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Plats och tid Älvkullen 
 Onsdagen den 27 april 2016 kl 19:00–20:30 
  
  

  
Utses att justera Magnus Marvéus (L), Carina Berg (SD) Paragrafer 45 - 60 
  
Justeringens plats och tid kommunkansliet, kommunhuset, Södergatan 28 
  
Sekreterare  
 Gunilla Dencker Skog 
  
Ordförande  
 Anders Netterheim (M) 
  
Justerande  
 Magnus Marvéus (L) Carina Berg (SD) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2016-04-27 
  
Datum då anslaget sätts upp 2016-05-05 Datum då anslaget tas ned 2016-05-30 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 
  
Underskrift  
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Beslutande Anders Netterheim (M), ordförande 
Mona Schill-Ingvarsson (S), 1:e vice ordf 
Ellinor Dahlgren (S), 2:e vice ordf 
Anna Palm (M) 
Björn Andreasson (M) 
Camilla Källström (M) 
Johan Svahnberg (M) 
Christer Olsson (M) 
Jan Malmström (M) 
Jessica Ashworth (M) 
Lars-Håkan Persson (M) 
Tom Ström (M) 
Hanna Ershytt (C) 
Arne Gustavsson (C) 
Brita Edholm (L) 
Magnus Marvéus (L) 
Peter Rönngren (SD) 
Stefan Liljenberg (SD) 
Helena Ohlson (SD) 
Rolf Streijffert (SD) 
Natalia Bengtsson (SD) 
Carina Berg (SD) 
Stefan Lissmark (S) 
Susanne Asserfors (S) 
Anders Magnhagen (S) 
Maria Boström-Lambrén (S) 
Jill Andersson (S) 
Olof Asserfors (S) 
Lars Oscarsson (S) 
Fredrik Hanell (MP) 
Maria Truedsson (MP) 
Kenneth Kallin (MP) 
Olle Krabbe (V) 
Margareta Johansson (KD) 
Ola Kollén (C) 
Jonas Lundgren (L) 
Robert Nilsson (SD) 
Thomas Hulth (S) 
Lisbeth Adelmyr (MP) 
Agne Dahlqvist (V) 
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Övriga Olle Iding (M) 
Göran Dahlgren (S) 
Roger Persson (S) 
Anita Tarkkonen (V) 
Gunilla Dencker Skog, Kanslichef, Kommunkansli 
Staffan Olofsson, Administratör, Kommunkansli 
Christer Ekelund, Revisionens ordförande, Revisionen 
Monica Dahl, Socialchef, Social sektor §§ 45-48 
Bengt Svensson, VD, MERAB §§ 45-49 
Lars-Johan Rosvall, Ekonomichef, KLK, Ekonomikontor 
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Dnr KSF 2016/20 

§ 45 Sammanträdets kungörande och 
fastställelse av föredragningslistan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kungörelse om sammanträdet har utfärdats på ett korrekt sätt. 

2. Föredragningslistan fastställs. 

Ärendebeskrivning 
Kungörelsen för sammanträdet har utfärdats den 14 april 2016 och anslagits på 
kommunens anslagstavla den 20 april 2016. 

Kungörelsen, föredragningslista och handlingar samt kommunstyrelsens protokoll från 
sammanträde den 11 april och 12 april 2016 har tillgängliggjorts på Höör24 den 20 
april 2016, information om detta har gått ut till samtliga ledamöter och ersättare samma 
dag. 

Annons om sammanträdet har varit införd i av kommunfullmäktige beslutade tidningar den 
20 april 2016. 

Beslutsunderlag 
Kungörelse utfärdad 2016-04-14 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 46 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Efter upprop enligt upprättad förteckning över ledamöter och ersättare konstateras att 
samtliga ordinarie ledamöter är närvarande med undantag för Kaiza Nilsson (KD), Lars-
Olof Andersson (C), Mikael Sparrhult (L), Mikael Nathell (SD), Marie Ferrari (S) och Lena 
Zetterström (MP). 

I de frånvarande ledamöternas ställe tjänstgör för Kaiza Nilsson (KD) Margareta 
Johansson (KD), för Lars-Olof Andersson (C) Ola Kollén (C), för Mikael Sparrhult (L) 
Jonas Lundgren (L), för Marie Ferrari (S) Thomas Hulth (S) och för Lena Zetterström (MP) 
Lisbeth Adelmyr (MP). För Mikael Nathell (SD) saknas ersättare. 

Ordföranden konstaterar att det är 40 beslutande ledamöter närvarande. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 47 Val av justerande samt bestämmande av 
dag och tid för protokollets justering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Magnus Marvéus (L) Carina Berg (SD) utses att justera protokollet. 

2. Ordföranden informerar om att dagens protokoll justeras på kommunkansliet, 
Södergatan 28, onsdagen den 4 maj kl. 09.00.     

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/111 

§ 48 Förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Höörs kommun ställer sig bakom förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal. 

Ärendebeskrivning 
Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade enhälligt 2016-02-26 att ställa sig bakom 
förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal och rekommendera kommunerna att politiskt 
anta avtalet, under förutsättning att också Regionfullmäktige gör detsamma.  

Bakgrund  
Arbetet med ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal påbörjades redan våren 2013. En politisk 
styrgrupp med representanter från Region Skåne och Skånes kommuner har lett detta 
arbete med stöd av en gemensam tjänstemannagrupp med representation från båda 
parter. 

Dialog har under arbetets gång förts med politiska ledningar och professionens 
företrädare hos huvudmännen samt brukarorganisationer. Redan inledningsvis framfördes 
det på dessa dialoger att det finns stora brister i samverkan och därmed ett betydande 
utvecklingsbehov, speciellt när det gäller de personer som är mest sjuka i hemsjukvården. 

Flera nu existerande verksamheter i landet visar tydligt på att det finns stora vinster för 
den enskilde samt också resursmässigt för parterna om insatserna för dessa personer 
organiseras genom gemensamma teambaserade vårdformer. Det förutsätter ett nära 
samarbete mellan Region Skånes hälso- och sjukvård och kommunernas hemsjukvård. 
Ett nytt avtal tar därför sin utgångspunkt i att försöka åtgärda dessa brister så att vi får ett 
samarbete där den enskilde inte märker av övergången från en huvudman till en annan. 

Ett första förslag till avtal presenterades för kommunerna i maj 2015. Den 15 juni hölls en 
remisskonferens i Höör, under ledning av den politiska styrgruppen, där samtliga 
kommuner deltog. Därefter har alla kommuner inkommit med skriftliga yttranden gällande 
avtalsförslaget. Med dessa som utgångspunkt har avtalet reviderats och en 
kompletterande ekonomisk analys har tagits fram och presenterats för kommunerna den 
27 januari 2016. Även här har Höör, social sektor deltagit genom redovisning av all hälso- 
och sjukvårds insatser samt socialtjänstinsatser. 

Omarbetningar i det nya avtalsförslaget 
Några områden som särskilt lyfts fram och som tagits hänsyn till i revideringen är frågan 
om uppföljning, utvärdering och tvister, möjlighet till uppsägning, juridiska aspekter samt 
ekonomi. Ytterligare ett antal andra områden har beskrivits som centrala och dessa har 
tagits med i den utvärderingsplan som beskrivs i avtalet. 

Det fortsatta arbetet kommer att kräva såväl regionala som lokala förberedelser. 

