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Kommunstyrelsens ordföranden
har ordet
Höör – den kreativa mötesplatsen – där naturen är arenan
God ekonomi – bokslut med gott resultat –
god ekonomisk hushållning
%RNVOXWHWI|U+||UVNRPPXQXSSYLVDUHWW
resultat om 9,4 miljoner kronor. Efter balanskravsutredning, då justering sker för poster av
engångskaraktär inklusive realisationsposter, blir
GHWEDODQVHUDGHUHVXOWDWHWPLOMRQHUNURQRU
I|U
Justering har skett för kostnader relaterade till
extraordinära insatser, med anledning av att
ett antal stora personalärenden har hanterats
under året, vilket har medfört en stor ekonomisk
påfrestning på det redovisade resultatet. Dessa
extraordinära insatser och processer har varit
nödvändiga att genomföra för att på sikt få ett
effektivare resursutnyttjande och därmed en god
ekonomisk hushållning.
Detta innebär att det ackumulerade underskottet
nWHUVWlOOVPHGPLOMRQHUNURQRURFKXSSJnUGnWLOOPLOMRQHUNURQRUYLGnUHWVVOXW5HVWHUDQGH
XQGHUVNRWWlUHQOLJWSODQnWHUVWlOOW
Driftbudgetens negativa avvikelser är föremål för ett fördjupat arbete för kommande år.
.RPPXQHQVQHWWRLQYHVWHULQJDUXSSJLFNWLOOPLOMRQHUNURQRUPRWEXGJHWHUDGH
PLOMRQHUNURQRUYLONHWlUHQEXGJHWDYYLNHOVHPHGPLOMRQHUNURQRU'HWWDSnJUXQGDYKnUGD
vintermånader och personalbrist inom sektorn som gjort att förseningar uppstått. Fördröjning av
tågstoppet i Tjörnarp och försening av vattenrådets trålbåtar har också bidragit till denna avvikelse.
Arbetet med att dra ner på investeringar fortsätter oförtutet då vi på sikt endast har ”råd” med en
LQYHVWHULQJVWDNWRPFD±PLOMRQHUSHUnU
6ROLGLWHWHQXSSJnUnUWLOOYLONHWlUHQ|NQLQJIUnQI|UHJnHQGHnU6ROLGLWHWHQYLVDUKXU
stor del av kommunens tillgångar som finansierats med skatteintäkter, en hög soliditetsnivå visar
SnHQJRGOnQJVLNWLJEHWDOQLQJVI|UPnJD±+||UVNRPPXQKDUXQGHUILQDQVLHUDWVLQDLQYHVWHringar helt med egna medel. Detta gör att Höörs kommun rankas bland de högsta av Sveriges alla
kommuner i soliditet.
Koncernen Höör består av koncernen Höörs Fastighets AB och det delägda Mellanskånes RenKnOOQLQJV$%.RQFHUQHQVWRWDODUHVXOWDWXSSJnUWLOOPLOMRQHUNURQRU
God måluppfyllelse
Måluppfyllelsen för kommunens sektorer är god. Av de fyra mål som kommunfullmäktige har
antagit, som har särskild vikt för begreppet god ekonomisk hushållning,DQVHVVDPWOLJDYDUDGHOYLVXSSI\OOGD
6HYLGDUHVLG

Vår vision:
Höör 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.
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Samarbete för framtiden
.RPPXQHQIRUWVlWWHUDWWXWYHFNODVDPPDUEHWHQPHGDQGUDNRPPXQHU8QGHUVWDUWDGH
samarbete med Hörby kommun och en gemensam räddningstjänst och ett samarbete med vatten
och avloppsverksamheterna i våra båda kommuner håller på att ta form.
Vår gemensamma IT-verksamhet håller på att utvidgas med kommunerna Hässleholm och Östra
Göinge. Det är mycket inspirerande och på sikt bättre resursutnyttjande och mindre sårbart att
samarbeta med andra. Kommunerna i NordOst har tillsammans med Höör startat ett Tjejprojekt
som har som mål att aktivera fler flickor på fritiden med en meningsfull sysselsättning. Samarbetet
med EU-kontoret i Hässleholm har förstärkts för att Höörs kommun lättare ska kunna arbetet med
områden som kan finansieras med EU-medel.
Befolkningstillväxt
0HOODQ±YDUEHIRONQLQJV|NQLQJHQLPHGHOWDOSHUVRQHU.RPPXQHQVSRVLWLYDLQIO\WWQLQJV|YHUVNRWWEHVWnUDYnOGHUVJUXSSHUQD±nURFKnURFKlOGUH'HWWDlUEUDI|UIUDPWLGHQGn
NRPPXQHQNDQKDHQEUDYRO\PSnVNRODQRFKDWWGH|YHUnUVWDQQDUNYDURFKELOGDUIDPLOMHU
Det är framförallt en flyttningsvinst mot Malmö regionen som Höörs kommun åtnjuter. Det är nu
viktigt att arbeta med att få fler att flytta in i kommunen så att vi inte riskerar i framtiden att få en
negativ befolkningsutveckling. Det ställer större krav på kommunen att sälja befintliga tomter för
byggnation och att initiera byggande av lägenheter.
Händelser under året
,MDQXDULDQWRJV+||UVNRPPXQVQ\DYLVLRQVDPWLGLJWEHVOXWDGHVRFNVnVH[VW\FNHQVWUDWHgier för att nå visionen. Arbetet som har bedrivits under året resulterade i nya inriktningsmål som
DQWRJVLMXQL8QGHUEXGJHWDUEHWHWI|UWRJVQ\DHIIHNWPnOIUDPRFKIDVWVWlOOGHVDYNRPPXQfullmäktiges budgetbeslut. Detta har sammanställts i ett samlat styrkort för kommunen i budgetGRNXPHQWHWI|URFKGlUPHGlUEDODQVHUDGVW\UQLQJLQI|UWLHNRQRPLVW\UQLQJVSULQFLSHUQD
Under året har en reviderad personalpolicy antagits, en trafikstrategi och trafikplan fastställts,
|YHUVLNWVSODQKDUJRGNlQWVI|UVDPUnGRFKUHYLGHUDGHlJDUGLUHNWLYWLOOERODJHWKDUEHVOXWDWV
8QGHUK|VWHQSnE|UMDGHVHQXWELOGQLQJI|UDOODPHGDUEHWDUHSROLWLNHURFKGHODUDYQlULQJV
OLYHWVRPKHWHU´)|UHQNODKHOWHQNHOW´'HQQDIRUWVlWWHUlYHQXQGHU
Arbete med stationsområdet är i full gång och kommer att stå färdigt för invigning under juni
PnQDG
(WWRPIDWWDQGHNXOWXURFKPLOM|SURJUDPXWDUEHWDVXQGHUI|UIDVWVWlOODQGH
Under våren fick Miljö- och byggsektorn en ny chef.
Skola och förskola
3URMHNWHW%86VRPSnE|UMDGHVDYVOXWDGHVK|VWHQSURMHNWHWVV\IWHYDUDWWVWlUNDPHGarbetares hälsa, arbetsmiljö, verksamheternas kvalitet och öka kunskapen om vad som skapar
ohälsa och vad som skapar god kultur och struktur. Det intensiva åtgärdsarbetet fortsätter för att
alla barn ska nå sina mål och utvecklas så långt som det är möjligt.
8QGHUK|VWHQJHQRPI|UGH6NROLQVSHNWLRQHQVLQUHJHOEXQGQDWLOOV\QRFKGHQJDYXWWU\FNI|U
att huvudmannens (Höörs kommun) kvalitetsarbetet följer skollagen och särskilt beröm för att
den genomsyrar all verksamhet. Beslutet efter granskningen visar på god kvalitet i förskolor och
fridtidshem. Vuxenutbildningen och introduktionsprogrammet visar på en föredömlig kvalitet.
Däremot visar grundskolan varierande kvalitet i likvärdighet avseende resultat.
Stöd och omsorg
Under våren genomfördes en genomlysning av social sektors organisation. Syftet var att se över
sektorns inre arbete för att ge personalen optimala möjligheter att arbete med hög kvalitet på ett
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kostnadseffektivt sätt. System för prestationsbaserad budget för hemtjänst och särskilt boende
förbereds.
Kommunens hemtagningsteam vid hemgång från sjukhus har resulterat i en minskad efterfrågan
DYVlUVNLOGDERHQGHQ5HGXFHULQJDYERHQGHSODWVHUNRPPHUGlUI|UDWWVNHXQGHU
Insatser i samband med gängrelaterat våld har gjorts tillsammans med skola och polis i syfte att
HQJDJHUDI|UlOGUDURFKDQK|ULJD'HWWDDUEHWHNRPPHUlYHQDWWSnJnXQGHU0nOWLGVYHUNVDPKHWHQ|YHUJLFNWLOO%DUQRFKXWELOGQLQJVQlPQGHQHIWHUnUVVNLIWHW
Införandet av önskad sysselsättningsgrad ger de månadsanställda medarbetarna större valmöjlighet av arbetstid och gör också kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare.
Miljö och trafik
8QGHUKDUNRPPXQHQDQWDJLWHQVWUDWHJLI|UHQHUJLHIIHNWLYLVHULQJ'HQJnUXWSnDWWVlQND
energianvändningen i kommunala lokaler, transporter och fordon. Detta gäller även gatubelysning
och VA-verksamheten.
8QGHUKDUPnOVDWWVDWWSURFHQWDYDOODLQN|SWDOLYVPHGHOVNDYDUDHNRORJLVNWSURGXFHUDGHnU
Arbetet med Ringsjön fortsätter oavbrutet.
Kultur och fritid
Sätoftas båt- och badbrygga invigdes med pompa och ståt i april. Orups vandringsleder invigdes
en månad senare i snöglopp och bara några plusgrader.
Ett projekt för motorintresserade ungdomar inleddes med Höörs Bilklubb. Projektet har haft god
uppslutning under våren och hösten. Buskörningen i kommunen avtog kraftigt under denna period.
Fortsatt arbete i denna fråga sker under kommande år.
Sist men inte minst!
Vill jag framföra ett stort tack till alla medarbetare som med era dagliga och, i vissa sektorer, även
nattliga insatser, sett till att kommunen kunnat upprätthålla en god service till våra medborgare på
ett föredömligt sätt under det gångna året!

Anna Palm
Kommunstyrelsens ordförande
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Organisationsöversikt, inkl bolag
Kommunfullmäktige
Revision 5

41 ledamöter

Kommunförvaltning:
Kommunstyrelse
13

Kommunledningskansli (KLK)
Räddningstjänst

Barn- och utbildningsnämnd 9

Barn- och
utbildningssektor

Socialnämnd
9

Social sektor

Miljö- och byggnadsnämnd 9

Miljö- och
byggmyndighet

Kultur- och fritidsnämnd
9

Kultur och fritid

Teknisk nämnd
7

Teknisk sektor

Valnämnd
7
MERAB
22,5%
HFAB
100%

HIBAB
100%
HBAB
100%
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Vart gick skattepengarna?
Så här får kommunen sina pengar…
Reavinster och
finans 1%
Statsbidrag
och utjämning

16%

Avgifter 15%

68%

Skatter

…och 100 kronor i skatt till kommunen användes så här

  NURQRUWLOOI|URFKJUXQGVNROHYHUNVDPKHW
  NURQRUWLOOKlOVDYnUGRFKRPVRUJ
  NURQRUWLOOJ\PQDVLHYHUNVDPKHW
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 NURQRUWLOONRPPXQ|YHUJULSDQGHYHUNVDPKHW



 NURQRUWLOONXOWXURFKIULWLGVYHUNVDPKHW



 NURQRUWLOOWHNQLVNYHUNVDPKHW



 NURQRUWLOOUlGGQLQJVWMlQVW



 NURQRUWLOOPLOM|RFKKlOVRVN\GGVYHUNVDPKHW
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Fem år i sammandrag
Fem år i sammandrag




Soliditet 


Likvida medel, mnkr 2
6NXOGVlWWQLQJVJUDG
Nettokostnader o finansnetto i förhållande
WLOOVNDWWHLQWlNWHURVWDWVELGUDJ3
5HVXOWDWLQNOHRSRVWHUPQNU
7LOOJnQJDUPQNU
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Exklusive checkräkningskredit.
3
Avskrivningar inkluderas ej.

2

9

Förvaltningsberättelse

Höörs Kommun årsredovisning 2012

Befolkning, bostäder, pendling och
näringsliv
Befolkning
.RPPXQHQVIRONPlQJGKDU|NDWNUDIWLJWVHGDQNRPPXQHQELOGDGHVKDGHNRPPXQHQFDLQYnQDUHRFKSHUGHQGHFHPEHUYDUIRONPlQJGHQ|NDGH
antalet invånare med 34 personer jämfört med prognosen som pekade på
Befolkningsutveckling i Höörs
HQ|NQLQJRPSHUVRQHU8QGHUSHULRGHQ±|NDGHEHIRONQLQJHQL
kommun 1985–2012
PHGHOWDOPHGSHUVRQHUSHUnU8QGHUGHVHQDVWHnUHQKDUNRPPXQHQKDIW
20000
en flyttningsvinst mot framför allt Malmö. Nuvarande befolkningsprognos visar
SnHQIRONPlQJGRPFDLQYnQDUHnU
15000

Den stora inflyttningen har medfört att åldersfördelningen i kommunen har
I|UlQGUDWVSnWDJOLJWGHVHQDVWHnUHQ)UnQDWWKDKDIWHQJDQVNDVWRUDQGHO
äldre har nu andelen yngre ökat. Det är framför allt är yngre familjer som bidrar
till det positiva flyttningsnettot.

