsjöbandet

Bosjökloster 1:33

Ringsjöbandet

Markägare

Före
2017

2018

ja

ja

ja

ja

Planstatus

8

29

Aktuell DP

ja

50

50

Delvis aktuell DP

ja

21

21

Inaktuell DP

ja

ja

25

52

Aktuell DP

ja

ja

11

11

Aktuell DP

ja

5

5

Aktuell DP

ja

6

6

Aktuell DP

100

100

ja

16

16

Aktuell DP

ja

7

7

Aktuell DP

ja

15

15

Pågående planarbete

Privat

ja

10

10

Planuppdrag

Sätofta 9:42

Privat

ja

15

15

Planuppdrag

x

Fogdarp 4:7

Privat

6

6

Aktuell DP

Norra Rörum

Norra Rörum

Kommunal

1

4

4

Aktuell DP

15

251

299

Totalt

21

2017

27

ja

ja

ja

48

15

15

Planuppdrag

Bilaga 1

Nyckeltalsinformation
Andel av befolkningen över 80 år som bor på särskilt boende
Antal personer över 80 år som bodde permanent i särskilt boende 30/9 dividerat med det totala antalet personer över 80 år 31/12. Multiplicerat med 100 för procent. Källa: Höörs kommun, social sektor
Antal köpta platser i särskilt boende (snitt per månad), befolkning över 65 år
Antal platser i särskilt boende avsedda för personer över 65 år, som kommunen köper av privata
aktörer, genomsnitt per månad. Källa: Höörs kommun, social sektor.
Antal nya invånare per ny bostad
Befolkningsökning totalt under året dividerat med antal nya bostäder som tillkommit under året.
Antal sålda småhustomter på kommunal mark
Antal sålda småhustomter på mark ägd av kommunen under året. Källa: Höörs kommun
Antal lägenheter som hyrs ut som KompisBo
Antal lägenheter som har hyrts ut med KompisBo-kontrakt under året. Kontrakt som HFAB erbjuder
som erbjuds personer mellan 18-30 år utan hemmavarande barn. Kontraktshavarna delar på ett
kontrakt som kan sägas upp individuellt. Källa: HFAB
Antal utställda hyresgarantier
Antal utställda hyresgarantier under året.
Antal nyanlända genom anvisning från Migrationsverket
Antal nyanlända kvotflyktingar (kategori 1) och personer från anläggningsboende i Migrationsverkets
mottagningssystem (kategori 2). Ensamkommande flyktingbarn ej medräknade. Källa: Migrationsverket
Antal nyanlända genom direktinflyttning
Antal nyanlända anhöriga (kategori 4), övriga (kategori 3) och personer från eget boende (EBO) i
Migrationsverkets mottagningssystem (kategori 6). Ensamkommande flyktingbarn ej medräknade.
Källa: Migrationsverket
Antal nya kontrakt kommunen tecknar med HFAB i syfte att säkerställa bostäder för nyanlända
under året
Källa: Höörs kommun, social sektor
Antal nya kontrakt kommunen tecknar med privata hyresvärdar i syfte att säkerställa bostäder för
nyanlända under året
Källa: Höörs kommun, social sektor
Antal nya kontrakt kommunen tecknar med fastighetskontoret i syfte att säkerställa bostäder för
nyanlända under året
Källa: Höörs kommun, social sektor
Antal nya kontrakt kommunen tecknar med HFAB för särskilda behov under året
Källa: Höörs kommun, social sektor
Antal nya kontrakt kommunen tecknar med privata hyresvärdar för särskilda behov under året
Källa: Höörs kommun, social sektor
Antal nya kontrakt kommunen tecknar med fastighetskontoret för särskilda behov under året
Källa: Höörs kommun, social sektor