  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Avtalets uppbyggnad 
Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet består av en inledning med avtalstid, övergripande 
mål och syfte med avtalet samt en beskrivning av uppföljning och utvärdering. Därefter 
följer en Grundöverenskommelse (kallad Del A) som i stort sett är densamma som 
tidigare och reglerar parternas grundläggande ansvarsområden. Utöver den finns en 
Utvecklingsplan (kallad Del B) som beskriver fyra utvecklingsområden som parterna 
successivt tillsammans ska arbeta med under avtalsperioden. Som en del av avtalet finns 
också Organisering av regional samverkan/samarbete mellan Region Skåne och 
Skånes kommuner avseende hälso- och sjukvårdsavtalet (kallad Del C).  

Kommunförbundet Skånes styrelse rekommenderar kommunerna att anta avtalet. 

Socialchef Monica Dahl föredrog ärendet för kommunfullmäktige. 

Yrkanden 
Stefan Lissmark (S) och Anna Palm (M) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag socialnämnden 2016-03-24 § 47 
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2016-04-11 § 64 
3. Tjänsteskrivelse från socialchef Monica Dahl, 2016-03-15 
4. Skrivelse från Kommunförbundet Skåne 2016-03-01. 
5. Avtal om ansvarsfördelning och utveckling. 
6. Bilagor till Hälso- och sjukvårdsavtal. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/57 

§ 49 Mellanskånes Renhållnings AB, MERAB: 
årsredovisning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Efter att ha tagit del av information i årsredovisningen, lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Mellanskånes Renhållnings AB har tagit fram årsredovisning för 2015.  

Inför årsstämman har kommunstyrelsen prövat och funnit att verksamheten i 
Mellanskånes Renhållnings AB under verksamhetsåret 2015 varit förenlig med fastställt 
kommunalt ändamål och utförts i enlighet med de kommunalrättsliga 
principerna. Kommunstyrelsen har också utsett ett ombud att företräda Höörs kommun på 
årsstämman, samt tagit fram instruktioner för stämmoombudet dvs. hur ombudet ska 
rösta och företräda ägaren på stämman. 

Bolagets årsredovisning delges nu kommunfullmäktige. MERAB:s VD Bengt Svensson 
har föredragit ärendet för kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-04-11, § 81 
2. Årsredovisning för Mellanskånes Renållnings AB 2015 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/71 

§ 50 Årsredovisning 2015 samt fråga om 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 
nämnderna och de förtroendevalda 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Höörs kommuns årsredovisning för 2015 godkänns. 

2. Under förutsättning att de förtroendevalda revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet, bevilja 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de förtroendevalda i dessa 
organ. 

3. Lägesrapporten över kommunfullmäktiges mål översänds till styrelse och nämnder som 
underlag i kommande verksamhets- och budgetarbete. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att hantera årsredovisningen för 2015 och ta ställning till 
ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder.  

Kommunfullmäktige har också att hantera den uppföljning av kommunfullmäktiges mål 
som förtroendevalda i Höörs kommun genomfört.  

Årsredovisning 2015 

Kommunledningskansliet har tagit fram årsredovisning för 2015. Den har översänts till 
revisionen för granskning.  

Ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna som varit redovisningsskyldiga under 
verksamhetsåret 2015 erinras om att de, enligt 5 kap. 20a § kommunallagen (1991:900) 
inte får delta i beslutet om ansvarsfrihet för den verksamheten.  

Lägesrapport över kommunfullmäktiges mål 

I syfte att förstärka uppfyllelsen av kommunfullmäktiges fyra mål för mandatperioden har 
alla förtroendevalda i Höörs kommun bjudits in till dialog om ”verksamhet, mål, resultat 
och framtid”. I fokus stod: 

- Vad har hänt 2015?  
 
- Hur är måluppfyllelsen? 

- Vad händer fram över som påverkar styrelsens och nämndernas arbete?  
 
- Vad behöver adresseras för att öka måluppfyllelsen? 

  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dialogen resulterade i en lägesrapport över kommunfullmäktiges mål. Denna föreslås 
överlämnas till styrelse och nämnder som underlag inför kommande verksamhets- och 
budgetarbete. 

Revisionens ordförande Christer Ekelund föredrog revisionens granskning av 
årsredovisningen. 

Yrkanden 
Stefan Lissmark (S) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsordning 
Det noteras till protokollet att de ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna som varit 
redovisningsskyldiga inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet för den verksamhet de varit 
redovisningsskyldiga för. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-04-12 § 86  
2. Tjänsteskrivelse från Helena Sjöholm, 2016-03-18. 
3. Årsredovisning för Höörs kommun 2015. 
4. Uppföljning av kommunfullmäktiges mål för 2016-2019, Helena Sjöholm 
5. Revisionsberättelse för år 2015 
6. Revisorernas redogörelse 2015 (Bilaga 1) 
7. Sakkunnigas rapport - Höörs kommun - Årsredovisning 2015 (Bilaga 2) 
8. Granskningsrapport - Höörs Fastighetsaktiebolag (Bilaga 3) 
9. Granskningsrapport - Mellanskånes Renhållnings AB (Bilaga 4) 
10. Skrivelse från Hässleholms kommun angående IT-nämnden Skåne Nordost (Bilaga 5) 
11. Årsredovisning 2015 version 2016-04-21. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/110 

§ 51 Höörs Fastighetsaktiebolag: 
årsredovisning 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Efter att ha tagit del av information i årsredovisningen, lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Höörs Fastighetsaktiebolag (org.nr: 556019-3350) har tagit fram årsredovisning för 2015.  
Bolaget håller årsstämma den 18 maj 2016. 

Inför årsstämman har kommunstyrelsen prövat och funnit att verksamheten i Höörs 
Fastighetsaktiebolag under verksamhetsåret 2015 varit förenlig med fastställt kommunalt 
ändamål och utförts i enlighet med de kommunalrättsliga principerna.   

Kommunstyrelsen har också utsett ett ombud att företräda Höörs kommun på 
årsstämman, samt tagit fram instruktioner för stämmoombudet dvs hur ombudet ska rösta 
och företräda ägaren på stämman. 

Bolagets årsredovisning delges nu kommunfullmäktige för information. 

Yrkanden 
Johan Svahnberg (M) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-04-11 § 73 
2. Tjänsteskrivelse från verksamhetsutvecklare Helena Sjöholm, 2016-03-17. 
3. Årsredovisning från HFAB 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/117 

§ 52 Kompletteringsbudget 2016 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Totalt 17 908 000 kronor överförs i kompletteringsbudget 2016 för investeringar. 

2. Revisionens driftsbudget tillförs 129 000 kr att finansieras ur kommunfullmäktiges konto 
för oförutsedda utgifter. 

Ärendebeskrivning 
Efter genomgång av nämndernas resultatanalys kan konstateras att årets resultat kan ge 
ett begränsat utrymme för anslagsöverflyttningar i kompletteringsbudgeten för 
driftsbudgeten. I och med det positiva resultatet för år 2015 så finns inget ackumulerat 
balanserat underskott att återställa. 

Revisionen har begärt att få överföra 129 000 kronor. Nämnden visar ett överskott jämfört 
med budget eftersom planerade djupgranskningar inte är gjorda. Under 2016 kommer nya 
revisionsfirmor att granska verksamheten i HFAB och Höörs kommun samtidigt som en 
anställd egen sakkunnig kommer att påbörja sin tjänst. 

Nämnderna har begärt att få överföra totalt 18 407 187 kronor för olika projekt inom 
investeringsbudgeten, bilaga 1. 

Nämndernas analyser av investeringsanslagen bilägges i särskild handling, bilaga 2. 