10000

5000

0

1985 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012

8QGHUI|GGHVEDUQMlPI|UWPHGEDUQXQGHUKHODRFK
EDUQnU

Bostäder
8QGHUnUHQ±E\JJGHVLJHQRPVQLWWOlJHQKHWHUSHUnU6RPPHVWIlUGLJVWlOOGHV
OlJHQKHWHUnU'lUHIWHUI|UVlPUDGHVE\JJNRQMXQNWXUHQRFKXQGHUQnJUDnULPLWWHQDY
WDOHWE\JJGHVHQGDVWHWWInWDOQ\DOlJHQKHWHUSHUnU+||UVNRPPXQ
Antal nya bostäder per år 1990–2012 undgick till skillnad mot många andra kommuner problem med ett stort antal
150
WRPPDOlJHQKHWHUXQGHUE|UMDQDYWDOHW
100

50

0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012

Pendling till och från Höörs kommun
1985–2010
5000

4000

Utpendling
Inpendling

3000

2000

1000

0

1985 1990 1994 1998 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

)|UQnJUDnUVHGDQ|NDGHHIWHUIUnJDQSnQ\DERVWlGHU&DERVWlGHUIlUGLJVWlOOGHVUHVSHNWLYHMlPI|UWPHGDWWGU\JWERVWlGHUIlUGLJVWlOOGHV EODNYPHMHULHW RFKERVWlGHU8QGHUGHNRPPDQGH
åren planeras det för en fortsatt utbyggnad av Höör Väster. Osäkerheten på
finansmarknaden har medfört en kraftig avmattning på bostadsmarknaden.
6WDWLVWLNHQIUnQ6&%I|UlULQWHNODUlQ0HQP\FNHWW\GHUSnHWWOnJW
DQWDOIlUGLJVWlOOGDOlJHQKHWHUFDVW\FNHQ

Pendling
8WSHQGOLQJHQKDU|NDWPDUNDQWXQGHUGHQVHQDVWHnUVSHULRGHQRFK
QXPHUDKDUPHUlQDYGHI|UYlUYVDUEHWDQGHVLQDUEHWVSODWVLHQDQQDQ
kommun. För Höörs del har tågtrafiken varit en starkt bidragande orsak till
|NQLQJHQ'U\JWSHUVRQHUSHQGODGHIUnQ+||UVNRPPXQnU'HQ
största pendlingsströmmen går längs Södra stambanan till Lund, Malmö,
(VO|YRFK+lVVOHKROPVDPWWLOO+|UE\7RWDOWSHQGODUQlVWDQWLOO+||UV
kommun. Den största pendlingen till Höörs kommun sker från Hörby, Eslövs,
Hässleholm och Malmö/Lund. Utpendlingen till Danmark har ökat sedan
Öresundsbron invigdes.

Näringslivet
Näringslivet i kommunen är mycket småskaligt. De dominerande branscherna är vård- och omsorg och handel. Tillverkningsindustrin är däremot relativt liten. Det största tillverkande företaget,
+XVTYDUQD$%KDUFDDQVWlOOGD%HV|NVQlULQJHQlUHQVHNWRUVRPYl[HU6WUXNWXUHQSn
näringslivet ger en relativt stor okänslighet för svängningar i konjunkturen. Den strukturomvandling som pågått en tid har inte medfört några större utflyttningar av verksamhet till andra länder.
$QWDOHWV\VVHOVlWWQLQJVWLOOIlOOHQLNRPPXQHQKDU|NDWPHGFDXQGHUGHQVHQDVWHnUVSHULRGHQRFKlUQXFDPHGDQDQWDOHWERHQGHPHGI|UYlUYVDUEHWHlUFD
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Antalet nystartade företag är högt jämfört med rikssnittet.
,QRP/HDGHU0LWWVNnQHEHGUHYVXQGHUHWWSURMHNWLQRPEHV|NVQlULQJHQ´6lWW0LWWVNnQH
på kartan”. Projektet som har varit lyckosamt med bl a affärsutveckling och ökat samarbete i
näringen har nu förädlats vidare i ett nytt projekt ”Destinationsnav Mittskåne” där formerna för
fortsatt och ökat samarbete med marknadsföring och destinationsutveckling ska studeras. Vidare
deltog kommunen i Region Skånes ESS-projekt TITA, delprojekt ESS/MAX IV som tillväxtmotor
för näringslivet.
Svenskt Näringsliv gör varje år en undersökning av näringslivsklimatet i alla kommuner i Sverige.
,XQGHUV|NQLQJHQLVOXWHWDYYLVDGH+||UVNRPPXQGHQVW|UVWDI|UElWWULQJHQEODQGDOODNRPPXQHU+||UVNRPPXQVWHJPHGSODFHULQJDUWLOOSODWVQXPPHU8QGHUI|UElWWUDGHV
SODFHULQJHQ\WWHUOLJDUHWLOOSODWVRFKWLOOSODWVI|UVlPUDGHVSODFHULQJHQWLOOSODWV
.RPPXQHQKDUGlUHIWHUGHOWDJLWLHQXWELOGQLQJ´)|UHQNOD+HOW(QNHOW´VRPGULYVDY6./RFK
handlar om att bli bättre i företagskontakterna.
De flesta tomterna på verksamhetsområde Syd har sålts. Ny detaljplan för Verksamhetsområde
Nord har antagits och det föreligger förfrågningar om tomtköp.

11

Förvaltningsberättelse

Höörs Kommun årsredovisning 2012

Ekonomistyrning och kontroll
Övergripande finansiell analys
Kommunens ekonomiska ställning har under året stärkts med en fortsatt hög soliditetsnivå. Däremot har likviditetsnivån inte kunnat bibehållas på en hög nivå då kommunen med egna medel
finansierat sina investeringar under året samt att kommunen betalt in löneskatten på pensionsLQO|VHQVRPJMRUGHVWLOOVNDWWHYHUNHWRPPLOMRQHUNURQRU
Nämndernas löpande verksamhet har bedrivits på en hanterbar kostnadsnivå, trots stor budgetavvikelse, i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag. Utvecklingen av skatteintäkterna och
de generella statsbidragen har varit något gynnsammare än vad som antogs vid budgettillfället.
Budgeten fastställdes utifrån en bedömning att det finansiella utrymmet skulle vara mera begränsat och präglades därför av en stor återhållsamhet i nämndernas budgetramar förutom satsningar
inom socialnämndens verksamhetsområde samt barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Trots att verksamheterna inte lyckades klara de ekonomiska betingen begränsades den
WRWDODQHWWRNRVWQDGVI|UlQGULQJHQWLOOHQGDVWHQSURFHQW'HWWDWDFNYDUHnWHUEHWDOQLQJHQDY
RFKnUVSUHPLHUI|UDYWDOVJUXSSVMXNI|UVlNULQJVDPWDYJLIWVEHIULHOVHI|UVlNULQJXSSJnHQGHWLOO
PLOMRQHUNURQRU6NDWWHLQWlNWHUQDEOHYPLOMRQHUNURQRUK|JUHlQGHQXUVSUXQJOLJDEXGJHWHQRFKVWDWVELGUDJHQKDUXWYHFNODWVPLOMRQHUNURQRUVlPUHlQSODQHUDWbYHQILQDQVYHUNVDPheten har bidragit till det positiva resultatet.
Ovan angivna skäl är de huvudsakliga orsakerna till att det sammantagna resultatet i den löpDQGHYHUNVDPKHWHQHIWHUEDODQVNUDYVXWUHGQLQJEOHYSRVLWLYWPLOMRQHUNURQRU'HWWDlUHQ
I|UElWWULQJLI|UKnOODQGHWLOOSODQHUDWUHVXOWDWPHQlYHQWLOOGHWEDODQVHUDGHUHVXOWDWHWLERNVOXW
%DODQVNUDYVDYVWlPQLQJHQYLVDUDWW+||UVNRPPXQVNDnWHUVWlOODPLOMRQHUNURQRUXQGHU
RFKLQXYDUDQGHSODQHULQJVI|UXWVlWWQLQJDUlUUHVXOWDWHWnWHUVWlOOWVHQDVW
.RPPXQIXOOPlNWLJHKDULQRYHPEHUEHVOXWDWRPDWWJHUHVXUVI|UVWlUNQLQJDUWLOOEDUQRFK
XWELOGQLQJVQlPQGHQRFKlYHQVRFLDOQlPQGHQI|UEXGJHWnUHW
Sedan tidigare pågår en process som syftar till att genomlysa samtliga verksamhetsområden
inom socialnämnden. Detta arbete har bland annat utmynnat i ett resursfördelningssystem inom
YLVVDYHUNVDPKHWVRPUnGHQXQGHU
Sammanfattningsvis kan följande iakttagelser göras om kommunens ekonomi:
 (QJRGUHVXOWDWQLYnHQOLJWSODQHIWHUUHDOLVDWLRQVYLQVWHUELGUDUWLOOHQIRUWVDWWJRGEHWDOQLQJV
styrka.
 'HO|SDQGHYHUNVDPKHWVNRVWQDGHUQDPnVWHDQSDVVDVWLOOKXUVNDWWHLQWlNWHUQDI|UlQGUDVVnDWW
det negativa balanserade resultatet återställs enligt plan och den ekonomiska strategin efterlevs.
 'HQNRPPXQDODXWGHELWHULQJHQlUUHODWLYWK|JMlPI|UWPHGDQGUDNRPPXQHULUHJLRQHQ
 3HQVLRQVI|USOLNWHOVHUQDlUVlNHUVWlOOGDLIRUPDYHQSHQVLRQVI|UVlNULQJRFKKDUGlUPHGYlVHQW
 OLJWPLQVNDW9LGnUHWVVOXWXSSJnUGHVVDWLOOPLOMRQHUNURQRU
 .RPPXQHQKDUHWWRPIDWWDQGHERUJHQVnWDJDQGHRPPLOMRQHUNURQRU5LVNHQEHG|PVVRP
låg för infriande av större delen av borgensåtagandena.
Positiva tecken
 ,QJHQOnQJIULVWLJOnQHVNXOG
 *RGEHWDOQLQJVEHUHGVNDS
 *RGVROLGLWHWVQLYn
Negativa tecken
 'HQNRPPXQDODXWGHELWHULQJHQOLJJHUEODQGGHK|JUHLUHJLRQHQ
 8WQ\WWMDQGHDYFKHFNUlNQLQJVNUHGLWHQ
 1lPQGHUQDVUHODWLYWVWRUDEXGJHWDYYLNHOVHU
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Ekonomisk strategi
Höörs kommun har definierat sin ekonomiska strategi utifrån begreppet ”god ekonomisk hushållning”. Avsikten med kommunens ekonomistyrning är att uppnå balans mellan en acceptabel ekonomisk situation och ett bra verksamhetsresultat, dvs. vad som faktiskt åstadkommits för pengarna. De finansiella målen skall enligt kommunallagen kompletteras med verksamhetsmål och
riktlinjer som är av betydelse för denna hushållning. Denna balans är grunden för god hushållning
för Höörs kommun.

God ekonomisk hushållning
Vid en sammantagen värdering blir bedömningen att Höörs kommun hade god ekonomisk hushållQLQJ
Inriktningsmål av särskild vikt
Av de inriktningsmål som kommunfullmäktige fastställt är följande mål av särskild vikt för begreppet
god ekonomisk hushållning i Höörs kommun;
Dricksvattnet i Höörs kommun skall vara rikligt, prisvärt och friskt utan tillsatser av klor eller andra
liknande ämnen.
Målet är uppfyllt.
Kommenteras i tekniska nämndens verksamhetsberättelse.
En ökad andel elever skall få kunskaper så att de kommer in på ett nationellt program på gymnasiet.
Målet bedöms delvis vara uppfyllt.
Kommenteras i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse.
Människor skall, om de så önskar, kunna bo kvar i sin invanda miljö så länge som möjligt, med de
stödinsatser detta kräver.
Målet bedöms vara uppfyllt.
Kommenteras i socialnämndens verksamhetsberättelse genom redovisning av balanserat styrkort.
Kommunen skall byggas ut på ett planerat sätt. Det skall i kommunens samtliga tätorter finnas
tillgång till exploateringsbar mark för bostads- och verksamhetsändamål, förberedd för byggnation
genom stadsplanering.
Målet bedöms delvis vara uppfyllt.
Kommenteras i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse.
Finansiella mål
Årets resultat skall utgöra minst en procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket
också inrymmer en buffert för oförutsedda händelser samt möjlighet att amortera på låneskuld
och säkra pensionsskuld.
Målet är uppfyllt.
Det ekonomiska resultatet redovisas till + 9,4 miljoner kronor.
Nyinvesteringar skall i första hand finansieras med skattemedel. Kommunens låneskuld får maximalt uppgå till 20 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Målet är uppfyllt.
Någon långfristig upplåning var ej aktuell.
Inkomster från försäljning av anläggningstillgångar skall användas till återbetalning av lån,
reinvesteringar alternativt avsättningar till pensionsåtagandet.
Målet är uppfyllt.
De realisationsvinsterna från pensionsförvaltningen är återinvesterade i pensionsåtagandet.
Kommunen har i övrigt inte sålt någon anläggningstillgång under året.