Antal ungdomslägenheter
Antal läggenheter med villkor att de bara kan hyra av personer under 30 år, i första hand allmännyttans bostadsbestånd. Källa: HFAB
Befolkningsförändring under senaste femårsperioden, (%)
Antal invånare totalt 31/12 år T minus antal invånare totalt 31/12 år T-5, dividerat med antal invånare totalt år T-5.
Multipliceras med 100 för procent. Källa: SCB
Demografisk försörjningskvot, kommun
Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år
och äldre dividerat med antal personer 20-64 år. Källa: SCB.
Färdigställda bostäder i flerbostadshus
Källa: Byggreda
Färdigställda bostäder i småhus
Källa: Byggreda
Färdigställa komplementbostäder (Attefallshus) under året
Antal färdigställda bygglovsfria komplementbyggnader på max 25 kvadratmeter som kan användas som t.ex.
permanent bostad, garage, förråd eller gäststuga. Källa: Höörs kommun (Byggreda)
Förändring i antal invånare sen föregående år, andel (%)
Procentuell förändring i antal invånare sen föregående år. Avser 31/12. Källa: SCB.
Genomsnittlig ålder hos boende på Trygghetsboende
Genomsnittlig ålder på boende på Trygghetsboende 31/12 Källa: HFAB
Hyresrätter i allmännyttan, antal/1000 inv
Antal lägenheter i allmännytan dividerat med med antal invånare 31/12 multiplicerat med 1000 . Källa: HFAB och
SCB
Invånare totalt, antal
Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB.
Invånare 80 och äldre i särskilt boende, andel (%)
Antal personer 80+ som bor i särskilda boendeformer dividerat med antal invånare 80+ 31/12. Avser samtlig regi.
Kostnad för bostadsanpassningsbidrag
Källa: Bostadsmarknadsenkät (Boverket), Höörs kommun, Miljö och byggmyndigheten.
Fördelat på åldersgrupper
under 70 år
70-84 år
85 år och äldre
Tilldelade platser på Trygghetsboende (efter vakans el. nybyggnad)
Antal nya hyresgäster som har flyttat in under året, antingen genom vakans eller också nyproduktion. Källa. HFAB
Genomsnittlig ålder hos kontraktshavare på Mejeriet respektive Persiljan. Källa: HFAB

www.hoor.se

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

Historiskt bostadsbyggande

Färdigställda bostäder 2010-tal

Färdigställda bostäder 2010-tal

+ 200 inv

+ 222 inv

55 bostäder i flerbostadshus
förväntas 2017

2
10

7

4

32

Planerar för: 50 nya
bostäder/år
70-tal: 113 bostäder/år
80-tal: 84 bostäder/år
90-tal: 33 bostäder/år
00-tal: 45 bostäder/år
10-tal hittills: 29 bostäder/år
Länsstyrelsens analys av behovet: 75 bostäder/år

Aktuellt på bostadsmarknaden
Sjunkande medelålder i centralt, nybyggt flerbostadshus
19 nya marklägenheter har fungerat bra
Många frågar om möjligheten att bygga hyresrätter i
småhusområden (”Perstorpet” mm)
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2017/113

§ 68 Informationsärende: Bostadsläget 2017
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller en årlig uppföljning som innebär att
bostadsbyggandet sammanställs tillsammans med nyckeltal och aktuella insatser i ett
uppföljnings-PM - Bostadsläget i Höör 2017.
Kommunen har ansvar för att planera för bostadsförsörjningen. Syftet med kommunens
planering är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att
främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Ett av inriktningsmålen för kommunens verksamhet åren 2015-2018 är ”God livsmiljö och
boende för alla”, vilket var utgångspunkten för det bostadsförsörjningsprogram som
antogs i juni 2015. Uppföljnings-PM:et - Bostadsläget i Höör 2017 syftar till att följa upp
kommunens arbete under 2016 i förhållande till inriktningsmålet och
bostadsförsörjningsprogrammet. PM:et beskriver läget i februari 2017 när det gäller
bostadsbehoven, förutsättningar på bostadsmarknaden och planerat bostadsbyggande.
En planering för 50 nya bostäder/år bedöms vara fortsatt rimlig och relevant, men detta
mått bör ses över längre tid och inte bedömas år för år. Under 2017 ser det ut som att vi
kommer en bit över 50 bostäder, och det kan alltså i någon mån väga upp att vi legat en
bra bit under 50 under de senaste fem åren. Under 2016 har ett stort antal bostäder
påbörjats. Antalet färdigställda bostäder är fortfarande lågt för år 2016, men bedöms öka
under 2017 när de nu påbörjade projekten färdigställs.
Även för 2018 och 2019 förväntas högra siffror. Över tid kan därför den bostadsbrist vi ser
idag komma att lätta, men samtidigt hoppas vi att ännu fler ska välja att flytta till
kommunen, och då gäller det att bostadsbyggandet hänger med för att inte
bostadsbristen ska hänga sig kvar. Den ökning i påbörjade bostäder som vi ser nu
handlar om flerbostadshus i olika former, allt från traditionellt flerbostadsbyggande med
trapphus till ombyggnader av butikslokaler och marklägenheter som mer liknar radhus.
Det är svårare att förutse hur småhusbyggandet kommer att utvecklas. Antalet
färdigställda småhus var högre 2016 än 2015, men lägre än 2014. Småhusen byggs
främst i och kring Höörs tätort, men inte samlat till ett visst område utan utspritt på
lucktomter och avstyckningar. Eventuellt kan takten öka något när tomterna i etapp II på
Kvarnbäck färdigställs för försäljning.
Under de närmaste tre åren bedöms alltså hyreslägenheter i flerbostadshus stå för den
största delen av de nybyggda bostäderna. ”Perstorpet” innebär en mellanform där
obebyggda villatomter kan utvecklas med smålägenheter i en form som liknar villan. Detta
koncept ger möjlighet att utnyttja förberedd mark på ett effektivt sätt, samtidigt som det
Justerande