Yrkanden 
Stefan Lissmark (S) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-04-11 § 74  
2. Kompletteringsbudget 2016 (2016-03-17) 
3. Kompletteringsäskande från revisorerna. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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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. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Dnr KSF 2016/82 

§ 54 Utökning av verksamhetsområde för 
vatten i Granhult 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Förslaget om utökning av verksamhetsområde för vatten i Granhult i Höörs kommun 
fastställs. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till nytt verksamhetsområde för vatten i Granhult, Höörs kommun innebär en 
utökning av verksamhetsområdets omfattning och Mittskåne Vattens åtagande i 
tillhandahållande av vattentjänster. Området är sen tidigare anslutet till allmän 
spillvattenförsörjning. Vattenledningsnätet är utbyggt sen tidigare och det är nu möjligt för 
fastigheterna att ansluta även till vatten. 

Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska 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. 

Nytt tillkommande verksamhetsområden för vatten i Granhult i Höörs kommun och vilka 
fastigheter som berörs framgår av karta och fastighetsförteckning. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-04-11 § 70 
2. Protokollsutdrag från VA-GIS-nämnden 2016-02-02 § 128 VA-GIS 2016/17 
3. Karta över förslag till verksamhetsområde 
4. Förteckning över berörda fastigheter 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-04-27  17 (22) 
    
KOMMUNFULLMÄKTIGE    
    
 

Dnr KSF 2016/84 

§ 55 Utökning av verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten för Stenskogen 2:20 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten utökas så att det omfattar fastigheten 
Stenskogen 2:20 i Höörs kommun. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Stenskogen 2:20, Höörs 
kommun innebär en utökning av verksamhetsområdets omfattning och Mittskåne Vattens 
åtagande i tillhandahållande av vattentjänster. 

Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska 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. 

Nytt tillkommande verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Stenskogen 2:20 i 
Höörs kommun, karta visar fastighetens placering. 

Fastighetsägaren har begärt att bli ansluten. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-04-11 § 71  
2. Protokollsutdrag från VA-GIS-nämnden 2016-02-02 § 129, VA-GIS 2016/18 
3. Karta över förslag till verksamhetsområde. 
4. Förteckning över berörda fastigheter. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-04-27  18 (22) 
    
KOMMUNFULLMÄKTIGE    
    
 

Dnr KSF 2016/108 

§ 56 Nytt handlingsprogram för Höörs 
kommun enligt lagen om skydd mot 
olyckor 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Handlingsprogram för Höörs kommun enligt lagen om skydd mot olyckor fastställs, bilaga 
§ 56. 

Ärendebeskrivning 
För att öka säkerheten och tryggheten i kommunen ska varje kommun ha ett 
handlingsprogram för att förebygga olyckor. I handlingsprogrammen ska kommunen ange 
mål för arbetet. Programmet kan i detta avseende liknas vid verktyg eller instrument för 
målstyrningen i kommunen. Målen ska visa vad kommunen avser att uppnå med 
verksamheten i stora drag. Målen för det förebyggande arbetet kan till exempel ange hur 
skyddet mot olika typer av olyckor ska förbättras, vilka risker som primärt ska hanteras 
eller hur kommunen avser att avsätta resurser för den förebyggande verksamheten 

Lagkrav 
Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) är varje kommun skyldig att ta fram 
kommunala handlingsprogram. Handlingsprogrammet är också en redovisning för 
medborgarna av kommunens ambitionsnivå vad gäller skydd mot olyckor och ett underlag 
för statens tillsyn av kommunen. 

Arbetet med handlingsprogrammet i Höörs kommun 
Arbetet med framtagandet av ett nytt Handlingsprogram enligt LSO har genomförts under 
hösten år 2015 i tjänstemansgrupper. Efter årsskiftet 2015/2016 har ett förslag på 
handlingsprogram gått ut på remiss till samtliga sektorer i kommunen, där styrgruppen har 
varit kommunens ledningsgrupp. Där har samtliga sektorer svarat OK för förslaget. 

För att handlingsprogrammet ska vara gällande krävs det att det antas i 
kommunfullmäktige, därav föreslås att arbetet påbörjas i KSAU.  

Det är viktigt att organisera arbetet med att ta fram handlingsprogram så att man har 
tillgång till den kompetens och de resurser som krävs. De aktörer som ska utföra det man 
i programmet åtar sig, bör vara delaktiga i arbetet med handlingsprogrammet. Det är 
viktigt att arbetet engagerar såväl politiker som tjänstemän. 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2016-04-11 § 77  
2. Tjänsteskrivelse från Joakim Ilmrud, 2016-03-04 
3. Förslag till Nytt Handlingsprogram för Höörs kommun enligt Lagen om skydd mot 
olyckor, reviderat 2016-04-04 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-04-27  19 (22) 
    
KOMMUNFULLMÄKTIGE    
    
 

Dnr KSF 2016/16 

§ 57 Anmälningar 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Anette Bächi (MP) entledigas från sina uppdrag som ledamot i miljö- och 
byggnadsnämnden och nämndeman i Lunds tingsrätt (punkt 7). 

2. Övriga anmälningar läggs till handlingarna. 

Ordföranden tackar ledamoten för sina insatser inom ramen för sina uppdrag. 

Ärendebeskrivning 
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2016-03-30. 

2. Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-11 och 2016-04-12. 

3. Strategi för hållbar energianvändning 2016-2020. KSF 2014/299 

4. Ärendebalansförteckningar 2016. KSF 2016/15 

5. Ekonomisk månadsuppföljning 2016, februari. KSF 2015/522 

6. Granskning av IT-nämnd Skåne Nordost. KSF 2016/190 

7. Avanmälan om avsägelse av uppdrag som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden, 
nämndeman i Lunds tingsrätt av Anette Bächi (MP) KSF 2015/12, KSF 2014/323 

8. Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens IT-säkerhet avseende externt och 
internt dataintrång. KSF 2016/230 

9. Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet. KSF 2016/233 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-04-27  20 (22) 
    
KOMMUNFULLMÄKTIGE    
    
 

Dnr KSF 2016/252 

§ 58 Fyllnadsval 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Eva Vesterberg (V) utses till ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Linda Lindhe (V). 
KSF 2015/15 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige ska välja nya ledamöter och/eller ersättare i nämnder och styrelser 
när en förtroendevald har avsagt sig sitt uppdrag. 

Yrkanden 
Olle Krabbe (V) föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Eva Vesterberg (V) utses till ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Linda Lindhe (V). 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-04-27  21 (22) 
    
KOMMUNFULLMÄKTIGE    
    
 

 

§ 59 Övrigt 

Ärendebeskrivning 
Höörs kommun nominerad till Årets Superkommun 

Kommunalrådet Stefan Lissmark (S) informerar kommunfullmäktige att Höörs kommun 
har nominerats till utmärkelsen Årets Superkommun. Syftet med utnämningen är att lyfta 
fram de kommuner som har bäst förutsättningar att möta framtida samhällsutmaningar. 
Bakom undersökningen och utnämningen ligger tidningen Dagens Samhälle. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
  

 



 

PROTOKOLL 
   
Sammanträdesdatum  Sida 

2016-04-27  22 (22) 
    
KOMMUNFULLMÄKTIGE    
    
 

 

§ 60 Mötets avslutande 

Beslut 
Ordförande förklarar mötet avslutat. 

_____ 

 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Förord 
 
 
I din hand håller du ett handlingsprogram som beskriver kommunens olycksförebyggande 
och trygghetsskapande arbete. I programmet beskrivs hur kommunen genom uppsatta mål 
styr det interna arbetet för att skapa trygghet och säkerhet för medborgarna i Höörs 
kommun. 

 

 
 
Vi beskriver även vår förmåga att genomföra räddningsinsatser, det vill säga hur vi hjälper 
dig om något inträffar. Du får även veta hur viktigt det är att du själv bidrar vid en olycka. 
Läs mer om vad vi förväntar oss av dig! 