Målet är
uppfyllt

Målet bedöms
delvis vara
uppfyllt

Målet bedöms
vara uppfyllt

Målet bedöms
delvis vara
uppfyllt

Målet är
uppfyllt

Målet är
uppfyllt

Målet är
uppfyllt
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Resultat och kapacitet
För att erhålla ett positivt resultat måste skatteintäkterna utvecklats mera positivt i förhållande till
nettokostnadsutvecklingen. Den procentuella ökningen av nettokostnaden, exklusive jämförelseVW|UDQGHSRVWHUMlPI|UWPHGI|UHJnHQGHnUlUSURFHQWPHGDQVNDWWHLQWlNWHURFKVWDWVELdrag ökade med 2 procent. Under året har alltså skatteintäkter och statsbidrag utvecklats sämre
MlPI|UWPHGKXUQHWWRNRVWQDGHUQDI|UlQGUDWV'HQSUHPLHnWHUElULQJVRPXSSJLFNWLOOPLOMRQHU
kronor är en jämförelsestörande post men inkluderar man den i verksamhetens nettokostnad så
KDU|NQLQJVNHWWPHGHQGDVWSURFHQW)LQDQVQHWWRWVI|UElWWULQJEHURHQGHSn|NDGERUJHQVDYgift från HFAB och finansiella intäkter på likvida medel, har också påverkat nettokostnadsutvecklingen positivt. Lägger man därtill den realisationsvinst om 2 miljoner kronor från pensionsförvaltQLQJHQVnlUGHWWDRUVDNHQWLOOGHWSRVLWLYDUHVXOWDWHWI|U
Kommunens resultat, inklusive jämförelsestörande poster, om +9,4 miljoner kronor innebär en
IRUWVDWWSRVLWLYUHVXOWDWQLYncUHWVUHVXOWDWPRWVYDUDUSURFHQWUHODWHUDWWLOOVNDWWHURFKVWDWVELGUDJcUUHGRYLVDGHVHWWSRVLWLYWUHVXOWDWRPPLOMRQHUNURQRU5HVXOWDWHWKDULQNOXGHUDW
UHDOLVDWLRQVSRVWHULJHQRPVQLWWYDULWPLOMRQHUNURQRURFKPRWVYDUDUSURFHQWDYVNDWWHU
RFKVWDWVELGUDJXQGHUSHULRGHQ±
Resultatnivån för kommande planperiod ligger på en snittnivå om 7,3 miljoner kronor motsvaranGHSURFHQWDYVNDWWHURFKVWDWVELGUDJ'nUHVXOWDWHWLEXGJHWYDUSODQHUDWWLOOPLOMRQHU
kronor, exklusive realisationsvinster, innebär bokslutet, efter balanskravsutredning, en positiv
avvikelse om 4 miljoner kronor. Överskottet jämfört med budget är främst hänförligt till en positiv
nettoavräkning för skatteintäkter och statsbidrag än vad som budgeterats samt den engångsersättning kommunen erhöll från premieåterbetalningen.
8QGHUWRJ+||UVNRPPXQVO|SDQGHGULIWVYHUNVDPKHWH[NOXVLYHDYVNULYQLQJDURFKILQDQVQHWWR
i anspråk 97 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Avskrivningarnas andel var
SURFHQWRFKILQDQVQHWWRWELGURJSRVLWLYWPHGSURFHQWWLOOILQDQVLHULQJHQ7LOOVDPPDQVWRJGlUPHGGHO|SDQGHQHWWRNRVWQDGHUQDLDQVSUnNSURFHQWDYVNDWWHLQWlNWHURFKVWDWVELGUDJ
1HWWRLQYHVWHULQJDUQDXSSJLFNXQGHUWLOOPLOMRQHUNURQRU1lUGHQO|SDQGHYHUNVDPKHWHQ
och räntekostnaderna var finansierade hade kommunen 22 miljoner kronor över för att finansiera
LQYHVWHULQJDU'HWLQQHEDUDWWPLOMRQHUNURQRUDQYlQGHVXUNRPPXQHQVU|UHOVHNDSLWDOI|U
finansiering av investeringsverksamheten.
6ROLGLWHWHQXSSJnUnUWLOOSURFHQWYLONHWlUHQ|NQLQJIUnQI|UHJnHQGHnUPHGSURFHQWenheter. Den positiva förändringen är hänförlig till det positiva resultatet samt att investeringarna
finansierats med egna medel. Kommunen har liksom tidigare inga långfristiga skulder. Om den
totala pensionsskulden räknas med i balansräkningen sjunker soliditeten till 62 procent. Den
JHQRPVQLWWOLJDVROLGLWHWHQ LQNOXVLYHSHQVLRQVVNXOG LULNHWOnJSnSURFHQWnUVRPlUGHQ
senaste officiella siffran att tillgå.

Risk – kontroll
.RPPXQHQVOLNYLGLWHWLIRUPDYNDVVDOLNYLGLWHWPLQVNDGHXQGHUnUHWIUnQSURFHQWWLOOSURFHQW
Minskningen beror på egenfinansiering av investeringsverksamheten samt även löneskatt på pensionsinlösen om 36 miljoner kronor betalts till skatteverket under året. Kassalikviditeten innehåller
GHQFKHFNUlNQLQJVNUHGLWRPPLOMRQHUNURQRUVRPNRPPXQHQKDU%RUWVHUPDQIUnQGHQVnKDU
NRPPXQHQHQGDVWPLOMRQHUNURQRUNYDULOLNYLGLWHW9LGnUVVNLIWHWKDGHNRPPXQHQXWQ\WWMDW
miljoner kronor av checkräkningskrediten.
.RPPXQHQVWRWDODERUJHQVnWDJDQGHXSSJnUWLOOPLOMRQHUNURQRU$YGHVVDlUPLOMRner kronor beviljade till de kommunala bolagen. Borgensåtagandet har ökat något jämfört med
fjolåret då friskolor beviljats utökad kommunal borgen under året. Kommunfullmäktige har beviljat
\WWHUOLJDUHPLOMRQHUNURQRUWLOOHQIULVNRODPHQGHWWDEHVOXWlU|YHUNODJDWRFKGlUPHGDYYDNWDU
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kommunen tills ärendet är prövat. Då fastighetsbolaget är helägt av kommunen så bedöms risken
för infriande som låg.
Den finansiella målsättningen vad gäller resultatnivån har fullt ut uppfyllts under det senaste
verksamhetsåret. Den premieåterbetalning som kommunen erhöll ska emellertid ses som en
jämförelsestörande post och räknar man bort den så blir resultatet negativt. Jämfört med plan har
de negativa avvikelserna inom socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden varit stora och kommunstyrelsens avvikelse har också varit negativ men inte i samma
omfattning.

Intern kontroll
Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen 6 kap 7 § och revisionens
uppgift anges i kommunallagen 9 kap 9 §. Enligt Höörs kommun reglemente för intern kontroll ska
nämnden löpande eller senast i samband med årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljning av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen.
(NRQRPLNRQWRUHWKDUYDOWDWWJUDQVNDSHULRGMDQXDULWLOODXJXVWL,QRPUHVSHNWLYHVHNWRUKDU
PDQJUDQVNDWDOODOHYHUDQW|UVIDNWXURUVRPERNI|UWVGHQHYDUMHPnQDG.RQWUROOKDUVNHWWDY
kontering, betaldatum, beslutsattestants granskning av faktura, eventuella bilagor mm. Det borgar för en hög kontroll att i princip samtliga utbetalningar hanteras elektroniskt eftersom samtliga
elektroniska utbetalningar kräver dubbla elektroniska attester. Dock förekommer fortfarande
manuella utbetalningar och detta bedöms vara ett riskområde som regelbundet bör kontrolleras.
1lUGHWJlOOHUPDQXHOODXWEHWDOQLQJDUKDUJUDQVNQLQJVNHWWDYYDUHXWEHWDOQLQJSHULRG±
.RQWUROOKDUVNHWWDYDWWXWEHWDOQLQJVXQGHUODJlUGXEEHODWWHVWHUDGHRFKVWlPPHU|YHUHQV
med attesterad utbetalning samt att attesterad utbetalning stämmer överens med verifikationen i
HNRQRPLV\VWHPHW,QRPNXQGUHVNRQWUDKDUPDQJUDQVNDWXWJnHQGHPRPVSnYDUHYHULILNDWLRQ
på externa kundfakturor. Redovisningskontroll utgår från plan för intern kontroll avseende kommunstyrelsen. Av de totala avvikelser som framkom ur kontrollerat material så består majoriteten
av avvikelserna att man attesterat fakturan för sent eller att man använt felaktigt konto.
När det gäller kunskaper om redovisning ute i verksamheterna så bör dessa fördjupas för ökad
kvalitet. Felaktig redovisning kan leda till svårigheter i samband med månadsuppföljning för
ansvariga chefer. Rätt kontering och rätt periodisering är en förutsättning för korrekta analyser
RFKEHVOXW(NRQRPLNRQWRUHWKDUXQGHUK|VWHQXWDUEHWDWHQQ\NRQWRSODQ .RPPXQ%DV VRP
WUlGGHLNUDIW'HQQ\DNRQWRSODQHQlUPHUORJLVNRFKHQNHODWWDQYlQGD±GHWVNDYDUD
OlWWDWWJ|UDUlWW8QGHUK|VWHQKDUREOLJDWRULVNDXWELOGQLQJDUDYQ\DNRQWRSODQHQJHQRPI|UWV
Ekonomikontoret har även genomfört en frivillig utbildning i bokföring under senare höst för att öka
kunskaperna och belysa de områden som är viktiga och som lätt kan bli fel. Utbildningstillfällena
togs väl emot och kommer regelbundet återkomma både vår och höst framöver.

Sammanställning av nämndernas måluppfyllelse
Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål för de olika nämndernas verksamhetsområden.
Av dessa mål har fullmäktige dessutom angivit fyra mål som har särskild vikt för begreppet god
ekonomisk hushållning i Höör. Av dessa mål är ett uppfyllt enligt ovan given beskrivning och ett
bedöms vara uppfyllt och två bedöms delvis vara uppfyllt.
Graderingen avseende måluppfyllelse är följande; Målet är uppfyllt, Målet bedöms vara uppfyllt
och Målet bedöms delvis vara uppfyllt samt Målet är inte uppfyllt.
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0nOXSSI\OOHOVHQDYVHHQGHIXOOPlNWLJHPnOHQVHUXWHQOLJWI|OMDQGH

Verksamhetsmål och måluppfyllelse
Målet
Målet
Målet bedöms Målet är
är bedöms vara delvis vara
inte
uppfyllt
uppfyllt
uppfyllt
uppfyllt
.RPPXQVW\UHOVHQ




Teknisk nämnd
VNDWWHILQDQVLHUDG




Teknisk nämnd
avgiftsfinansierad
3
.XOWXUIULWLGVQlPQGHQ 



Barn- och utbildningsQlPQGHQ 




6RFLDOQlPQGHQ 




Miljö- och byggnadsQlPQGHQ




Totalt
13
13
11
2
* Socialnämnden har brutit ned fullmäktiges mål till ett balanserat styrkort som speglar fullmäktiges inriktningsmål, i sammanställningen redovisas uppföljning i förhållande till målen i styrkortet.
Balanserad styrning håller på att införas för samtliga nämnder.
8WDYGHPnOHQKDUPnOHOOHUSURFHQWKHOWXSSI\OOWVXQGHUnUHWSURFHQWEHG|PVYDUD
HOOHUGHOYLVYDUDXSSI\OOGDPHGDQSURFHQWLQWHEOLYLWXSSI\OOGD
Kommunfullmäktige har arbetat fram en ny vision för Höörs kommun att gälla från och med budJHWRFKVWUlFNDVLJIUDPWLOO)UnQRFKPHGILQQVGHWGHOVVW\UNRUWI|UQlPQGHUQD
och dels kommungemensamma styrkort där visionen för Höörs kommun är nedbruten i strategi
och sedan inriktningsmål och slutligen effektmål samt hur de ska följas upp.
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Ekonomisk översikt och analys
Årets resultat
Kommunen redovisar ett positivt resultat om 9,4 miljoner kronor. Det genomsnittliga resultaWHWXQGHUSHULRGHQ±LUHODWLRQWLOOVNDWWHLQWlNWHURFKVWDWVELGUDJlUSURFHQW'HQQD
resultatnivå är god i förhållande till de krav som kan ställas utifrån begreppet god ekonomisk
hushållning. Med detta i beaktande har kommunen med god marginal, klarat
Årets resultat, mnkr
att inflationsskydda sitt egna kapital. Årets resultat innehåller en post av en117,5
120
gångskaraktär. Denna post är;
100

 (QnWHUEHWDOQLQJDYRFKnUVSUHPLHUI|UDYWDOVJUXSSVMXNI|UVlNULQJ
 VDPWDYJLIWVEHIULHOVHI|UVlNULQJXSSJnHQGHWLOOPLOMRQHUNURQRURFKUHGR
visas under verksamhetens intäkter.

83,7
80
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Dessutom innehåller resultatet återinvesterade medel i kapitalförvaltningen,
vilket har gett en realisationsvinst om 2 miljoner kronor.
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Väsentliga ekonomiska händelser
Med anledning av nämndernas prognostiserade resultat under året har kommunstyrelsen beslutat
att nämnder med prognostiserade budgetöverskridanden fortlöpande ska redovisa vilka åtgärder
de kommer att vidta för att inte överskrida tilldelade budgetramar och att detta ska ske i separat
skrivelse som lämnas tillsammans med nästföljande prognos. Detta har i olika omfattning presenterats för kommunstyrelsen under året. Trots åtgärdsprogrammen lyckades inte berörda sektorer
vända de negativa prognoserna, utan driftsavvikelsen blev sämre än prognostiserat i delårsrapporten men i linje med höstens senare prognoser.
Kommunen har under året köpt tillbaka den s.k. infrastrukturella IT-utrustningen från UNIKOM,
JHPHQVDP,7RUJDQLVDWLRQ+||URFK+|UE\I|UPLOMRQHUNURQRURFKlYHQ|YHUWDJLWGHO|SDQGH
driftskostnaderna för fiberkabel och motsvarande. Detta övertagande är ofinansierat i budgeten.
Betalning av löneskatten för pensionsinlösen om 36 miljoner kronor har gjorts under mars månad
till skatteverket. Detta tillsammans med höga investeringsutgifter har påverkat likviditen så att
checkräkningskrediten periodvis utnyttjats under varje månad.
(QnWHUEHWDOQLQJDYRFKnUVSUHPLHUI|UDYWDOVJUXSSVMXNI|UVlNULQJVDPWDYJLIWVEHIULHOVHI|UVlNULQJXSSJnHQGHWLOOPLOMRQHUNURQRUJMRUGHV
under november månad och redovisas som en verksamhetens intäkt.
Från och med årsskiftet ingår värme, vatten och el i hyreskontrakten med HFAB, vilket ger en
bättre kontroll på lokalkostnaderna för verksamheterna samtidigt som det skapar incitament för
HFAB att satsa på energisparande åtgärder.