Utdragsbestyrkande
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ger möjlighet att skapa nya lägenheter snabbare än vad som vore möjligt i ett större
flerbostadshusprojekt.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx
2. Bostadsläget 2017 170221.pdf
3. Presentation bostadsläget.pptx
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-02-27 (2017-02-27 KSAU §61).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
2017-03-29
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KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Planerings- och utvecklingsenheten

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendelogg planer
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen

Ärendebeskrivning
Återkommande redovisning av hur arbetet med planuppdrag löper framåt.
Översiktsplanering mm
Arbetet med ny översiktsplan pågår för fullt och granskningshandlingarna förväntas bli
färdiga under våren.
Detaljplanering
Kommunen arbetar just nu aktivt med 8 detaljplaner varav:


1 plan för utveckling av Sätoftaskolans mark och lokaler



3 planer för nya bostäder (Blommeröd, Fogdaröd, och Skogsviolen)



1 plan för utökade byggrätter till bostäder (Bokeshall-Bokeslund)



1 planändring till skydd för arkitektur och kulturmiljö (Ängsbyn)



1 planändring för upphävande av tomtindelning samt



1 plan för ändring av verksamhetsområde som inte byggts ut (Nord, södra delen)

Dessutom finns ett planuppdrag för ny förskola vid Åkersberg där det praktiska planarbetet
inte har påbörjats ännu, men där kontakter pågår med stiftsgården för att klarlägga
förutsättningarna när det gäller markåtkomst.
Det finns fyra beslut om planuppdrag för bostäder där planarbetet kan inledas så snart
sökanden har skrivit under plankostnadsavtal (Bosjökloster 1:33, Sätofta 9:42, Höör 55:8
samt Kvarnbäck etapp III). För Höör 55:8 löper planbeskedet ut i maj i år. För Bosjökloster
1:33 beslutades i höstas om att sätta ett slutdatum för planuppdraget ett år framåt i tiden.
Samma förfarande bör tillämpas även för Sätofta 9:42.
Ytterligare ett planbesked för bostäder (Bosjökloster 1:714) förväntas i februari och i detta
ärende verkar sökanden angelägen om att komma igång med planarbetet snarast.
Planarbetet för Räven m.fl. (Västra Stationsområdet) har förberetts under första halvåret
2016 men frågan om planuppdrag återremitterades i september. Ett gestaltnings-PM har
dock godkänts i kommunstyrelsen och dialog pågår om markanvisningarna.

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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KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Planerings- och utvecklingsenheten

Planbehov framöver
Under 2016 har det blivit allt mer tydligt att det finns ett uppdämt behov av nya lokaler för
kommunal service i Höör. Utöver satsningen vid Sätoftaskolan och den planerade förskolan
vid Åkersberg behöver kommunen planera för ytterligare en ny skola med förskola och
planuppdrag för detta behöver påbörjas under våren. Huvudspåret är att samordna detta
med planering för ett nytt särskilt boende för äldre eftersom båda behoven bedöms kunna
lösas på Höör väster. Båda lokalerna behöver också stå klara ungefär samtidigt. Även när
detta projekt är klart bedöms ytterligare lokaler behövas för kommunal service.
Samtidigt har den externa efterfrågan på detaljplaner ökat under 2016.
Samhällsbyggnadssektor har bedömt att nuvarande planarkitektresurser inte räcker till för
att arbetet med nya detaljplaner ska löpa på i önskvärd takt, och avser därför att rekrytera
ytterligare en planarkitekt.
Arbetet med ny översiktsplan pekar på behovet av viktiga satsningar framöver.
Omvandlingen av centrala industriområdet förutsätter ett starkt engagemang från
kommunens sida och ett förarbete som innefattar bland annat utredningar, dialog och
markförhandlingar. Även förtätning behöver följas upp närmare. Det vore lämpligt att
fördjupa planeringen för småstaden Höör genom ett nytt planuppdrag. Planarbetet kan då
samordnas med det cykelutvecklingsprojekt som kommunen fått stöd till från
Energimyndigheten. Ett sådant upplägg ger möjlighet att konkretisera tankarna kring bland
annat förtätning och hållbara trafiklösningar i dialog med invånarna. Det är också ett bra
sätt att arbeta kontinuerligt med översiktsplanen, och på så vis hålla den fortsatt aktuell.
Därutöver finns ett antal följduppdrag för kommunen att ta initiativ till efter antagandet av
planen för Ringsjöbandet (skydds- och bevarandeplaner).