 

 
 
När du läser ”vi” i detta handlingsprogram så menas vi tjänstemän och politiker som 
arbetar för Höörs kommun. När det står ”du” riktar vi oss till dig som bor, vistas eller verkar 
i Höörs kommun. 

 

 
 
Tillsammans gör vi Höörs kommun trygg och säker! 
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Handlingsprogrammets syfte och innehåll 
 
 
Alla kommuner ska ha ett handlingsprogram som beskriver hur säkerhetsarbetet ska gå 
till, det vill säga hur vi ska hjälpas åt före, under och efter en olycka. Handlings- 
programmet ska visa vilka risker för olyckor som finns i kommunen, målen för kommunens 
verksamhet och hur kommunen arbetar med att förebygga olyckor som kan leda till en 
räddningsinsats. Programmet tar även upp hur kommunen ska arbeta för att skapa 
trygghet. 

 

 
 
Hela kommunen ska delta i det förebyggande arbetet. Det är därför viktigt att det interna 
samarbetet fungerar väl. Samtidigt är det viktigt att kommunen även samarbetar med 
andra myndigheter, till exempel Trafikverket och Region Skåne. 

 

 
 
I programmet finns information om vad lagen kräver från olika aktörer så som 
myndigheter, kommunen och den enskilde. 
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Genom läsa handlingsprogrammet får du som bor, vistas eller verkar i Höörs kommun 
inblick i hur kommunen arbetar olycksförebyggande och trygghetsskapande. Här beskrivs 
även hur räddningstjänsten är organiserad. Du får reda på hur vi kan hjälpa dig om något 
inträffar och vad vi förväntar oss av dig. 

 

 
 

Handlingsprogrammet är ett politiskt styrdokument som antas av kommunfullmäktige en 
gång per mandatperiod. Genom programmet ger politikerna kommunens tjänstemän mål 
att arbeta efter under hela mandatperioden tills dess ett nytt handlingsprogram antas. 
Handlingsprogrammet visar alltså hur politikerna vill att kommunen ska arbeta med 
förebyggande insatser och räddningsinsatser. 
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Handlingsprogrammet beskriver hur kommens samtliga sektorer ska arbeta med 
olycksförebyggande arbete via målstyrning och uppföljning. Detta innebär att respektive 
sektor, utifrån handlingsprogrammets mål, kommer att upprätta egna styr- och 
policydokument, som bilagor till detta handlingsprogram. Handlingsprogrammet kommer 
att kompletteras med dessa styr- och policydokument från under år 2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAGOR till 
Handlingsprogrammet 

Höör kommuns Handlingsprogram 
Lagen 2003:778 om skydd mot olyckor 

 

 
 
 
 

Riskanalys 
Handlingsprogrammet 

 
 
 
 

Verksamhetsplan 
Räddningstjänsten 

 
 
 
 
 

Verksamhetsplan 
Social sektor 

 
 
 
 

Brottsförebyggande 
Polismyndigheten 

 
 
 
 
 
 

Med flera… 
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Fakta om Höörs kommun 
 
 

Höörs kommun präglas av lätt kuperad åkermark söder om Ringsjön och starkt kuperad 
terräng med stenbunden mark och skog i norr. De här två olika delarna har olika karaktär 
och olika förutsättningar. Höör är av tradition en handels- och jordbrukskommun. Idag 
domineras näringslivet av små- och medelstora företag. Större delen av sysselsättningen 
är inom vård och omsorg, tillverkning, handel, kommunikation och utbildning. 

 
 

Höör ligger mitt i Skåne, nära både natur och storstad. Höör är en del av den växande 
Öresundsregionen, med tillgång till en mycket stor arbetsmarknad. Höör har såväl in- som 
utpendling som underlättas av de goda tågförbindelserna. Höör har också ett bra utbud av 
affärer, service och olika fritidsaktiviteter. Ett rikt kultur- och föreningsliv är ytterligare en 
anledning att flytta hit! 

 
 

Folkmängden har ökat kraftigt sedan kommunen bildades 1969. I hela kommunen bor idag 
nästan 16 000 personer. Höörs kommun är en av de kommuner i Skåne som har ökat sin 
folkmängd mest under de senaste 25 åren, procentuellt sett. Prognosen visar på en ökning 
till drygt 17 000 invånare år 2025. I Höörs kommun finns en större tätort, se figur 1.1. 
Kommunen har fem angränsande kommuner; Hässleholm, Hörby, Eslöv, Svalöv och 
Klippans kommun, se figur 1.2. 

 
 

                     Figur 1.2; Höörs kommuns placering i Skåne 
Figur 1.1 Höörs kommun 
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En kommun styrs av politiker som valts direkt av kommuninvånarna. Kommunfullmäktige är 
det högsta beslutande organet, kommunernas riksdag. I kommunfullmäktige sitter  
folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. 

 
Kommunfullmäktige väljer ledamöter till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är 
kommunens ledande politiska förvaltningsorgan, kommunens regering. 

 
Kommunfullmäktige bestämmer också vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter 
till dessa. 

 
Nämnderna ansvarar för den löpande verksamheten och för att verkställa 
kommunfullmäktiges beslut. I Höörs kommun finns följande nämnder: 

 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 Miljö- och byggnadsnämnden 
 Socialnämnden 
 Tekniska nämnden 
 VA/GIS-nämnden 
 Valnämnden 

 
 
 
Ett handlingsprogram för arbetet med olyckor ska antas av kommunfullmäktige varje ny 
mandatperiod. Kommunfullmäktige kan uppdra åt kommunala nämnder att under perioden 
anta närmare riktlinjer. 
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Kartläggning av risker i Höörs kommun 
 
 
 
Kommunen ska arbeta aktivt och systematiskt för att förebygga risker och undanröja hot. 
Genom en god säkerhetsplanering och ett väl avvägt försäkringsskydd ska negativa 
konsekvenser för verksamhet, åtaganden och resurser minimeras. Den olycksförebyggande 
och skadebegränsande verksamheten ska verka för minsta möjliga skada på människor, 
egendom och miljö. 

 
Risk handlar dels om att hantera osäkerhet vad gäller oönskade händelser i framtiden, dels 
om fara och rädsla. Kommunen är skyldig att göra två stycken riskanalyser. Den ena är den 
riskanalys som ligger till grund för detta handlingsprogram. Den andra är kommunens risk- 
och sårbarhetsanalys (RSA) som tar upp risken för sk. extraordinära händelser. Den ena 
riskanalysen undersöker de olyckor som händer ofta. Den typen av olyckor orsakar inte 
samhällsstörningar men i större antal skapar dessa olyckor stort personligt lidande och 
kostnader för samhället, exempelvis fallolyckor. Det andra (RSA) undersöker de händelser 
som förhoppningsvis aldrig kommer att inträffa men om de inträffar har de stora störningar 
på samhället, exempelvis en pandemi1 , trafikolycka med farligt gods eller en stor tågolycka. 
Dessa händelser hanteras separat i kommunens kris- och beredskapsplan för extra ordinära 
händelser 

 
 

Antal 
 
 
 
 
 

Höör kommuns 
Handlingsprogram 

Lagen 2003:778 om skydd 
mot olyckor 

 
 
 
 
 
 

Höör kommuns RSA 
Lag (2006:544) om 

kommuners och åtgärder 
inför extraordinära 

händelser 
 
 
 

Skada 
 
 
 
 

1  En pandemi är när en infektionssjukdom sprids över stora delar av världen och drabbar en stor andel av 
befolkningen i varje land. 
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Riskanalysen till detta handlingsprogram finns som en bilaga B1 till handlingsprogrammet. 
Riskanalysen baseras på statistik om olika olyckstyper som förekommer i Höörs kommun. 