Utvecklingen av intäkter och kostnader
Viktigt för kommunens ekonomi är hur nettokostnaderna utvecklar sig i förhållande till skatteintäkterna och det generella statsbidraget. Nyckeltalet speglar hur stor del av skatter och statsbidrag
som den löpande driften i verksamheten tar i anspråk. Det utrymme som finns kvar kan användas
för amortering av långfristiga lån, finansiering av investeringar och/eller sparande. Verksamheten
exklusive avskrivningar och finansnetto tog i anspråk 97 procent av skatter och statsbidrag under
$YVNULYQLQJDUQDVDQGHOYDUWYnSURFHQWRFKILQDQVQHWWRWVSnYHUNDQlUPDUJLQHOOWSRVLWLYW
PHGHQSURFHQW1HWWRNRVWQDGVDQGHOHQLQNOXVLYHILQDQVQHWWRWVOXWDUSnSURFHQWYLONHWlUHQSURcentenhet bättre än fjolåret. Andelen för avskrivningar är den samma som fjolåret och detta beror
på förseningar i investeringsverksamheten.
Nämndernas resursramar har överskridits stort i flera fall, till stor del beroende av omställningskostnader inom förskole- och rektorsområden där vikande elevantal ger minskade intäkter i form
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av lägre skolpeng. Vad gäller gymnasiet är underskottet hänförbart till högre genomsnittspriser.
Inom äldreomsorg får man in lägre intäkter på grund av tomma platser inom särskilt boende
samtidigt som personalkostnaderna stiger med anledning av ökad arbetsbelastning inom hemtjänsten samt nya uppdrag som har utförts enligt Hälso- och sjukvårdslagen, s.k. HSL-uppdrag.
Nya medborgare med LSS/ LASS insatser har tillkommit samt nya bedömningar har gjorts av
Försäkringskassan. Uppsagda och tomma lokaler från verksamheterna som kommunstyrelsen
betalar för har under året ökat och bidrar till den negativa avvikelsen. Detta har övervägts av en
mera positiv utveckling av skatter och statsbidrag samt finansiella poster än vad som förutsattes
när budgeten för året fastställdes samt den premieåterbetalning som gjorts. Nämnas bör att
VNDWWHLQWlNWHUQDPLQVNDGHPHGPLOMRQHUNURQRUXQGHUK|VWHQPHGDQOHGQLQJDYGHQNRQjunkturnedgång som drabbade Sverige.
Totalt har resursförbrukningen utvecklats på ett mindre gynnsamt sätt än året innan relaterat till
utvecklingen av skatteintäkter och statsbidrag. Den totala nettokostnadsutvecklingen ligger i stort
sett kvar på samma nivå som fjolåret om inte hänsyn tas till den engångsersättningen från återbeWDOQLQJDYRFKnUVSUHPLHUI|UDYWDOVJUXSSVMXNI|UVlNULQJVDPWDYJLIWVEHIULHOVHI|UVlNULQJ
XSSJnHQGHWLOOPLOMRQHUNURQRU-lPI|UWPHGLQQHElUGHWWDHQHQSURFHQWLJ|NQLQJDY
verksamhetens nettokostnader, men det motsvarar en treprocentig ökning om engångsersättningen exkluderas.
Skatteintäkterna och generella statsbidrag och utjämning har ökat motsvarande två procent. Det
är således av yttersta vikt att kommunens nettokostnadsutveckling åtminstone följer utvecklingen
av skatteintäkterna och de generella statsbidragen. Om denna diskrepans i utvecklingen kvarstår
så kommer kommunens ekonomi i obalans. På sikt urholkas då kommunens goda finansiella ställning.

Balanskravet
Kommunallagen föranstaltar att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning. I förarbeten
till lagstiftningen anges att ett kriterium för god ekonomisk hushållning är att kommunens
förmögenhet inte får minska. Den kommunala förmögenheten är specificerad till kommunens
eget kapital. Gällande lagstiftning specificerar ytterligare kraven på god ekonomisk hushållning
genom att ange ett minimikrav på ekonomisk balans i den kommunala ekonomin. Minimikraven
på ekonomisk balans är att intäkterna måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Blir resultatet
QHJDWLYWPnVWHGHWUHJOHUDVLQRPWUHnU(QOLJWNRPPXQDOODJHQNDSEInUIXOOPlNWLJHEHVOXWD
att en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl. I
förarbetena till lagreglerna ges ett antal exempel på företeelser som kan vara av sådan karaktär,
exempelvis skäl som kan försvaras med ett mycket väl motiverat resonemang om god ekonomisk
hushållning. Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett
längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att
kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa på
ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg
självfinansieringsgrad av investeringar. Som bestämmelsen utformats är det i första hand kommunerna själva som ska bedöma vad som inbegrips i synnerliga skäl. I likhet med bestämmelsen
LNRPPXQDOODJHQNDSRPJRGHNRQRPLVNKXVKnOOQLQJlUDYVLNWHQPHGEHVWlPPHOVHQRP
synnerliga skäl att den inte är lämpad att ligga till grund för en domstolsprövning. I de båda fallen
är det frågan om lokala politiska bedömningar av vad som är en lämplig hantering av den lokala
ekonomin. Den bör alltså avgöras inom ramen för det politiska systemet.
Årets resultat innebär att kommunens intäkter, inklusive realisationsvinster och jämförelsestörande poster, överstiger kostnaderna med 9,4 miljoner kronor. Efter balanskravsutredning då justering sker för poster av engångskaraktär inklusive realisationsposter blir det balanserade resultatet
PLOMRQHUNURQRUI|U-XVWHULQJKDUVNHWWI|UNRVWQDGHUUHODWHUDGHWLOOH[WUDRUGLQlUDLQVDWVHU
med anledning av ett stort antal personalärenden hanterats under detta år, vilket inneburit en betydande ekonomisk påfrestning på det redovisade resultatet. Vi bedömer att dessa extraordinära
insatser har varit tvungna att genomföras för att på sikt leda till effektivare resursutnyttjande, och
därmed god ekonomisk hushållning. Med tanke på Höörs kommuns starka finansiella ställning kan
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man anse att ovan extraordinära insatser utgör ett synnerligt skäl
för att läggas in i balanskravsutredningen. Detta innebär att komPXQHQVDFNXPXOHUDGHXQGHUVNRWWnWHUVWlOOVPHGPLOMRQHU
NURQRURFKXSSJnUWLOO±PLOMRQHUNURQRUYLGnUHWVVOXW5HVWHUDQGHXQGHUVNRWWlUHQOLJWSODQnWHUVWlOOWnU

Balanskravsavstämning, mnkr
Ingående resultat att återställa
-11,6
Årets resultat enligt resultaträkningen
9,4
DYJnUUHDOLVDWLRQVYLQVWHU

WLOONRPPHUQHGVNULYQLQJDUDYHQJnQJVNDUDNWlU 
WLOONRPPHUUHDOLVDWLRQVI|UOXVWHU

WLOONRPPHUMlPI|UHOVHVW|UDQGHSRVWHU

Utgående resultat att återställa
- 0,1

Enligt gällande regelverk ska realisationsvinster som inte utgör
en del av den löpande verksamheten avräknas mot balanskravet. Rörelsestörande poster som innebär kostnadsredovisning
av engångskaraktär avräknas också. Balanskravsavstämningen
YLVDUDWW+||UVNRPPXQVNDnWHUVWlOODPLOMRQHUNURQRUXQGHU
RFKLQXYDUDQGHSODQHULQJVI|UXWVlWWQLQJDUlUUHVXOWDWHWlYHQnWHUVWlOOW'HWSnJnUHQ
omställningsprocess som syftar till att genomlysa samtliga verksamhetsområden i form av processkartläggning och styrning. Detta arbete har bland annat som målsättning att effektivisera den
kommunala verksamheten.

Sammanställd redovisning
Delar av den kommunala verksamheten bedrivs i form av kommunala företag. Koncernen Höörs
kommun består av, förutom den kommunala förvaltningen, av fastighetskoncernen Höörs Fastighets AB och det delägda renhållningsföretaget Mellanskånes Renhållningsaktiebolag.
cUHWVUHVXOWDWI|UNRQFHUQHQ+||UVNRPPXQXSSJnUWLOO
miljoner kronor. Bolagens verksamhet är fortsatt stabil och
uppvisar följande resultat:

Årets resultat, mnkr

Koncernen Höörs Fastighets AB
5HVXOWDWMXVWHULQJDULQRPNRQFHUQHQ
Varav;
Koncernen Höörs Fastighets AB
- Höörs Fastighets AB, HFAB (100%)
Höörs fastighets AB är kommunens fastighetsföretag med
- Höörs Byggnads AB, HBAB (dotterbolag)
uppgift att förvalta, bygga och hyra ut verksamhetsfastigheter.
Bolaget är även moderbolag i koncernen Höörs fastighets AB. - Höörs Industribyggnads AB, HIBAB (dotterbolag)
%RODJHWVIDVWLJKHWHUKDUYLGXWJnQJHQDYHWWVDPPDQODJW - Mellanskånes Renhållnings AB, MERAB (22,5%)
ERNI|UWYlUGHRPPQNU PQNU +||UV%\JJQDGV
AB är kommunens allmännyttiga bostadsföretag med uppgift att förvalta, bygga och hyra ut
OlJHQKHWHU%RODJHWVIDVWLJKHWHUKDUYLGXWJnQJHQDYHWWVDPPDQODJWERNI|UWYlUGHSn
PQNU PQNU +||UV,QGXVWULE\JJQDGV$%I|UYDOWDUHJQDRFKNRPPXQDODLQGXVWULIDVWLJKHWHU
Bolaget medverkar vidare i olika etablerings- och näringslivsfrågor. Bolagets fastigheter har vid
XWJnQJHQDYHWWVDPPDQODJWERNI|UWYlUGHSnPQNU PQNU 