Karin Kallioniemi
Samhällsplanerare/Kommunarkitekt

ord

KolumKolumn4

Kolumn5

Kolu KolumKolumn13

Kolumn14

Kolumn15

Kolumn17

Ärendelogg detaljplaner KSF 2013/290
Pågående planärenden (prio 1-3) 2017-02-08

BESLUT
Förf. Planuppdrag Dnr

Prio Fin* Program

Kursivt avser planerad fortsättning
SAMRÅD

GRANSKNINGANTAGANDE

Bokeshall-Bokeslund (ökade byggrätter)

N

2000-03-01 1999/236

1

Ö

nej

Bosjökloster 1:595 (Blommeröd, bostäder)

N

2010-06-01 2009/24

2

X

2010-11-09 2017-01-09, väntar på lantmäteriet

Sätofta 9:42 (villor, antal?)

N

2013-09-24 2012/181

2

X

inväntar plankostnadsavtal

Bosjökloster 1:33 (villor, antal?)

N

2013-10-17 2012/352

2

X

Planbesked löper ut 2017-10-10

Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter - Ändring Södra delen

E

2014-11-13 2016/219

1

ID

nej

Höör 55:8 (bostäder mellan Ekeliden och Höörsån)

U

2015-05-19 2011/333

2

X

Inväntar plankostnadsavtal. Planbesked löper ut 2017-05-19

Skyddsbestämmelser Ängsbyn (Bosjökloster 1:564)

S

2015-10-12 2012/234

Ö

nej

2016-11-14 vår 2017

Kv. Skogsviolen (bostäder, omdisponering av mark)

S

2015-11-10 2005/71

1

ID

nej

2016-03-14 vår 2017

Sätofta 18:53 (förskola mm)

U

2015-11-10 2015/393

1

ID

2016-06-07 2017-02-13

Fogdaröd 8:2 (bostäder)

U

2016-01-11 2015/445

1

X

nej

Kvarnbäck etapp III (omarbetning av byggrätter)

S

2016-05-09 2016/214

2

X

inväntar kontrakt och plankostnadsavtal

Ekeliden 3 (tillåta carportar)

S

2016-08-10 2016/272

2

X

inväntar plankostnadsavtal

Rosmarinen 4-7 (omarbetning av byggrätter)

S

2016-09-10 2016/423

1

ID

nej

Tigern 32 (förskola vid Åkersberg)

U

2016-12-05 2016/474

Kv Eskil (upphävande av tomtindelning, Tjörnarp)

S

2016-11-14 2016/459

Fin* anger faktureringsslag: ID=inern deb.

X= extern deb.Tid faktureras enligt Plankostnadsavtal

vår 2017

2016-11-14, väntar på lantmäteriet

vår 2017?

höst 2016

nej
2017-02-13

Ö= tid ingår i verksamhetens budget, debiteras ej

Planbesked/planuppdrag under beredning
vår 2017

2016/382

Spa, parkering mm vid Gästis

vår 2017

2016/525

Bostäder nära ån vid Åkersberg

vår 2017

2016/541

Räven 1 m fl (Västra Stationsområdet)

U

1

ID
x

Bosjökloster 1:714

S

2017-02-13 2016/614

x

Upphäva detaljplan vid Västernäs

S

2017-02-13 2017/2

Ö

Kv Koriandern (flerbostadshus på Kvarnbäck etapp II)

S

2017-03-13 2017/76

2014-09-11

Vilande
Orup (bostäder 20 hus x3-6 lgh +bevarande)

N

2000-08-09 2010/109

X

Aktualiserad bedömning vid ny intressent

Sätofta 20:2 (Jägersbo, camping).