 
Statistiken hämtas från inrapporteringar till Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps databas IDA, Trafikverkets databas STRADA, Socialstyrelsens databas, 

 
Polismyndighetens undersökningar samt kommunens egna tillbudsrapporteringssystem. 
Höörs kommun har identifierat följande olyckor, tillbud och otrygghetsfaktorer som kan 
drabba och påverka kommuninvånarna. 

 
 
 

Olyckor/Tillbud Otrygghetsfaktorer 
Bränder Våldsbrott 
Drunkningstillbud Stöld och tillgrepp 
Fallolyckor Skadegörelse 
Trafikolyckor  

 
 
Fallolyckor dominerar olyckorna både när det gäller liv och hälsa samt kostnader för 
samhället. Därefter har Höörs kommun ett högt antal trafikolyckor. När det gäller bränder 
och drunkningstillbud är de få till antalet, men oftast mycket allvarliga med risk för liv när 
de inträffar. 

 
 
 
 

Jämförelse mellan olyckor 
 

10 
9 
8 
7 

6 Fallolyckor 
5 Trafikolyckor 

4 Bränder 
3 Drunkningstillbud 
2 
1 
0 

2012 2013 2014 
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Mål för säkerhetsarbetet 
 
 
Höörs kommun har en vision: 

 

"Höörs kommun är en mötesplats som tar vara på och utvecklar individens kreativitet, där 
idén om en hållbar utveckling drivits långt och där naturens möjligheter tas tillvara för 
boende, fritid och företagande." 

 
Och en slogan: 

 
"Höör - den naturliga arenan. Medborgaren den naturliga partnern" 

 
Höörs kommuns övergripande mål för budgetåren 2016-2019 

 
 
Höörs kommun har formulerat fyra övergripande mål för mandatperioden: 

 

 
 

 God livsmiljö och boende för alla. 
 

 Tillgängliga och professionella. 
 

 Innovativa och ansvarfulla. 
 

 Långsiktig hållbar ekonomi. 
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Höörs kommuns trygghets- och olycksförebyggande mål 
 
De övergripande målen för det olycksförebyggande arbetet gäller för hela kommunen, varje 
sektor ska utifrån målen beakta och vidta relevanta åtgärder. Dessa mål kallar vi Höörs 
kommuns trygghets- och olycksförebyggandemål. 

 
Höörs kommun har gjort en riskanalys (se bilaga B1). Riskanalysen pekar ut de olyckor 
som är vanligast och de som är allvarligast i Höörs kommun. Med analysen som grund har 
målen för det kommande trygghets- och olycksförebyggande arbetet formulerats. 

 
Fem fokusområden har identifierades och för dessa har mål satts upp. Målen kan bara nås 
om kommunen, andra myndigheter och den enskilde medborgaren jobbar aktivt 
tillsammans. Det krävs även att kommunens olika sektorer arbetar med målen, var för sig 
och tillsammans. Varje sektor ska bryta ner målen och formulera egna effektmål som de 
sedan ska beskriva i ett dokument som ska läggas som en bilaga till detta 
kommunövergripande handlingsprogram. Detta ger varje sektor utrymme för att själva 
konkretisera målen ytterligare för att passa respektive verksamhetsområde. Tankesättet 
före, under och efter olycka ska genomsyra sektorernas planering och åtgärdsarbete för  
att uppnå effektmålen. 

 
Trygghetsmålen fokuserar de på brottsförebyggande åtgärderna och de 
olycksförebyggande målen fokuserar brandrelaterade tillbud, drunkningstillbud, fallolyckor 
samt trafikolyckor. Effektmål från varje sektor ska presenteras i respektive sektors 
målbeskrivelse. Dessa målbeskrivningar kommer att presenteras som bilaga till detta 
handlingsprogram. Exempelvis; i övergripande målet i detta handlings program står det 
att ”ingen ska omkomma eller skadas till följd av brand i Höörs kommun”. Detta mål bryter 
Höörs fastighetsbolag ner till ett effektmål som innebär att fastighetsbolaget ska 
exempelvis 1. Det ska finnas brandvarnare i lägenheterna/verksamheterna 2. Det ska 
finnas automatiskt brandlarm i samhällsviktiga verksamheter och så vidare. 

 
Förutom de fyra ovanstående olyckstyperna så finns fler typer av olyckor i samhället men 
det är dessa olyckor som förkommer i flest antal i Höörs kommun enligt riskanalysen i 
bilaga B1, följaktligen bedöms att dessa olyckor ska vi arbeta vidare med. Dessa olyckor 
bör förebyggas då det berör ett stort antal personer som bor och vistas i kommunen. 
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Mål för att hindra brandrelaterade tillbud i Höörs kommun 
 
 Ingen ska omkomma eller skadas till följd av brand i Höörs 

kommun. 
 

… Genom att du som medborgare privat och/eller i din verksamhet har 
kunskap om och tar ansvar för din egen brandsäkerhet och har fungerande 
brandvarnare, brandsläckare och brandfilt. 

 
… Genom att Höörs kommun bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete 
(SBA) inom sina egna verksamheter samt utbildar, informerar och ger råd till 
de som bor och vistas i kommunen. Höörs kommun ska kontrollera att företag 
vidtar de åtgärder som krävs enligt lagstiftningen. Ifall olyckan är framme ska 
Höörs kommun hjälpa så att konsekvenserna för människor, egendom och 
miljö minimeras vid en brand. 

 
 
 
 
 
 

Mål för att hindra drunkningstillbud och andra typer av vattenrelaterade olyckor i 
Höörs kommun 

 
 Ingen ska omkomma eller skadas till följd av 

drunkningsolyckor, och andra typer av vattenrelaterade 
olyckor, i Höörs kommun. 

 
… Genom att du som medborgare privat och/eller i din verksamhet: inte 
utsätter dig för fara om du inte kan simma, använder flytväst eller annan 
skyddsutrustning vid aktiviteter på vatten samt att föräldrar ansvarar för 
uppsikten av sina barn vid vattenaktiviteter. 

 
… Genom att Höörs kommun certifierar sig genom Svenska 
Livräddningssällskapets sex kriterier för "En vattensäker kommun". 
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Mål för att hindra fallrelaterade tillbud i Höörs kommun 
 

 I Höörs kommun ska antalet fallolyckor vara färre än för riket i 
genomsnitt. 

 
… Genom att du som medborgare privat och/eller i din verksamhet har vetskap 
om varför och hur fallolyckor sker och tar ansvar för att utrusta ditt hem/din 
verksamhetslokal för att undvika fallolyckor. 

 
… Genom att Höörs kommun bedriver ett aktivt olycksförebyggande arbete, 
detta kan exempelvis ske genom råd och anvisning till medborgarna. Höörs 
kommun utreder de fallolyckor som sker för att lära av olyckorna, genomför 
bostadsanpassningar och personligen informerar personer som är över 75 år 
gamla. Höörs kommun genomför riskbedömning på offentliga platser. 

 
 
 
 
 
 
 

Mål för att hindra trafiktillbud i Höörs kommun 
 

 I Höörs kommun ska antalet olyckor i trafiken minska och 
konsekvenserna i händelse av en olycka ska minimeras från 
tidigare år. 

 
… Genom att du som medborgare privat och/eller i din verksamhet följer de 
trafikregler som finns, använder cykelhjälm, har ett trafiksäkert fordon samt visar 
hänsyn i trafiken. 