+6,9

+5,3
+1,6
-0,3
+4,1

Årets händelser
 Nya ägardirektiv.
 9HUNVDPKHWHQKDUIO\WWDWWLOOJHPHQVDPPDORNDOHUSn%M|UNJDWDQ
 Ny hemsida.
 Styrelsen föreslagit ägaren att fusionera dotterbolagen med moderbolaget.
 Ny kontoplan.
 Kompisbo, möjlighet för unga att dela lägenhet.
De lite större underhålls- och investeringsprojekt som har genomförts under året är:
 9HWHULQlUHQ
RPE\JJQDWLRQ
PQNU
 3XPSHQ
WLOOE\JJQDG
PQNU
 8JJODQRFK I|QVWHUE\WHRFKEDONRQJUHQRYHULQJDU
PQNU
 bOYNXOOHQ
WDNRFKI|QVWHUE\WH
PQNU
 6WRUNHQ
WDNE\WH
PQNU
 5LQJVM|VNRODQ
WRWDOUHQRYHULQJKHPNXQVNDSHQ
PQNU
 0XQNDUSVVNROD
Q\YlUPHPP
PQNU
 9HWHULQlUHQ
Q\YlUPH
PQNU
 5LQJVM|VNRODQ
XSSGDWHUDGVW\URFKUHJOHU
PQNU
 6lWRIWDVNRODQ
RPE\JJQDGSHUVRQDOUXP
PQNU
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.RVWQDGHUI|UXQGHUKnOOXSSJnUWLOOPQNUI|UNRQFHUQHQ.RVWQDGHUI|ULQYHVWHULQJDUXSSJnUWLOO
PQNUI|UNRQFHUQHQ
+%$%lUPHGL6NnQHLQLWLDWLYHWYLONHWLQQHElUDWWGHVNDWLOOVSDUDYlUPHHQHUJLHORFK
YDWWHQXWLIUnQnUVI|UEUXNQLQJ'HQQDXWPDQLQJKDUVW\UHOVHQEHVOXWDWYLVNDKDVRPPnOI|U
hela fastighetsbeståndet i koncernen. Detta är en stimulerande uppgift som kommer kräva mycket
DYRVVDOODLVWRUWVRPLVPnWW8QGHUKDUNRQFHUQHQWLOOVDPPDQVPHG+||UVNRPPXQRFK
HQHUJLNRQWRUHW6NnQHDQWDJLWHQHQHUJLVWUDWHJLIUDPWLOO
8QGHUKDUYLDQDO\VHUDWHQHUJLLQYHQWHULQJHQRFKI|UGMXSDWXWUHGQLQJHQLGHIDVWLJKHWHUVRP
KDUVW|UVWHIIHNWLYLVHULQJVSRWHQWLDO$QDO\VHQKDUXWP\QQDWLDWWXQGHUYnUHQNRPPHULQYHVWHULQJDUVNHSn.XQJVKlOODQRFKcWRUS8QGHULQYHVWHUDGHYLERUWROMDVRPSULPlUYlUPH
Munkarpsskolan har byggt om från olja till luft/vattenvärmepump, Norra Rörumsskolan och Sunnanängsskolan har konventerats från olja till pellets.
$UEHWHWPHGVlNHUKHWVDUEHWHWKDUIRUWVDWWXQGHU5LVNRFKVnUEDUKHWVDQDO\VHQKDUGLVNXWHUDWV
på arbetsplatsträffar i enlighet med koncernens säkerhetspolicy. SBA (Systematiskt Brandskydds
Arbete) genomförs i hela fastighetsbeståndet och ett datorstöd har köpts in och implementerats
som stöd.
$UEHWHWPHGDWWHIIHNWLYLVHUDYnUDSURFHVVHUIRUWVlWWHUXQGHU)HODQPlODQVSURFHVVHQKDU
analyserats och förändrats. Ronderingar har införts och beräknas ge en bättre kvalitet för våra
hyresgäster då vi arbetar förebyggande.
Under året har skötselplaner tagits fram som reglerar frekvenser och kvalitet i trädgårdsskötseln.
bYHQVQ|U|MQLQJVSODQHUKDUWDJLWVIUDP8WHPLOM|QI|UElWWUDVNRQWLQXHUOLJWXQGHUKDUYLJOHVDW
ur buskage, föryngrat häckar, fällt träd och rensat upp utmed husfasaderna.
8QGHUKDUYL|NDWDQWDOVWlGDYWDOgNQLQJHQDYDQWDOHWNRQWUDNWHUDGHNXQGHUKDUNXQQDWVNH
utan ökning av personalstyrkan. Genom personalens engagemang och effektivare planering har
VWlGHQKHWHQNXQQDWI|UElWWUDVLWWHNRQRPLVNDUHVXOWDW8QGHUKDUYLRFNVnE|UMDWPHGXSSsökande verksamhet, d.v.s. haft en mängd kundbesök, där vi kunnat sälja in fler stycktjänster som
storstädningar m.m. En städtjänstmanual håller just nu på att tas fram där både kund och städpersonal snabbt ska kunna se vad extra tjänster kostar.
+|VWHQJHQRPI|UGHVHQ1., 1|MGNXQG,QGH[ KRVYnUDORNDOK\UHVJlVWHUPHGHQVYDUVIUHNYHQVSn3nGHWKHODWDJHWlUYnUDORNDOK\UHVJlVWHUQ|MGDPHGRVVVRPK\UHVYlUG9nUW
1.,lUDYP|MOLJD'HIUnJRUVRPInUK|JVWEHW\JlUOlJHWDYIDVWLJKHWHUQDYLONHWlUSRVLWLYW
eftersom läget är svårförbättrat.
9DNDQVHUQDIRUWVlWWHUDWWYDUDOnJDRFKYnUXWK\UQLQJVJUDGOLJJHUSn|YHU2PIO\WWQLQJHQKDU
XQGHUPLQVNDWWLOO  
8QGHUJHQRPI|UGHVHQNRPSHWHQVVDWVQLQJI|UVWlGYHUNVDPKHWHQGlUIRNXVOnJSnNXQGQ\WWD
vikten av lönsamhet och mitt eget värde. Andra utbildningar som genomförts är heta arbeten,
första hjälpen utbildning, motorsågscertifikat och skyliftscertifikat. Dessutom gick ledningsgruppen
på utbildning i intern kontroll.
Medarbetarenkänt har genomförts under året med syfte att mäta medarbetarnas engagemang,
välmående och uppfattning i olika frågor för att HFAB ska utvecklas och bli en ännu bättre arbetsSODWV0HGDUEHWDULQGH[OnJSnDY
8QGHUDQWRJVW\UHOVHQHWWIOHUWDOVW\UGRNXPHQW
 Rese- och representationspolicy
 IT-policy
 Risk och sårbarhetsanalys
 Energistrategi
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Ramupphandlingar för hanterverksdisciplinerna byggservice, måleri, golv, ventilation, vs och el
VOXWI|UGHVRFKDYWDODGHVXQGHUYnUHQ,VDPDUEHWHPHG+||UVNRPPXQKDUEODQGDQQDW
drivmedel upphandlats. I och med vårt medlemskap i HBV har bland annat järnvaror upphandlats.
Alla våra större investeringar och underhållsåtgärder har upphandlats i enlighet med LOU och
annonserats på www.opic.com.
 +)$%VK\URUK|MGHVGHQMDQXDULPHGDY.3,HQOLJWJlOODQGHK\UHVDYWDO
 +%$%VK\URUK|MGHVGHQDSULOPHGHIWHUK\UHVI|UKDQGOLQJDUPHGK\UHVJlVW
föreningen.
 HIBABs hyror höjdes med index i enlighet med gällande avtal.
Fastighetsaffärer
 +||U+DOODU|GVnOGHVGHQI|UNUUHDYLQVWSnNU
Mål och måluppfyllelse
Vår verksamhet spänner över ett brett spektrum av arbetsuppgifter. Vi målstyr mot energieffektiviseringar, sunda hus och kundfokus. Vår organisation ska med flexibilitet och effektivitet nå sina
mål. Vi vill erbjuda våra kunder lokaler som svarar för verksamhetens olika behov och bostäder
som svarar för den enskildes behov. Vårt främsta mål är att våra hyresgäster ska trivas med sitt
nyttjande av våra fastigheter oavsett om det är som boende, sin arbetsplats eller som elev. För
att kunna göra ägare, kunder och andra intressenter nöjda behöver vi vara duktiga inom många
områden. En förutsättning för att lyckas är att medarbetarna trivs, utvecklas och tycker om att
arbeta hos oss.
Verksamhetsperspektiv
Strategiska mål i olika perspektiv / mål
Att vara en effektiv och flexibel organisation
- Kostnadseffektiv driftsorganisation

Att ha sunda och tillgängliga fastigheter
- Minska emissionerna vid golvbyte i
lägenheterna
God förvaltning av fasta tillgångar
- Förbättra skötsel utemiljö

Kommentar
Under året har en tjänst inte återbesatts,
felanmälningsprocessen har optimerats,
ronderingar i fastigheterna för att arbeta
förebyggande har införts. Med den
nya kontoplanen skapas möjligheter till
benchmarking.

9LGE\WHKDUWLOO/LQROHXPJROY
används till förmån för plastmattor.

Skötselplaner har skapats med frekvenser
och kvalitetsmål. Snöröjningskartorna har
uppdaterats. Planteringar och häckar har
föryngrats.

- Upprätta långsiktiga underhållsplaner

3nJnURFKNRPPHUYDUDNODUWXQGHU

- Kvalitet i projektering och upphandling

För den totala projektbudgeten har målet
uppfyllts, men inte i de enskilda projekten.
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Kundperspektiv
Strategiska mål i olika perspektiv / mål
Vara en attraktiv hyresvärd
- Öka möjligheten till individuella val i
boendet

Kommentar
Tillvalsprogram är framtaget och kommer
att förhandlas med hyresgästföreningen i
VDPEDQGPHGK\UHVI|UKDQGOLQJHQ

Erbjuda valfrihet
- Aktiv hemsida och hyresgästinformation

1\KHPVLGDODQVHUDGHV

Ha en god och effektiv kommunikation
- Prioritera det personliga mötet

Vi har startat upp med kundträffar.

Medarbetarperspektiv
Strategiska mål i olika perspektiv / mål

Kommentar

Vara en attraktiv arbetsgivare
- Stark medvetenhet om verksamhetens
mål

DYSHUVRQDOHQVYDUDGHDWWGHYLVVWH
HFABs målsättning i medarbetarenkäten.

Att ha ett öppet arbetsklimat och ”vi-känsla”
- Implementera SAM fullt ut
Att ha kompetens kopplat till koncernens
behov
- Samordna vår verksamhet

- Arbeta med kompetensutveckling

Medarbetarenkäten visar att personalen
trivs och mår bra.

I augusti flyttade kontoret in på Björkgatan
RFKXQGHURNWREHUIO\WWDGHSHUVRQDOHQ
från Terminalvägen in.
Alla medarbetare har haft medarbetarsamtal.

Ekonomi och ägandeperspektiv
Strategiska mål i olika perspektiv / mål
Stärka koncernens ekonomi.
6ROLGLWHWSnVLNW

- Minska hyresbortfallet
Bidra till kommunens utveckling och
bostadsförsörjning
%\JJDQ\DERVWlGHUFDVWYDUnU
Minska miljöpåverkan
(QHUJLHIIHNWLYLVHUDWLOOPHG
VRPEDVnU
Minska antalet kemikalier inom städ.

22

Kommentar
Med positiva resultat som behålls i verksamheten ökar soliditeten.
Marknadsläge samt brister i rutinerna har
lett till ökat hyresbortfall på lägenheterna.