N

2001-11-07 2001/238

X

Planuppdrag löper ut 2017-11-14

Snogeröd 2:56 (Isakstorp, nya bostäder)

N

2007-03-13 2007/85 (2010/

X

Liten efterfrågan, avvakta översiktsplan

Kv. Lugnet (trygghetsbost 1-3 v ca 21 lgh?)

N

2011-12-08 2011/178

Fin* anger faktureringsslag: ID=inern deb.

ID(X) Behov förväntas om några år

X= extern deb.Tid faktureras enligt Plankostnadsavtal

Ö= tid ingår i verksamhetens budget, debiteras ej

För redovisning i KSAU 2017-02-27

Ärendelogg översiktsplanering mm, KSF 2013/290
Planområde

Dnr

Formella beslut Planering för fortsatt arbete
Status/kommentar

Planuppdrag

Program

Samråd

Granskning Antagande

ÖP3 (Översiktsplan 2012)

2009/149 Pågår

2009-08-11

Nej

2012-05-24 sommar 2017 vinter 17

* Utvecklingsplan för Västra Stationsområdet

2013/329 Till ÖP3 + planprogram

2014-01-22

Nej

2014-09-11

FÖP Tjörnarp

2012/142 Avvaktar ÖP3

2012-06-13

Projekt
Cykelkommunen

Delfinansiering energimynd.

Pågår 2016-2019

---
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2013/290

§ 67 Ärendelogg fysisk planering
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Informationen om ärendeloggen läggs till handingarna.
2. Informationen anmäls till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Återkommande redovisning v hur arbetet med planuppdrag löper framåt.
Översiktsplanering mm
Arbetet med ny översiktsplan pågår för fullt och granskningshandlingarna förväntas bli
färdiga under våren.
Detaljplanering
Kommunen arbetar just nu aktivt med 8 detaljplaner varav:
- 1 plan för utveckling av Sätoftaskolans mark och lokaler
- 3 planer för nya bostäder (Blommeröd, Fogdaröd, och Skogsviolen)
- 1 plan för utökade byggrätter till bostäder (Bokeshall-Bokeslund)
- 1 planändring till skydd för arkitektur och kulturmiljö (Ängsbyn)
- 1 planändring för upphävande av tomtindelning samt
- 1 plan för ändring av verksamhetsområde som inte byggts ut (Nord, södra delen)
Dessutom finns ett planuppdrag för ny förskola vid Åkersberg där det praktiska
planarbetet inte har påbörjats ännu, men där kontakter pågår med stiftsgården för att
klarlägga förutsättningarna när det gäller markåtkomst.
Det finns fyra beslut om planuppdrag för bostäder där planarbetet kan inledas så snart
sökanden har skrivit under plankostnadsavtal (Bosjökloster 1:33, Sätofta 9:42, Höör 55:8
samt Kvarnbäck etapp III). För Höör 55:8 löper planbeskedet ut i maj i år. För
Bosjökloster 1:33 beslutades i höstas om att sätta ett slutdatum för planuppdraget ett år
framåt i tiden. Samma förfarande bör tillämpas även för Sätofta 9:42.
Ytterligare ett planbesked för bostäder (Bosjökloster 1:714) förväntas i februari och i detta
ärende verkar sökanden angelägen om att komma igång med planarbetet snarast.
Planarbetet för Räven m.fl. (Västra Stationsområdet) har förberetts under första halvåret
2016 men frågan om planuppdrag återremitterades i september. Ett gestaltnings-PM har
dock godkänts i kommunstyrelsen och dialog pågår om markanvisningarna.
Planbehov framöver
Under 2016 har det blivit allt mer tydligt att det finns ett uppdämt behov av nya lokaler för
Justerande
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kommunal service i Höör. Utöver satsningen vid Sätoftaskolan och den planerade
förskolan vid Åkersberg behöver kommunen planera för ytterligare en ny skola med
förskola och planuppdrag för detta behöver påbörjas under våren. Huvudspåret är att
samordna detta med planering för ett nytt särskilt boende för äldre eftersom båda
behoven bedöms kunna lösas på Höör väster. Båda lokalerna behöver också stå klara
ungefär samtidigt. Även när detta projekt är klart bedöms ytterligare lokaler behövas för
kommunal service.
Samtidigt har den externa efterfrågan på detaljplaner ökat under 2016.
Samhällsbyggnadssektor har bedömt att nuvarande planarkitektresurser inte räcker till för
att arbetet med nya detaljplaner ska löpa på i önskvärd takt, och avser därför att rekrytera
ytterligare en planarkitekt.
Arbetet med ny översiktsplan pekar på behovet av viktiga satsningar framöver.
Omvandlingen av centrala industriområdet förutsätter ett starkt engagemang från
kommunens sida och ett förarbete som innefattar bland annat utredningar, dialog och
markförhandlingar. Även förtätning behöver följas upp närmare. Det vore lämpligt att
fördjupa planeringen för småstaden Höör genom ett nytt planuppdrag. Planarbetet kan då
samordnas med det cykelutvecklingsprojekt som kommunen fått stöd till från
Energimyndigheten. Ett sådant upplägg ger möjlighet att konkretisera tankarna kring
bland annat förtätning och hållbara trafiklösningar i dialog med invånarna. Det är också
ett bra sätt att arbeta kontinuerligt med översiktsplanen, och på så vis hålla den fortsatt
aktuell.
Därutöver finns ett antal följduppdrag för kommunen att ta initiativ till efter antagandet av
planen för Ringsjöbandet (skydds- och bevarandeplaner).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse ärendelogg 170208.docx
2. Ärendelogg februari 2017
3. Ärendelogg ÖP mm.pdf
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-02-27 (2017-02-27 KSAU §61).doc
_____
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KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Planerings- och utvecklingsenheten