 
… Genom att Höörs kommun utreder trafikolyckor som sker och drar lärdom av 
dessa och har ett gott underhåll av kommunens vägnät. Vid 
verksamhetsplanering är trafiksäkerheten en prioriterad förutsättning, för att 
identifiera och analysera trafikfaror. 
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Mål för öka att tryggheten inom Höörs kommun 
 

 Enligt trygghetsundersökning från Polismyndigheten ska den 
sammanvägda, upplevda tryggheten från medborgaren öka 
för varje år. 

 
… Genom att du som medborgare privat och/eller i din verksamhet följer 
svensk lagstiftning samt rapporterar till berörd myndighet om något olagligt 
upptäckts. 

 
… Genom att Höörs kommun kontinuerligt skapar delaktighet för 
medborgaren i arbetet att motverka brott inom Höörs kommun. Höörs 
kommun ska samverka med Polismyndigheten och andra myndigheter för att 
ständigt beakta medborgarens säkerhet. 
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Uppföljning och revidering av målen 
 
 
Uppföljningen av det kommunala handlingsprogrammet ska redovisas till 
kommunfullmäktige på samma sammanträde som nästkommande års budget fastställs. 
Nämnderna följer upp de mål de själva ställt upp för sitt verksamhetsområde. 

 
 
 
Kommunfullmäktige antar ett nytt handlingsprogram varje mandatperiod och om det hänt 
något som väsentligen förändrar förutsättningar för handlingsprogrammet. Nämnderna 
ska årligen beakta om nya mål, indikatorer, aktiviteter och riktlinjer behöver tas fram för 
att öka tryggheten i Höörs kommun. Bredskapssamordnaren och Kommundirektören  
genom kommunens ledningsgrupp ansvarar för att kommunen genomför de mål som ställs 
upp i handlingsprogrammet. 
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Begreppen 
trygghet och säkerhet 
Trygghet och säkerhet är grundstenar i det goda 
samhället. Begreppen är motsatser till företeelser 
som vi som individer eller samhälle känner oss 
hotade av. Vi är oroliga för att vi själva eller våra 
anhöriga ska skadas, oavsett om skadan är oav- 
siktlig eller beror på en våldshandling. Viljan att 
skydda vår privata eller gemensamma egendom 
delas av de flesta. Om den privata bilen stjäls eller 
om skolan där barnen går, vandaliseras eller 
brinner ner, leder det till försämrad livskvalitet – 
till minskad trygghet och säkerhet. 

 
Begreppen trygghet och säkerhet är inte 
oproblematiska. Att någon känner sig trygg 
behöver inte alls innebära att risken är liten eller 
att säkerheten är hög. Exempelvis är den grupp 
som känner störst rädsla för att bli utsatt för 
våldshandlingar – de äldre – den grupp som rent 
faktiskt är minst drabbad. Ibland kan åtgärder 
som vidtas för att öka säkerheten leda till minskad 
trygghet. Att installera metalldetektorer på en 
skola för att höja säkerheten kan leda till att 
eleverna istället känner minskad trygghet. Å  
andra sidan kan en trygghetskänsla som 
exempelvis beror på okunskap leda till bristande 
säkerhetsmedvetande. Trygghet och säkerhet är 
alltså förhållandevis abstrakta begrepp med 
komplexa inbördes samband. 

 
Även om inte alla aktörer använder just be- 
greppen trygghet och säkerhet för att beskriva  
sitt arbete har utvecklingen gått mot att 
kommuner, landsting och regioner mer och mer 
hanterar dessa frågor som en helhet och i ett 
sammanhang. En av orsakerna till detta är att  
man lokalt och regionalt upplever att trygghets- 
och säkerhetsarbetet bedrivs effektivare om det 
samordnas. De flesta skadehändelser eller 
yttringar för medborgarnas oro får på något sätt 
efterverkningar i kommunen. Att i samverkan med 
andra aktörer kunna hantera trygghets och säker- 
hetsfrågor över hela ”hotskalan”, med såväl 
individperspektiv som samhällsperspektiv, är 
därför en central kommunal arbetsuppgift. 

 
 
 
 
 
 

En trygg och säker kommun skulle alltså kunna 
beskrivas som en kommun där det sker få olyckor, 
där få brott begås, där kriser hanteras på ett bra 
sätt för att minimera störningar och där 
medborgare och politiker har ett 
säkerhetsmedvetande som i så stor utsträckning 
som möjligt grundar sig på faktiska förhållanden. 

 

 
 

Riskanalysens syfte och innehåll 
Denna riskanalys är första steget på vägen mot 
nytt handlingsprogram för trygghet och säkerhet. 
Handlingsprogrammet kommer att gälla för 
området Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
samt det nya krishanteringssystemet, reglerat i 
Lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap 

 
Riskanalysens syfte är att ge en övergripande bild 
av hur olyckor, brott och händelser som kan leda 
till svåra påfrestningar kan drabba kommunen. 
Efter riskanalysen kommer nuläget på skyddet att 
analyseras samt sårbarhetsanalys för 
samhällsviktiga verksamheter att genomföras. 
Tillsammans ska de genomförda analyserna bilda 
underlag för handlingsprogrammet. Se skiss 
nedan. 

 
 
 
 

Riskanalys 
 
 
 
 
 

Scenarioanalys Sårbarhetsanalys 
 
 
 
 
 

Handlingsprogram 
Trygghet och säkerhet 
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Inom kommunal verksamhet 
Ekonomisk stöd (soc.) 
Krisledning / annan ledning / IT-stöd 

Miljö / hälsoskydd 

Omsorg (vårdhem) 

Renhållning 

Räddningstjänst 

Skola / barnomsorg / kultur och fritid 

Vatten / avlopp / väghållning 

Andra aktörer 
Allmänna kommunikationer 
Sanitet 

Begravningar 

Drivmedelsförsörjning 

Elförsörjning 

Fjärrvärme 

IT-support 

Livsmedelsförsörjning 

Media – radio / TV / tidningar / webb 

Polis 

Sjukvård 

Telekommunikation 

 

Fr
ek

ve
ns

 

 
 
 
 

Riskspektra 
Vilka brott och olyckor som kan drabba kommun- 
en kan givetvis inte förutsägas med exakthet. 
Statistik visar dock att de vanliga händelserna i 
stort sett inträffar i samma utsträckning och med 
samma fördelning som föregående år. 

 
Ovanliga händelser kan innebära stora konsek- 
venser för samhället är svårare att förutsäga. 
Genom att bedöma om förutsättningar finns för 
olika typer av händelser kan ändå något om 
riskbilden förutsägas. 

 
En värdering av hot och riskbild i kommunen kan 
göras utifrån följande figuren nedan: 

Samhällsviktig verksamhet 
Definitionen av samhällsviktig verksamhet defini- 
eras av Myndigheten för samhällsskydd och ber- 
edskap (MSB) i föreskriften MSBFS [2010:6]. 
Samhällsviktig verksamhet är situationsberoende. 
Det betyder att bedömnigen om verksamheten är 
samhällsviktig eller inte gör utifrån de för- 
hållanden som råder vid en inträffad händelse. 

 
I Tabell 2.1 presenterar olika samhällsviktiga 
verksamheter inom Höörs kommuns geografiska 
område. 

 
 

Tabell 2.1; Samhällsviktiga funktioner i Höörs kommun 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsekvens 
 

 
 

Skyddsvärden 
I säkerhetsarbetet ska Höörs kommun: 

 

1. Värna om befolkningens liv och hälsa. 

2. Värna om samhällets funktionalitet. 

3. Värna om miljön. 

4. Värna om förmågan att upprätthålla grund- 
läggande värden som demokrati, rätts- 
säkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. 