Ett flertal projekt i beredning och beställda
detaljplaner.
Investeringar och optimeringar sker i riktning
PRWDWWQnPnOHW
Kemikalier listor upprättade och ökad medvetenhet i organisationen.
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Måluppfyllelse
Ekonomi
5HVXOWDWHWI|UNRQFHUQHQI|UHERNVOXWVGLVSRVLWLRQHURFKVNDWWEOHYGU\JWPQNUYLONHWYDUPQNU
ElWWUHlQEXGJHW)UlPVWEHURHQGHSnGHWJ\QQVDPPDUlQWHOlJHWVRPUnWWXQGHUPHQRFNVn
tack vare det arbete som gjorts i organisationen i form av nya rutiner och effektivare arbetssätt.
'HWWDKDUOHWWWLOOVnYlOOlJUHUlQWHNRVWQDGHUVRPOlJUHSHUVRQDONRVWQDGHUXQGHULMlPI|UHOVH
PHG7URWVGHWWDlUO|QVDPKHWHQLGRWWHUERODJHQHMWLOOIUHGVVWlOODQGH
HBAB och HIBAB redovisar båda negativa resultat före skatt. I HBABs fall på grund av ett akut
WDNE\WHSn6WRUNHQ NRVWQDGPQNU ,+%$%VIDOOSnYHUNDGHVQHJDWLYWDYK\UHVI|UOXVWHUPHGPQNU'HWWDSnYLVDUPHGDOOW\GOLJKHWKXUVPnPDUJLQDOHUQDlURFKEHKRYHWDYDWW
skapa långsiktiga lönsamhetsförbättringar i båda bolagen.
Ränteutvecklingen påverkar kraftigt koncernens långsiktiga resultat. Finansiering sker utifrån mål
och risknivåer fastställda i koncernens finanspolicy. Turbulensen i världsekonomin har varit till vår
fördel med historiskt låga räntor.
Koncernen strävar efter att fördela finansieringen på flera kreditgivare. Den senaste tiden har emellertid Kommuninvest vid varje upphandlingstillfälle kunnat erbjuda den mest fördelaktiga finansieringen.
Vi hanterar ränterisken i låneportföljen med finansiella derivatinstrument. Ränte- och kapitalbindningstiden frikopplas därmed från de enskilda lånen och vi har möjlighet att när som helst, ändra
räntebindningstiden för att möta förändringar på räntemarknaden. Vi använder oss av ränteswapar
för att åstadkomma en rimlig och väl avvägd ränterisk i skuldportföljen.
)|UDWWWDYDUDSnGHQI|UPnOLJDUlQWHOlJHWWRJVXQGHUQ\DUlQWHVZDSDURPWRWDOWPQNU
9LGnUVVNLIWHWYDUJHQRPVQLWWOLJDUlQWHELQGQLQJVWLGHUnU LQNOUlQWHVZDSDU 0HGGHQILQDQVLHringen koncernen nu har, har vi förutsättningar att leverera ett stabilt finansnetto oavsett ränteutYHFNOLQJHQ+||UVNRPPXQOlPQDUNRPPXQDOERUJHQWLOOYnUDOnQ$YJLIWXWJnUPHGUlQWHSXQNWHU
per år.
9LKDUXQGHULQWHUQWRFK|YHUVLNWOLJWYlUGHUDWYnUWIDVWLJKHWVEHVWnQGRFKGnI|OMWSnPDUNQDdens accepterade avkastningskrav. Värderingen syftar till att bedöma fastighetsportföljens marknadsvärde, det vill säga det mest sannolika priset vid en försäljning av koncernens fastigheter på
HQ|SSHQRFKIULIDVWLJKHWVPDUNQDGYLGHQYLVVWLGSXQNW  9LVVDYlUGHQKDUVWlPWVDY
med extern värdering. Värdet har bedömts med stöd av kassaflödeskalkyl i vilken man genom
simulering av framtida driftnetton analyserar och bedömer marknadens förväntningar av fastigheternas värde. Restvärdet bedöms genom så kallade evighetskapitaliseringen av sista årets driftnetto.
När det gäller koncernens nyproducerade fastighet kan konstateras att kv. Mejeriet har svårt att
bära sina produktionskostnader med rådande avkastningskrav. I år har ingen nedskrivning gjorts.
Vissa värden har stämts av mot gjorda försäljningar eller externa värderingar. Marknadsvärdet i
koncernens fastighetsportfölj överstiger de bokförda värdena.
Framtid
cUHWVUHVXOWDWlUEUDRFKI|UYlQWDVWDFNYDUHGHOnJDUlQWHQLYnHUQDNXQQDXSSUHSDV'RFN
har koncernens nyproducerade fastighet kv. Mejeriet svårt att bära sina produktionskostnader
med rådande avkastningskrav. Det ekonomiska läget i världen påverkar oss mycket. Med koncernens höga belåning är vi väldigt räntekänsliga vilket gör att vi måste fortsätta arbeta aktivt med
vår lånestock och nyttja de finansiella instrument som vår finanspolicy tillåter.
Fortsatt hög efterfrågan på bostäder och i stort sett inga vakanser ger oss anledning att se ljust på
LQWlNWVVLGDQ8WK\UQLQJVOlJHWDYVHHQGHORNDOHUKDUXQGHUEOLYLWWXIIDUHSnJUXQGDYOnJNRQMXQNWXUHQ7\YlUUVHUGHWLQWHXWDWWOMXVQDXQGHU
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9LVWDUWDUPHGHWWQ\WWDIIlUVV\VWHPYLONHWNRPPHUJHRVVHQP\FNHWElWWUHP|MOLJKHWDWWI|OMD
upp ekonomin på fastighetsnivå och arbeta fram strategier för vårt fastighetsägande framöver.
$UEHWHWPHGOnQJVLNWLJDXQGHUKnOOVSODQHUIRUWVNULGHURFKI|UYlQWDVEOLNODUWXQGHU
$UEHWHWPHGHQHUJLHIIHNWLYLVHULQJDUNRPPHUDWWIRUWVlWWDRFKLQWHQVLILHUDVXQGHUGlUPLQVNDG
energianvändning ska möta kostnadsökningarna på energi. Dialogen med våra kunder är av
största vikt för vår framgång som koncern och som aktiv part på Höörs fastighetsmarknad utifrån
vår ägares intentioner. Därför kommer vi fortsätta med kundenkäter och prioritera kundbesök.
Koncernen har arbetat mycket med sin organisation, struktur och rutiner och det arbetet kommer
IRUWVlWWDlYHQXQGHU)|UKRSSQLQJVYLVNRPPHUlJDUHQDWWWLOOVW\UNDVW\UHOVHQVI|UVODJWLOO
fusion av bolagen, vilket skulle gynna vår möjlighet att leva upp till ägarens förväntningar, stärka
vår identitet samt effektivisera vår administration. Vidare ska affärsplanen med dess mål och värderingar hållas levande och vara kända i hela organisationen med fokus på kunden.
Vår framtida utmaning består i att lyckas hålla intäkter, hyresförluster, driftskostnader, underhållsoch investeringsbehov samt räntekostnader på en kontrollerad och rimlig nivå.
MERAB
MERAB är ett av Eslöv, Höör och Hörby gemensamt ägt bolag med uppgift att inom kommunerna
VYDUDI|UGHQUHJLRQDODDYIDOOVKDQWHULQJHQ%RODJHWELOGDGHV5HJLRQHQVDYIDOOVKDQWHULQJ
grundar sig på en helhetssyn på samhällets material- och energiflöden, ett utvecklat kretsloppstänkande och de nationella målen att skydda miljön och spara resurser.
Årets händelser
Allt inkommande avfall till Rönneholms avfallsanläggning transporteras efter vägning till sorteringsplattan på anläggningen. Avfallet sorteras maskinellt och delas upp i återvinningsmaterial,
biologiskt avfall, brännbart avfall samt deponirest. Till Rönneholms avfallsanläggning transporteras också allt matavfall för upparbetning, vilket innebär rivning och skiktning av avfallet. Det
biologiska avfallet behandlas på Rönneholms avfallsanläggning.
Tekniken för förbehandling av matavfall och annat biologiskt avfall har utvecklats under åren,
vilket innebär en effektivare användning av maskinerna, ökande andel av förbehandlat biologiskt avfall har sorterats ut från inkommande material. Detta har lämnats till Vrams Gunnarstorps
biogasanläggning med ökad biogasproduktion som följd, vilket innebär tillvaratagande av lokala
resurser; energi och näringsämnen, minskad användning av fossila fordons- och uppvärmningsbränslen, förbättrad lokal miljö och minskade koldioxidutsläpp.
Den maskinella sorteringen sker av allt inkommande avfall på Rönneholms avfallsanläggning.
Med skotare, kross, trumsikt samt skruvpress har olika avfallsfraktioner såsom matavfall, brännbart avfall, industri- och grovavfall sorterats och delats upp i komposterbart, biologiskt slam,
brännbart samt återvinnings- och deponimaterial, vilket innebär förbättrad behandlingsbarhet,
ökad återvinning och energiutvinning samt minskad deponering.
Under året har två Stirling motorer installerats. Dessa motorer drivs av deponigasen och producerar ström och varmvatten. Detta ger miljöeffekter som minskat metangasutsläpp till atmosfären,
omhändertagande av metangas och minimerade risker för gasläckage.
Villaabonnenterna har under sommaren fått välja abonnemangsform för hushållsavfall. AnslutQLQJVJUDGHQWLOOI\UIDFNYDUFDXQGHUK|VWHQKDU\WWHUOLJDUH±WLOONRPPLW)|UYlQWQLQJDUQDYDUFD)|UEHUHGHOVHULQI|UJHQRPI|UDQGHWDYIDVWLJKHWVQlUDLQVDPOLQJ I\UIDFN KDU
skett under året.
,VDPEDQGPHGXWVNLFNDYYDOEODQNHWWHUWLOOI\UIDFNlJGHLQIRUPDWLRQVWUlIIDUUXP.RQWLQXHUOLJ
information ges i vårt nyhetsbrev 3-4 ggr/år bl.a. gällande sortering av hushållsavfallet. MERAB:s
informatörer informerar både hushåll och näringsliv löpande, vilket även detta bidrar till positiva
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miljöeffekter. Personal har under året erhållit utbildning och erfarenhetsutbyte via studiebesök och
seminarier.
Informationskampanjer för att förbättra sorteringen och kvaliteten på matavfallet har genomförts.
Målet är att samtliga hushåll ska sortera matavfallet i papperspåsar. MERAB tillhandahåller hållare och papperspåsar kostnadsfritt till samtliga hushåll.
I samband med ny upphandling har ny taxa tagits fram.
Mål och måluppfyllelse
Miljömålen är dokumenterade i kommunernas avfallsplaner och MERAB:s internkontroll. AvfallsSODQI|UIUDPI|UDOOWKXVKnOOVDYIDOOHWKDUIXQQLWVVHQ1\UHQKnOOQLQJVI|URUGQLQJDQWRJVDY
NRPPXQHUQDXQGHUK|VWHQRFKJlOOHUIURPMDQXDULRFKJlOOHUnUIUDPnW$UEHWVPLOjömålen har sammanställts och utvecklats i MERAB:s arbetsmiljöhandbok.
De övergripande målen för MERAB är
 Skydda miljön
 Spara resurser
 Säkra omhändertagandet
 Skapa en god arbetsmiljö
 Hålla en hög servicenivå till en låg kostnad
Strategin för att uppnå detta är en ökad källsortering med insamling av farligt avfall, återvinning
av material och en uppdelning av hushållsavfallet i matavfall och brännbart avfall för att minska
miljöpåverkan och bättre kunna utnyttja resurserna i avfallet samt för att få en bättre behandlingsbarhet.
Ekonomi
cUHWVUHVXOWDWXSSJLFNWLOOPQNU PQNU +||UVNRPPXQVDQGHOlUPQNU
Framtid
Strategierna för att uppnå de övergripande målen för MERAB är en ökad källsortering med insamling av farligt avfall, återvinning av material och en uppdelning av hushållsavfallet i matavfall och
brännbart avfall för att minska miljöpåverkan och bättre kunna utnyttja resurserna i avfallet samt
för att få en bättre behandlingsbarhet.
För en ytterligare beskrivning av bolagens verksamhet och resultat se sidan 64.

Pensionsåtagande och förvaltning av pensionsmedel
.RPPXQHQVWRWDODSHQVLRQVVNXOGLQNOXVLYHO|QHVNDWWXSSJnUWLOOPLOMRQHUNURQRUYDUDYGHQ
VW|UVWDGHOHQ  UHGRYLVDVLQRPOLQMHQEODQGDQVYDUVI|UELQGHOVHU'HWWDlUHQPLQVNQLQJMlPI|UWPHGIMROnUHW8QGHUVlNUDGHVSHQVLRQVnWDJDQGHWPHGPLOMRQHUNURQRU'HQVNXOG
VRPnWHUVWnUEHVWnUDYNRPPXQHQVnWDJDQGHWLOOSHQVLRQlUHUI|GGDHOOHUWLGLJDUH
Om den totala pensionsskulden räknas med i balansräkningen sjunker soliditeten till 62 procent.
'HQJHQRPVQLWWOLJDVROLGLWHWHQ LQNOXVLYHSHQVLRQVVNXOG LULNHWOnJSnSURFHQWnU
Kommunfullmäktige har antagit särskilda föreskrifter för förvaltning av pensionsmedel. Syftet
med föreskrifterna är att nå en långsiktigt god avkastning med betryggande säkerhet. Enligt komPXQHQVI|UHVNULIWHUVNDOOQRUPDOOlJHWLI|UYDOWQLQJI|UGHODVWLOOSURFHQWDYUlQWHElUDQGHYlUGHSDSSHURFKWLOOSURFHQWDYDNWLHU
+||UKDUKLWWLOOVDYVDWWLQNOXVLYHnWHULQYHVWHUDGDYNDVWQLQJPLOMRQHUNURQRUI|USHQVLRQVI|UYDOWQLQJ9LGERNVOXWVWLOOIlOOHWlUPLOMRQHUNURQRUUHGRYLVDGHVRPILQDQVLHOODQOlJJQLQJVWLOOJnQJ
RFKPLOMRQHUNURQRUlUUHGRYLVDGHVRPNRUWIULVWLJSODFHULQJ)|UYDOWQLQJHQKDQGKDVDY'DQVNH
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Samlad redovisning av pensionsmedelsförvaltningen, mnkr


 
$YVlWWQLQJI|USHQVLRQHURFKOLNQ
I|USOLNWHOVHU


2. Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser
HMXQGHUDYVlWWQLQJDU


3. Finansiella placeringar
DQVNDIIQLQJVYlUGH 


4. Totala förpliktelser ./. fin. placeringar
DQVNDIIQLQJVYlUGH 


)LQDQVLHOODSODFHULQJDU
PDUNQDGVYlUGH 


6. Fin. placeringar (markn. värde) ./.
ILQSODFHULQJDU DQVNDIIQYlUGH 


7. Realiserad och orealiserad avkastning/
vinst/förlust på fin. placeringar
i relation till genomsnittlig
ILQSODFHULQJ ERNIYlUGH 


&DSLWDO6ZHGEDQN$JHQWDRFK&DUOVRQ,QYHVWPHQW0DQDJHment.
Avgiften för pensionsförvaltningen uppgår till för:
&DUOVRQEnGDIRQGHUQD
'DQVNH&DSLWDO6YHULJH
'DQVNH&DSLWDO*OREDO
5REXU(WKLFD6YHULJH
$JHQWDSOXVU|UOLJW|YHUULVNIULUlQWDPHGHYLJW
´KLJKZDWHUPDUN´QnJRQU|UOLJDYJLIWKDUHMXWJnWW(QSULQcip som innebär att andelsägare enbart erlägger prestationsbaserat arvode sedan eventuell underavkastning har återhämtats.

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
Under våren aviserades relativt stora budgetöverskridanden av
VRFLDOQlPQGHQRFKEDUQRFKXWELOGQLQJVQlPQGHQbYHQNRPmunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden aviserade avvikelser under senare delen av våren. Dessa bedömningar kvarstod
i delårsbokslutet samt att tekniska nämndens skattefinansierade
del också aviserade budgetöverskridanden.

De stora avvikelserna bestod till stor del av kostnadsökningar inom socialnämndens verksamhetsområde personlig assistans. Barn- och utbildningsnämnden aviserade ökade kostnader för
förskoleverksamheten p.g.a. sänkt förskolepeng, kortare vistelsetider samt lediga platser och
skolan hade svårt att anpassa organisationen i rätt takt när antal klasser minskar eller får färre
elevantal. Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet, Gatu- parkenheten, prognostiserade
ett underskott beroende på minskad mängd beställningsarbete samt ökade kostnader för drift av
gatubelysningsanläggningen. IT-kostnader bedömdes under året bidra till budgetöverskridande för
alla nämnder beroende på ökade priser mot föregående år.
Delårsbokslutet innehöll en utfallsprognos, vad gäller nämndernas nettokostnader, på ett samlat budgetöverskridande om
Delårsbokslut
Bokslut
PLOMRQHUNURQRU%RNVOXWVXWIDOOHWEOHYHWWVDPODWEXGJHW|YHU

VNULGDQGHSnPLOMRQHUNURQRU8WLIUnQGHWWDSHUVSHNWLYInU


prognossäkerheten betraktas som mindre god. De skäl som


ovan angivits för delårsprognosen har i stort sett kvarstått vid
15,2
9,4
bokslutstillfället. Dock har omfattningen av de flesta poster blivit
VW|UUHlQYDGVRPYDUNlQWYLGGHOnUHWbYHQYnUDVNDWWHLQWlNWHU
PLQVNDGHXQGHUK|VWHQPHGDQOHGQLQJDYNRQMXQNWXUOlJHWRFKVXPPDQXSSJnUWLOOPLOMRQHU
mellan delårsrapport och årsskiftet. Detta förklarar i huvudsak skillnaden i årets resultat jämfört
med delårsprognosen. För att bibehålla en löpande kontroll över den ekonomiska utvecklingen
så fortsätter kommunen att månadsvis analysera och prognostisera det ekonomiska utfallet. Detta
innebär att samtliga ekonomiskt ansvariga rapporterar sin bedömning till respektive facknämnd
som vidarerapporterar detta till kommunstyrelsen inkluderat eventuella åtgärdsbeslut.