Kommunstyrelsen

Infrastrukturplanering 2018-2029
Förslag till beslut
KSAU tackar för informationen

Ärendebeskrivning
Information om arbetet med nationell plan (NTI), regional plan (RTI) samt regional
cykelvägsplan. Presentation av tidplan, aktuella objekt samt förberedande dialoger med
Region Skåne samt MalmöLund-regionen.
Klicka här för att ange text.
Förslag till beslutsmotivering
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att ange text.

Karin Kallioniemi
Samhällsplanerare/Kommunarkitekt
0413-281 66
karin.kallioniemi@hoor.se

Beslutsunderlag
Klicka här för att ange text.

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

Infrastrukturplanering 20182029
NTI (nationell plan): Europavägar och järnväg
RTI:

• övriga statliga vägar, projekt > 50 miljoner kr
• Pott för trafiksäkerhet, kollektivtrafik, cykel etc (statlig väg)
• Pott för medfinansiering till kommunal infra (koll, trafiksäk.)
Cykelvägsplan:
Cykelväg längs statlig väg. Bilaga till RTI-planen.

Processen
Nu

MLR sammanställer gemensamma synpunkter
RS följer upp cykelvägsplanen

Vår 2017

RS samlar in synpunkter från hörnen
RS samlar cykelsynpunkter från kommunerna

Sommar 2017 Formell remiss till kommunerna (3 planer)
Höst 2017

Planen godkänns av Region Skåne

Prioritering
(förslag)
Väg 23. Ängsbyn –Gamla Bo
Väg 1315. Stanstorpsvägen
Väg 23/1315. Nybykorset
Väg 1299. Stenskogsvägen
Väg 1335. Höör – Bokeslund
Väg 23. Höör – Tjörnarp
Väg 1341. Ljungstorp –
Ludvigsborg
Väg 13. Höör – Hörby
kommungräns

Finansiering
Kommunen förväntas stå för 50 %
Objekt

cykelplan kostn

Väg 23. Ängsbyn –Gamla Bo (ca 3000m) 3500kr/m

C33

Väg 1315. Stanstorp (ca 3400 m) 5000kr/m
Väg 23/1315. Nybykorset(ev. tunnel)

styckpris

C31

10,5
17,0

C31

12,0

Väg 1299. Stenskogsvägen (ca 2200m)3500kr/m

C30

7,7

Väg 1335. Höör – Bokeslund (ca 2000m)3500kr/m

C28

7,0

Väg 23. Höör – Tjörnarp (ca 5700m) 3500kr/m

C20a+b20,0

Väg 1341. Ljungstorp – Ludvigsborg (ca 250m) 5000 kr/m

C50

Väg 13. Höör – Hörby kommungräns (ca 2500m) 3500 kr/m C40 8,8

1,3
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Dnr KSF 2016/392

§ 69 Infrastrukturplanering 2018-2029
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Informationen läggs till handlingarna.
2. Informationen delges kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Information om arbetet med nationell plan (NTI), regional plan (RTI) samt regional
cykelvägsplan. Presentation av tidplan, aktuella objekt samt förberedande dialoger med
Region Skåne samt MalmöLund-regionen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse.docx (Information om processerna mm)
2. Infrastrukturplanering inkl cykelvägsplan.pdf (Presentation av infrastrukturplanering
2018-2029)
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-02-27 (2017-02-27 KSAU §63).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