5. Bevara och skydda övrig allmän verksamhet 
och medborgarnas boende. 

2 
 



 

 
 
 
 
 

Statistiskt underlag 
De senaste årens vanligt förekommande 
olyckor har analyserats och de utgör underlag 
för uppskattningen av hur många olyckor vi 
tror ska hända i framtiden. Även möjliga 
konsekvenser i form av skadade och om- 
komna personer, ekonomiska skador och 
miljöskador har bedömts utifrån tidigare ut- 
fall. 

 
Under varje händelsetyp presenteras ett dia- 
gram som innehåller incidensen, det vill säga 
hur många händelser som skett normerat 
efter befolkningsstorlek. 

 
Statistikunderlaget varierar en del från om- 
råde till område. Därför redovisas dia- 
grammen i vissa fall i löpande 
treårsmedelvärden och i andra fall som antal 
per 1000 invånare. Framförallt gäller detta 
dödsorsaksregistret. Ibland upplevs siffrorna 
för Höörs kommun ”hoppa” mycket. Detta 
beror på att statistikunderlaget är litet. 

 
Urvalet av olyckor baseras på MSB rapport 
om öppen jämförelse samt Höörs kommuns 
insatsstatistik för 2015. 

Källor 
 
 
 STRADA, Transportstyrelsen 

 

 IDA, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) 

 

 NTU (Nationell trygghetsundersökning), 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 

 

 Insatsstatistik Höör kommun 1999-2014 
 

 Brottsstatisitken, Brottsförebyggande 
rådet (BRÅ) 

 

 Skadestatistik, Socialstyrelsen 
 

 Uppgifter från Försäkringsförbundet, 
Svensk Handel och Transportnäringen 
om kostnader för stölder 

 

 Polismyndighetens omvärldsanalys, 
Polismyndigheten i Skåne län 

 
Avgränsning 

 

Sjukvårdsuppdrag och IVPA (i väntan på 
ambulans) utreds inte i denna analys då 
kommunen inte ansvarar för dessa händelser. 
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Olyckor i Höörs kommun 
 
Fallolyckor 
Många människor har genom ålder eller 
sjukdomstillstånd en ökad risk att råka ut för 
en fallskada. Varje år avlider minst 1 400 
personer i Sverige efter fallolyckor och fler än 
70 000 personer behöver sjukhusvård för 
skador som de har fått vid ett fall. 

 
Var tredje person som är 65 år eller äldre och 
bor i eget boende faller minst en gång per år. 
I särskilda boenden för äldre är antalet fall 
det dubbla, även på sjukhus inträffar många 
fallolyckor. Ungefär 10 procent av 
fallolyckorna resulterar i en allvarlig skada 
och 1-2 procent i en höftfraktur. 

 
Fallolyckor är också den absolut vanligaste 
olyckstypen bland småbarn. Varje år i Sverige 
tvingas cirka 5 procent av barn i åldern 0–3 
år uppsöka en akutmottagning till följd av en 
fallolycka. 

 
I Sverige inträffar 18 000 höftfrakturer varje 
år, varav de allra flesta orsakas av fall. 
Förutom det lidande som en höftfraktur 
innebär för den som drabbas så är det också 
en merkostnad för landsting och kommuner 
på 150 000 – 200 000 kronor det första året 
efter olyckan. Fallolyckor är den vanligaste 
orsaken till skador i alla åldrar och inträffar 
oftast i egna bostaden, på gatan eller i en 
idrottsanläggning. Oftast sker fallolyckan i 
samband med halka. Olyckstypen dominerar 
särskilt mycket hos äldre. 

 
År 2013 skadades 85 personer allvarligt i 
Höörs kommun och tvingades uppsöka 
sjukhuset till följd av just fallolyckor. 

 
Fallolyckor bland äldre den enda typen av 
dödsfall till följd av olycka i Sverige som ökar i 
antal. Allt tyder på att trenden håller i sig och 
med en åldrande befolkning kommer 
kostnaden för sjukvården att öka. 

 
Antalet fallolyckor per 1000 

invånare (MSB) 
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(streckad linje är rikssnittet) 
 
Självmord och självmordsförsök 
Det är svårt att få fram säker statistik över hur 
många självmord eller självmordsförsök, som 
inträffar. Många självmord och 
självmordsförsök bokförs nämligen under 
andra orsaker. Uppskattningsvis inträffar 
ungefär 5 fullbordade självmord per år i 
Höörs kommun. Självmord är också den 
enskilt största olyckskategorin räknat i antalet 
förlorade levnadsår. 

 
Självmordsförsök skiljer sig betydligt från full- 
bordade självmord. Det finns ingen hel- 
täckande statistik över självmordsförsöken, 
eftersom dessa i många fall aldrig kommer till 
någon myndighets eller vårdgivares känne- 
dom. Den statistik som finns inkluderar de fall 
som vårdats i psykiatrisk eller somatisk 
slutenvård. Därmed påverkas siffrorna av 
sådana faktorer som tillgången till vårdplatser 
och vårdpraxis, d.v.s valet mellan sluten eller 
öppen vård. Siffrorna bör därför tolkas med 
försiktighet. 

 
Helt klart är att antalet självmordsförsök är 
betydligt fler än antalet fullbordade självmord. 
För varje självmord registreras ca fem själv- 
mordsförsök inom slutenvården. Minst lika 
många fall förblir oupptäckta eller 
oregistrerade. För varje person som avlidit på 
grund av självmord finns tio personer som 
överlevt ett självmordsförsök och hundra 
personer som planerar ett självmordsförsök 
(1:10:100). 
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Självmordsförsök är vanligare bland yngre än 
medelålders och äldre personer, medan det 
förhåller sig tvärtom när det gäller självmord. 
I Sverige försökte 2 000 ungdomar mellan 15 
och 24 år ta sina liv år 2003, varav 118 dog. 
Den tydligaste förändringen sedan 2008 är 
ökningen för gruppen personer mellan 15 och 
24 år, där självmordsförsökstalen 2007-2008 
är de högsta för åldersgruppen under 
perioden. 

Flest dödsolyckor inträffar på det statliga 
vägnätet. På det kommunala vägnätet 
inträffar flest olyckor med svårt skadade. 

 
Var tredje insats där en personbil var 
inblandad ägde rum på vägar med en 
hastighetsbegränsning på 50 km/h. 
Insatserna på 70-vägar uppgick till 29 
procent och på 90-vägar till 21 procent. 
Insatser på 30- och 110-vägar uppgick till 
åtta respektive elva procent. 
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Antalet bekräftade självmord per 1000 

invånare (MSB) 
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Antalet Trafikolyckor per 1000 
invånare i Höör (STRADA) 
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Olyckor på vägnät och järnväg 
Höör ligger strategiskt mitt i Skåne vilket har 
bidragit till att kommunen utvecklas till en 
knytpunkt i Skåne när det gäller kommunika- 
tionsmöjligheter, främst väg och tågtransport. 
Trafikvolymen är att betrakta som hög för en 
kommun i Höörs storlek med riksväg (RV) 13, 
RV23 och E22 som korsar kommunen. På 
RV13 fram till korsningen på RV 23 
förekommer även många transporter med 
farligt gods. När det gäller risker för järnväg 
och farligt gods så behandlas dessa i 
kommunens övergripande Risk- och 
sårbarhetsanalysarbete. 

 
Cirka två personer omkommer varje år till 
följd av trafikolyckor i kommunen. Omkring 83 
personer vårdas på sjukhus till följd av 
trafikolyckor varje år. 