Helårsprognos resultat, budgetavvikelse, mnkr
1lPQGHUQD
)LQDQV
7RWDODYYLNHOVH
Årets resultat

Likviditet, mnkr
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Tillgängliga medel

Ett mått som mäter likviditet eller kortfristig betalningsberedskap är kassalikviGLWHW2PPnWWHWlUSURFHQWLQQHElUGHWDWWGHOLNYLGDPHGOHQlUOLNDVWRUD
som de kortfristiga skulderna. Kassalikviditeten uppgår till 44 procent vilket är
HQJRGQLYnSnNDVVDOLNYLGLWHWHQ1LYnQlUGRFNOlJUHMlPI|UWPHGRFKEHror bl.a. på egenfinansiering av investeringsverksamheten och återbetalning till
skatteverket om 36 miljoner kronor avseende löneskatten på pensionsinlösen
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nU.DVVDOLNYLGLWHWHQLQQHKnOOHUGHQFKHFNUlNQLQJVNUHGLWRPPLOMRQHU
kronor som kommunen har. Bortser man från den så har kommunen endast
PLOMRQHUNURQRUNYDULOLNYLGLWHW9LGnUVVNLIWHWKDGHNRPPXQHQXWQ\WWMDW
miljoner kronor av checkräkningskrediten. Upptagande av lån för att kunna
ILQDQVLHUDLQYHVWHULQJVYRO\PHQI|UEOLUQRJWUROLJRFKILQQVPHGLSODQHringsförutsättningarna.

Finansiella nettotillgångar, mnkr
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400
348,4
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-64,4

160

Man kan säga att måttet finansiella nettotillgångar uttrycker betalningsstyrka på
”medellång sikt”. De finansiella nettotillgångarna minskade under året beroende
på ovan nämnda egenfinansiering av investeringsverksamheten och utbetalning
till skatteverket. Nyckeltalet visar dock på en fortsatt mycket stark nivå.
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Kort- och långfristiga skulder
Netto

Skuldsättning och konsolidering
Den del av tillgångarna som har finansierats med främmande kapital brukar
benämnas skuldsättningsgrad. Kommunens totala skuldsättningsgrad har
PLQVNDWPHGWUHSURFHQWHQKHWHUMlPI|UWPHG'HWWDEHURUSnNRPPXQHQV
positiva resultat och att investeringsverksamheten har finansierats med egna
medel.

Skuldsättningsgrad
40%
31
30%

27

26

28
26

26

25
23

20%

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Den visar
hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med skatteintäkter. SoliGLWHWHQXSSJnUWLOOSURFHQWYLONHWlUHQ|NQLQJMlPI|UWPHG+||UV
kommun har en fortsatt hög soliditetsnivå och detta visar på en god långsiktig
betalningsförmåga.

Investerings- och exploateringsverksamhet
.RPPXQHQVQHWWRLQYHVWHULQJDUXSSJLFNWLOOPLOMRQHUNURQRU'HQ
större delen av investeringsvolymen återfinns inom kommunstyrelsen/tekniska
nämndens ansvarsområden. De mera omfattande investeringarna under året
XWJ|UVDYVWDWLRQVRPUnGHWWUDILNRFKSDUNHULQJHWDSSRPPLOMRQHUNURQRU
7RWDOXWJLIWlUEHUlNQDGWLOOPLOMRQHUNURQRU7LOOGHVW|UUHLQYHVWHULQJVSURMHNWHQNDQRFNVnQlPQDVJnQJRFKF\NHOYlJDURPPLOMRQHUNURQRUWLOO
Frostavallen, Frostavägen och Storgatan som färdigställdes. Tillgänglighetsanpassningar av gång- och cykelvägsramper vid Jeppavallen och FogdarödsRPUnGHWKDURFNVnJMRUWV9lVWHUJDWDQSnE|UMDGHVRFKIlUGLJVWlOOVYnUHQ
Utbyggnader av vatten- och avloppsnätet till en utgift om 7,9 miljoner totalt.
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+||UNRPPXQKDUHQLQYHVWHULQJVEXGJHWI|UVRPXSSJnUWLOOPLOMRQHUNURQRUYLONHWLQQHElUHQEXGJHWDYYLNHOVHRPPLOMRQHUNURQRU1nJUDDQOHGQLQJDUWLOOGHQVWRUDDYYLNHOVHQlUDWW
YLQWHUQLE|UMDQSnVDPWLVOXWHWSnVWRSSDGHHQWUHSUHQDGDUEHWHQDYVHHQGHJnQJRFK
cykelarbeten och därutöver har personalbrist inom sektorn medfört eftersatt upphandlingstakt
PRWVYDUDQGHPLOMRQHUNURQRU3URMHNWHULQJSnJnUDYDUEHWHWPHG7MXUDVM|HQWUHSUHQDGKDU
SnE|UMDWVRFKVOXWI|UVYnUHQPRWVYDUDQGHPLOMRQHUNURQRU)OHUWDOHW
Finansiering av investeringarna via
projekt inom den avgiftsfinansierade verksamheten har fördröjts och motsvarörelsekapital, mnkr
UDUPLOMRQHUNURQRU)|UGU|MQLQJDYLQN|SDYWUnOEnWDULQRPYDWWHQUnGHWV
68
70
DQVYDUVRPUnGHPRWVYDUDQGHPLOMRQHUNURQRU)|UGU|MQLQJDYWnJVWRSSL
7M|UQDUSPRWVYDUDQGHPLOMRQHUNURQRUbYHQRPE\JJQDGDY.XQJVKlOODQV 60
51
N|NKDUHMJHQRPI|UWVPRWVYDUDQGHPLOMRQHUNURQRU
50
41
40

Under de senaste åren har avskrivningarna varit lägre än investeringarna. Om
den relativt höga investeringsnivån bibehålls under en längre tid kan detta leda
till en försvagning av kommunens finansiella handlingsutrymme. Kommunen
har efter finansiering av de löpande driftskostnaderna 22 miljoner kronor över
för att finansiera investeringsverksamheten. Detta har inneburit att den löpande
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YHUNVDPKHWHQILQDQVLHUDWLQYHVWHULQJVYHUNVDPKHWHQWLOO5HVWHUDQGHGHOKDUILQDQVLHUDWV
PHGWLGLJDUHXSSDUEHWDWU|UHOVHNDSLWDOPRWVYDUDQGHPLOMRQHUNURQRULQNOXGHUDWXWQ\WWMDQGHDY
checkräkningskrediten.
([SORDWHULQJVYHUNVDPKHWHQKDUKDIWQHWWRXWJLIWHUSnPLOMRQHUNURQRUXQGHUnUHW
)|U1RUUD5|UXPSnJnUSODQDUEHWHRFKH[SORDWHULQJHQNRPPHULJnQJWLGLJDVWXQGHU
Nedlagda kostnader för Bygglandsområdet avser slutförande av rivningsarbetena, som skulle ha
JHQRPI|UWVLVLQKHOKHWOLNVRP%DQJnUGVJDWDQVRPE\JJQDGWLOOGHQGHOVRPEHU|U%\JJlandsområdet samt kostnader för arkitektarbete, fyra arkitektförslag samt personalkostnad.
På industriområde Syd återfinns kostnader för utredning, projektering och ombyggnad av dagvattensystemet i Veterinärgatan samt projektering och utbyggnad av Fraktvägen som byggata.
Kompletteringsarbeten med belysning och skötselkostnader har genomförts på Höör väster och
Kvarnbäck. Planerad igångsättning av etapp 2 och 3 skjuts på framtiden p.g.a. svagt intresse för
WRPWHUQD,QNRPVWHQDYVHUHQN|SHVNLOOLQJI|U6DOYLDQRFK
Byggnaderna har rivits på verksamhetsområde Nord och en ny infartsgata har projekterats och
byggts. Utgifterna inkluderar även ombyggnad av Rv 23. Fortsatt iordningställande av området
sker under kommande år.
Vid Karlslundsområdet gjordes mindre justeringsarbeten på belysningen.

Borgensåtagande och övriga ansvarsförbindelser
Stora borgensförbindelser kan betyda väsentlig finansiell risk för kommunen i form av övertagande
DYOnQDOWHUQDWLYWlJDUWLOOVNRWW+||UVNRPPXQKDUERUJHQVnWDJDQGHQSnPLOMRQHUNURQRU
YLONHWPRWVYDUDUNURQRUSHULQYnQDUH%RUJHQVnWDJDQGHQDKDU|NDWXQGHUnUHWIUDPI|UDOOW
beroende på att friskolor beviljats utökad kommunal borgen under året. Kommunfullmäktige har
EHYLOMDW\WWHUOLJDUHPLOMRQHUNURQRUWLOOHQIULVNRODPHQGHWWDEHVOXWlU|YHUNODJDWRFKGlUPHG
avvaktar kommunen tills ärendet är prövat. Kommunen har även gått i ny borgen för MERAB i
samband med deras satsning på fyrfackssortering.
+||UVNRPPXQKDU.RPPXQIXOOPlNWLJHLQJnWWHQVROLGDULVNERUJHQVnVRPI|U
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser.
Borgen egnahem och småhus
Borgensåtagande: 0,2 mnkr
Kommunal ansvarsförbindelse skall enligt kreditgarantiförordningen lämnas för kreditgarantier för
egnahem och småhus och för bostadsrättsföreningar – om dessa beviljats räntebidrag. För dessa
JDUDQWLHUKDUNRPPXQHQDQVYDUI|UHYHQWXHOODI|UOXVWHUXSSWLOODYGHQXWHVWnHQGHVNXOGHQ
vid förlusttillfället.
Statliga kreditgarantier lämnas av Statens Bostadskreditnämnd (BKN). Systemet med statliga
NUHGLWJDUDQWLHUI|UQ\RFKRPE\JJQDGDYERVWlGHUWUlGGHLNUDIWGHQMDQXDUL)UnQVDPPD
tidpunkt upphörde statligt reglerade bostadslån att lämnas av SBAB. Kommunen lämnar ingen ny
borgen för egnahem och småhus.
HFAB
Borgensåtagande: 400,0 mnkr
%RODJHWELOGDGHVnURFKlJHUNRPPXQHQVYHUNVDPKHWVIDVWLJKHWHUVRPVHGDQK\UVXWWLOOGH
kommunala verksamheterna.
+||UVIDVWLJKHWV$%KDUHQVROLGLWHWRP
8WK\UQLQJVJUDG
Risk för infriande av borgen alternativt ägartillskott bedöms för närvarande som låg.
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HBAB
Borgensåtagande: 295,7 mnkr
%RUJHQVnWDJDQGHQDKDUPLQVNDWXQGHUnUHW+||UVE\JJQDGV$%KDUHQVROLGLWHWRP9DNDQV
graden i bostadsbeståndet är mycket låg. Risk för infriande av borgen alternativt ägartillskott
bedöms för närvarande som låg.
HIBAB
Borgensåtagande: 65,7 mnkr
+||UVLQGXVWULE\JJQDGV$%KDUHQVROLGLWHWRP5LVNI|ULQIULDQGHDYERUJHQDOWHUQDWLYW
ägartillskott bedöms som låg.
MERAB
Borgensåtagande: 8,1 mnkr
%RUJHQVnWDJDQVHWKDU|NDWXQGHUnUHW0(5$%KDUHQVROLGLWHWRP5LVNI|ULQIULDQGHDY
borgen alternativt ägartillskott bedöms som låg.
Borgen föreningar m.fl.
Borgensåtagande: 140,8 mnkr
Borgensåtagande omfattar främst Björkvikshallen AB inklusive badanläggning, Edens skola ek.
förening, Kubelidens Montessori skola ek. förening samt föreningen Emiliaskolan. Under året har
kommunen beviljat utökad borgen för ett par friskolors nybyggnationer varav det ena beslutet är
överklagat. Risk för infriande av borgen bedöms för närvarande vara låg. Dock har kommunen
pågående förhandlingar med Björkvikshallen AB inklusive badanläggningen.

Framtid/avslutning
Kommunens bokslut har präglats av den nedgång i samhällsekonomin som under hösten infunnit
VLJRFKYLVDUSnHQPHURVlNHUNRQMXQNWXUXWYHFNOLQJlYHQRPVLJQDOHUQDXQGHUWLGLJYnU
visar att en återhämtning finns att skönja.
De negativa budgetavvikelser som nämnderna presenterat har medfört att kommunfullmäktige
i november beslutade om resursförstärkningar av nämndernas budgetramar. Förstärkningarna
riktades till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för att i största möjligaste mån
bibehålla personaltätheten inom förskolan och en satsning på Barnahus inom individ- och omsorgsverksamheten.
Risken för en djupare recession och med den förnyad finansiell oro har minskat. I Sverige liksom
på andra håll i världen signalerar de finansiella marknaderna tillsammans med olika förtroendeindikatorer att vi rör oss mot ljusare tider. Det kommer att ta tid innan svensk ekonomi fullt ut är på
I|WWHULJHQRFKGHQIUlPVWDDQOHGQLQJHQVWDYDVHQIRUWVDWWNQDFNLJXWYHFNOLQJLYnURPYlUOGbYHQ
EOLUGlUI|UI|UVYHQVNGHOHWWUHODWLYWVYDJWnUPHGHQ%13WLOOYl[WSnHQEDUWSURFHQW
Den svaga tillväxten gör att arbetsmarknaden försvagas ytterligare, men uppgången i arbetslösKHWHQEOLULQWHVSHFLHOOWRPIDWWDQGH8QGHUVHQVRPPDUHQQnUDUEHWVO|VKHWHQSURFHQW'HWlU
SURFHQWHQKHWHUK|JUHlQJHQRPVQLWWHWI|ULIMRO7URWVGHQQHJDWLYDXWYHFNOLQJHQSnDUEHWV
marknaden fortsätter skatteunderlaget att växa i relativt hygglig takt. I reala termer beräknas
VNDWWHXQGHUODJHWYl[DPHGSURFHQWLnU(QELGUDJDQGHRUVDNWLOOGHQVWDUNDWLOOYl[WHQlU
ökande pensioner.
bYHQnUHQ±EHUlNQDVVNDWWHXQGHUODJHWVUHDODWLOOYl[WPHGDOOWEUHGDUHPDUJLQDO
|YHUVWLJDSURFHQW'HQIRUWVDWWJ\QQVDPPDXWYHFNOLQJHQlUHWWUHVXOWDWDYGHQnWHUKlPWQLQJ
VRPEHUlNQDVVNHSnDUEHWVPDUNQDGHQ)UnQRFKPHGVWLJHUV\VVHOVlWWQLQJHQLJHQRFK
DUEHWVO|VKHWHQNDQSUHVVDVWLOOEDND7LOOYl[WHQLVYHQVNHNRQRPLnUHQ±lULK|JJUDG
ett resultat av inhemska faktorer – såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. Den
fortsatt svaga utvecklingen internationellt, och då inte minst i Europa, innebär att exporten lämnar
ett förhållandevis begränsat bidrag till tillväxten.