 
Singelolyckor med motorfordon där avåkning 
skett är den vanligaste orsaken till 
sjukhusvård. Efter singelolyckor kommer 
cykelolyckor, mopedolyckor, och frontalkrock 
mellan två motorfordon. 

 
 

Bränder 
Det inträffar drygt 60 bränder per år i Höörs 
kommun. Begreppet brand delas upp i brand i 
byggnad och brand ej i byggnad (till exempel 
gräsbränder eller brand i fordon). Den 
vanligaste typen av brand i Höörs kommun är 
brand i byggnad där bostadsbränder 
dominerar. Några av dessa bränder är fullt 
utvecklade bränder, d.v.s. bränder som är 
mycket omfattade när räddningstjänsten 
kommer fram. Vid en fullt utvecklad brand är 
det mycket svårt att rädda byggnaden. 

 
I kommunen finns det omkring 90 objekt som 
klassas som allmän byggnad. En allmän 
byggnad kan vara samlingslokaler, skolor och 
vårdanläggningar. Brand i allmän byggnad är 
vanligt, men stannar ofta vid tillbud. De 
bränder som inträffar i skolor är ofta anlagda. 
I snitt innehar vi 9 tillbud med brand per år på 
skolorna i kommunen. 
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Risken att omkomma i en brand är störst i den 
egna bostaden. En brand i en bostad sprider 
sig sällan till andra villor eller lägenheter på 
grund av gällande byggregler. Glömska, 
misstag och små vardagliga fel är oftast det 
som ligger bakom bostadsbränder. 

 
Näringslivet i Höörs kommun präglas av lager 
och godshantering. Industrin ställer stora 
krav på räddningstjänsten som måste kunna 
klara av avancerad släckning och 
vattenförsörjning till industri- och 
lagerbyggnader. Resurser krävs också till 
förebyggande brandskydd och utbildning. 

Drunkning är också den näst vanligaste 
dödsorsaken bland barn (efter trafikolyckor). 
I kommunen finns det många bad- och 
fiskesjöar samt en badanläggning, där 
drunkning utgör en risk för liv och hälsa. Även 
pooler i villaträdgårdar och badkar är platser 
där det finns risk för drunkning. 

 
Räddningstjänsten i kommunen larmas till 
cirka tre drunkningsolyckor per år. Utöver 
drunkningsolyckor inträffar ett antal olyckor 
som rubriceras som sjöräddning. Det kan till 
exempel vara fritidsbåtar i sjönöd. 

 
 

Insatstiden för bränder i jordbruk är lång. 
Räddningstjänsten har därför små möjligheter 
att rädda den byggnad där branden startat. 
Insatsen får ofta inriktas på intilliggande 
byggnader. 

 
Bränder i skog och mark varierar kraftigt 
mellan åren och är helt avhängigt hur lång 
torrperiod det varit. Vid extrem torka kan 
risken för en mycket omfattande och svår- 
släckt brand i kommunens stora skogs- 

 
 
 

0,8 
 

0,6 
 

0,4 
 

0,2 
 

0 

Antalet drunkningstillbud 
per 1000 invånare (Rdj) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

områden vara överhängande. 
 
 

Antalet brand i byggnad per 1000 
invånare (MSB) 

Brott i Höörs kommun 
 
Våldsbrott 
Brottsstatistiken för våld är starkt relaterat till 
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alkoholanvändning. Brottsplatserna är i stor 
utsträckning sammankopplade till 
serveringsställena. Alkoholkonsumtionen ökar 
från år till år. 

 
Våld i hemmiljö är brott där mörkertalet är 
stort. Antalet anmälda våldsbrott som begås 

Drunkning och tillbud 
I Sverige drunknar i genomsnitt en människa 
var tredje dag. 2014 skedde det nästan en 
drunkning varannan dag i Sverige. Drunk- 
ningsolyckorna delas upp i båtolyckor, bad- 
olyckor, isolyckor och övriga drunknings- 
olyckor. Badolyckor ökar under fina somrar. 

 
89 % av dem som drunknade under 2009 var 
män. 60 % av de omkomna var över 50 år. 

inom relationer i hemmet är betydligt lägre än 
de som sker utomhus. Eftersom det är fler 
kvinnor som råkar ut för våld i hemmiljö och 
fler män utanför hemmet syns denna skillnad 
även vid studier ur genusperspektiv. 
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Statistiken över antalet anmälda våldsbrott 
har från 1999–2006 haft en negativ 
utveckling. Sedan 2006 ses åter en viss 
minskning. Antalet anmälda brott i nära 
relationer har ökat kraftigt under den senaste 
tioårsperioden. 

 
Anmälningar där barn är målsägande står för 
den andelsmässiga största ökningen. Detta 
kan eventuellt bero på en högre anmälnings- 
benägenhet. 

 
Att utsättas för en våldshandling av en annan 
person är djupt kränkande. Även om antalet 
fall av dödligt våld är få i jämförelse med 
dödsolyckor innebär våldshandlingar både 
fysiskt och psykiskt lidande för den drabbade. 

 
Statistik över anmälda våldsbrott och 
uppgifter från brottsundersökningar, visar 
stora skillnader både mellan kön och mellan 
åldersgrupper. Unga män är den grupp som 
är mest utsatt. 

 
 

Antalet anmälda våldsbrott per 1000 
invånare (MSB) 
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Uppskattningsvis kostar stöldbrotten i 
bostäder 0,5 miljarder kronor varje år. Stöld- 
brotten mot handel uppgår till cirka 9 
miljarder kronor per år. Inom 
transportnäringen uppskattas kostnaderna för 
stölder uppgå till 1 miljard kronor per år. 
Sammanlagt beräknas kostnaderna för stölder 
till 10,5 miljarder kronor per år. Beräkningen 
omfattar dock inte alla drabbade branscher. 

 
 

Antalet anmälda stölder per 1000 
invånare (MSB) 
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Skadegörelse 
Skadegörelsen och klottret i kommunen 
drabbar i stor utsträckning kommunens egna 
fastigheter, skyltar och gatlyktor. Givetvis 
drabbas även andra fastighetsägare och 
organisationer som har utrustning i eller i 
anslutning till det offentliga rummet. 

 
Någon riktig kartläggning över kostnaderna 
för all skadegörelse i kommunen finns inte. 
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2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2014 

 
 

Antalet anmälda skadegörelse per 
1000 invånare (MSB) 

Stöld och tillgrepp 
Stöld och tillgrepp omfattar till exempel 
inbrott i bostäder och företagslokaler, 
godsstölder ur lastbilar samt tillgrepp av 
fordon. Totalt minskar tillgreppsbrotten. Den 
organiserade brottsligheten har emellertid 
ökat. Bland annat används avancerad teknik 
vid automatbedrägerier och komplicerade 
tillvägagångssätt vid åldringsbrott. 
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Sammanfattning och analys 
 
 

Höörs kommun har identifierat följande olyckor och tillbud som kan drabba och påverka 
kommuninvånarna: 

 
• Fallolyckor 
• Suicider 
• Trafikolyckor 
• Bränder 
• Drunkningstillbud 

 
Höörs kommun har identifierat följande otrygghetsfaktorer som påverkar kommuninvånarna: 

 
• Våldsbrott 
• Stöld och tillgrepp 
• Skadegörelse 

 
 
 

Fallolyckor dominerar olyckorna både när det gäller liv och hälsa samt kostnader för samhället. 
Därefter innehar Höörs kommun ett högt antal trafikolyckor. När det gäller bränder, suicider och 
drunkningstillbud är de få till antal men oftast mycket allvarliga med hänseende för liv när de 
inträffar. 
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