29

Förvaltningsberättelse

Höörs Kommun årsredovisning 2012

Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser och löner utvecklas långsammare än normalt.
0HQLWDNWPHGDWWUHVXUVXWQ\WWMDQGHWVWLJHU|NDURFNVnO|QHRFKSULV|NQLQJVWDNWHQ8QGHU
RFK|NDUWLPO|QHUQDPHGNQDSSWSURFHQWI|UDWWVHGDQ|NDPHGQlUPDUHSURFHQWnU
'HQXQGHUOLJJDQGHLQIODWLRQHQ .3,; VWLJHUVDPWLGLJWIUnQWLOOSURFHQW
(IWHUHQUHODWLYWVWDUNVNDWWHXQGHUODJVWLOOYl[WnUDYWDU|NQLQJVWDNWHQI|URFKLQQDQ
GHWnWHUEOLUElWWUHIDUWRFK6NLIWQLQJDUQDI|UNODUDVLVWRUXWVWUlFNQLQJDYXWYHFNOLQJHQ
SnDUEHWVPDUNQDGHQ.RQMXQNWXUHQGlPSDGHVYLVVHUOLJHQPRWVOXWHWDYPHQGHWVNHGGH
ändå en viss ökning av arbetade timmar under året. Den svenska ekonomin väntas åter börja
Yl[DUHGDQLE|UMDQDYPHQV\VVHOVlWWQLQJHQPLQVNDUGHQlUPDVWHPnQDGHUQDRFKYlQGHU
upp först under andra halvåret. För året som helhet betyder det att antalet arbetade timmar blir
i stort sett oförändrat jämfört med föregående år. Nästa år räknas med en viss sysselsättningsXSSJnQJVRPI|UVWlUNVRFK
Sysselsättningsutvecklingens påverkan på skatteunderlaget förstärks av att det svagare läget på
DUEHWVPDUNQDGHQELGUDUWLOOHQGlPSQLQJDYO|QH|NQLQJVWDNWHQ1lUDUEHWVO|VKHWHQVHGDQ
PLQVNDUIUnQRFKPHGEOLURFNVnO|QHK|MQLQJDUQDVW|UUH7URWVGHQJ\QQVDPPDUHXWYHFNOLQJHQ
SnDUEHWVPDUNQDGHQlQYl[HUVNDWWHXQGHUODJHWLVDPPDWDNWEnGDnUHQ'HWEHURUSn
att den automatiska balanseringen av de allmänna pensionerna ger pensionsinkomsterna extra
VNMXWVPHQYHUNDUnWHUKnOODQGH
Den reala skatteunderlagstillväxt som framkommer när man tar hänsyn till vad som krävs för att
finansiera pris- och lönehöjningar visar ungefär samma mönster som den nominella utvecklingen.
(IWHUHQVWDUNUHDOWLOOYl[WnUIDOOHUI|UlQGULQJVWDOHQVXFFHVVLYWWLOORFKPHGnUPHQ
därefter blir det åter bättre fart. Det är i hög grad en effekt av sysselsättningens stora betydelse
I|UVNDWWHXQGHUODJHWVUHDODXWYHFNOLQJ,UHDODWHUPHUWLOOWDUGRFNLQWH|NQLQJVWDNWHQSnPRWsvarande sätt som nominellt. Det beror på att den stigande nominella ökningstakten till stor del
förklaras av högre löneökningstakt, som även fördyrar kommunernas verksamhet.
Osäkerheten på finansmarknaden har medfört en kraftig avmattning på bostadsmarknaden. StatiVWLNHQIUnQ6&%I|UlULQWHNODUlQPHQP\FNHWW\GHUSnHWWOnJWDQWDOIlUGLJVWlOOGDOlJHQKHWHU
FD±VW\FNHQ8QGHUGHNRPPDQGHnUHQSODQHUDVGHWI|UHQIRUWVDWWXWE\JJQDGDY+||U9lVWHU
Ett relativt stort antal tomter finns klara för försäljning.
$QWDOHWLQYnQDUHKDU|NDWPHGSHUVRQHUXQGHURFKXSSJLFNYLGnUVVNLIWHWWLOO
8QGHUSHULRGHQ±|NDGHEHIRONQLQJHQLPHGHOWDOPHGSHUVRQHUSHUnU1XYDUDQGH
EHIRONQLQJVSURJQRVYLVDUSnHQIRONPlQJGRPFDLQYnQDUHnU
Befolkningstillväxten ställer krav på en utbyggnad av den kommunala servicen. Det blir en utmaning att bibehålla en hög servicenivå om det finansiella utrymmet krymper. Behovet av en utbyggd
kommunal service speglas av att Höörs kommun under de senaste åren haft en mycket hög
LQYHVWHULQJVYRO\P6DPPDQWDJHWKDULQYHVWHULQJDUJHQRPI|UWVPHGFLUNDPLOMRQHUNURQRUXQGHU
±bYHQI|UGHQlUPDVWHnUHQSODQHUDVHQRPIDWWDQGHLQYHVWHULQJVYHUNVDPKHWIUDPI|UDOOW
inom VA-området.
En god följsamhet till kommunens ekonomiska strategi är en förutsättning för att kommunens
finansiella situation skall utvecklas positivt. Detta innebär att;
 'HWnUOLJDUHVXOWDWHWVWDELOLVHUDVSnHQQLYnRPHQSURFHQWDYVNDWWHURFKJHQHUHOOWVWDWVELGUDJ
(ca 7 mnkr).
 1HWWRLQYHVWHULQJDUQD|YHUWLGHQPD[LPDOW|YHUVWLJHUGHnUOLJDDYVNULYQLQJDUQDPHGPQNUSHUnU
 'HQOnQJIULVWLJDOnQHVNXOGHQlYHQLIUDPWLGHQEHJUlQVDV
Uppfylls dessa förutsättningar har Höörs kommun mycket goda möjligheter att även framgent nå
en ”god ekonomisk hushållning”.
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bYHQLHWWOlQJUHWLGVSHUVSHNWLYSnYHUNDUGHQGHPRJUDILVNDXWYHFNOLQJHQI|UXWVlWWQLQJDUQDI|UGHQ
kommunala ekonomin och verksamheternas innehåll och omfattning. Kommunens långsiktiga
arbete med en strukturerad omprövningsprocess med syfte att anpassa och effektivisera de kommunala verksamheterna fortsätter. I linje med detta har kommunfullmäktige arbetat fram en ny
YLVLRQI|U+||UVNRPPXQDWWJlOODIUnQRFKPHGEXGJHWRFKVWUlFNDVLJIUDPWLOO

Lars-Johan Rosvall
Ekonomichef

Elisabeth Steen Ekstedt
Redovisningschef
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Personalredovisning
Året som gick
Löneöversyn 2012
3nJUXQGDYDWWGHFHQWUDODDYWDOVI|UKDQGOLQJDUQDPHG6$&2I|UEXQGHQRFK.RPPXQDOLQWHEOHY
NODUDI|UUlQVHQWSnYnUHQNXQGHnUVO|QH|YHUV\QLQWHJHQRPI|UDVI|UUlQSnK|VWHQ'HQ
SURFHQWXHOODO|QH|NQLQJHQLQRPUDPHQI|UnUVO|QH|YHUV\QLQRPNRPPXQHQVOXWDGHSn
Arbetsmiljöarbete
För att tillgodose arbetsmiljölagens krav kring uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete
JHQRPI|UGHVXQGHUVOXWHWDYHQHQNlWXQGHUV|NQLQJ,YDUMHYHUNVDPKHWEHVYDUDGHHQJUXSS
bestående av skyddsombud, chef samt personalrepresentant enkäten tillsammans. Resultatet av
denna uppföljning har rapporterats till respektive sektor och kommer att samverkas i respektive
VHNWRUVVDPYHUNDQVJUXSSVDPWLGHQFHQWUDODVDPYHUNDQVJUXSSHQ&HVDPXQGHUYnUHQ
En handlingsplan har utarbetats gemensamt av arbetsgivare och fackliga företrädare som avser
RFK'lUXW|YHUJHQRPI|UVO|SDQGHRFKYLGEHKRYVNSV\NRVRFLDODVN\GGVURQGHUL
DUEHWVJUXSSHUVRPVLJQDOHUDUSV\NRVRFLDORKlOVD8QGHUKDUYLJHQRPI|UWDUEHWVPLOM|NDUWläggningar med hjälp av FHV samt externa aktörer som har lett till goda resultat. Utbildningsinsatser inom Arbetsmiljöområdet har genomförts för chefer, skyddsombud samt förtroendevalda
XQGHUK|VWHQ
Sjukfrånvaron
8QGHUKDUVMXNIUnQYDURQXSSJnWWWLOOWRWDOW0RWVYDUDQGHVLIIUDI|UYDU
Ökningen är inte alarmerande utan får betraktas som tämligen normal eftersom den följer riket i
stort. En anledning till ökningen av korttidssjukskrivningarna under årets första månader är den
influensavåg som drabbade landet i början av året. Långtidsfrånvaron har också ökat något vilket
bland annat beror på att Försäkringskassan blivit mera restriktiva i sina bedömningar av arbetsförmåga. Det har i sin tur medfört att några medarbetare har återgått för tidigt till sitt arbete. Resultatet har i vissa fall blivit att hälsotillståndet snabbt har försämrats samt att sjukskrivningstiden
ytterligare har förlängts i sin helhet.
Ett antal allvarliga sjukdomstillstånd, helt orelaterade till arbetssituation, har drabbat några av
medarbetarna, vilket i sig bidrar till den ökade långtidssjukfrånvaron.
Sjukfrånvaron bland kvinnorna är betydligt högre än bland männen. Kvinnornas sjukfrånvaro per
XSSJLFNWLOOPHGDQPlQQHQVVMXNIUnQYDURXSSJLFNWLOO6lUVNLOGDLQVDWser för att ytterligare minska sjukfrånvaron hos våra kvinnliga medarbetare kommer att bli aktuellt
XQGHU%ODQGDQQDWNRPPHUNRPPXQHQVMlPVWlOOGKHWVSODQDWWXSSGDWHUDVXQGHU
frågan kommer att belysas av den partsammansatta arbetsgruppen. Vi kan konstatera att vår
Företagshälsovårdspartner har haft en klar ökning av både läkartid och genomförda stödsamtal
KRVEHWHHQGHYHWDUHXQGHU'LDORJSnJnUPHGI|UHWDJVKlOVRYnUGHQI|UDWWJHPHQVDPW
analysera orsaker samt att finna metoder för att minska sjukskrivningar framöver.

Framtiden
Personalpolitiken
Kommunfullmäktige i Höör har fastställt följande inriktningsmål för personalpolitiken:
”Personalpolitiken skall utvecklas i syfte att stärka Höörs kommuns bild av en attraktiv och
konkurrenskraftig arbetsgivare”.
Denna målsättning är av central betydelse för att den kommunala verksamheten ska kunna fortsätta
utveckla kvalitet och ta ansvar för nya områden. Detta kräver en modern och förutseende personalpolitik, så att kommunen även i fortsättningen kan rekrytera och behålla kompetent personal.
En uppdaterad personalpolicy antogs av KF under våren och har till uppgift att implementeras i
RUJDQLVDWLRQHQXQGHURFK
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Personalförsörjningen
0HOODQnUHQ±NRPPHUGU\JWHQIMlUGHGHODYNRPPXQHQVDQVWlOOGDDWWXSSQnSHQVLRQVnOGHUQ'HVHQDVWHnUHQKDULJHQRPVQLWWFLUNDSHUVRQHUnUOLJHQVOXWDWSnHJHQEHJlUDQ6DPmantaget innebär detta att nästan halva personalstyrkan ska nyrekryteras under dessa år. Det
är naturligtvis en mycket stor utmaning för Höörs kommun och ska vi lyckas med detta i konkurrens med andra kommuner krävs det att vi kan erbjuda såväl goda arbetsförhållanden som goda
anställningsvillkor i övrigt.

Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid, %
cOGHUVLQWHUYDOO
%RNVOXW

nU
 

Total sjukfrånvaro
2,79
Sjukfrånvaro för kvinnor
-
Sjukfrånvaro för män
-
/nQJWLGVVMXNIUnQYDURWRWDOW!GDJDU

/nQJWLGVVMXNIUnQYDURNYLQQRU!GDJDU

/nQJWLGVVMXNIUnQYDURPlQ!GDJDU


2,99






nU
!nU
7RWDOW
     
3,84  4,79  4,16 
 
  4,67 
 
  2,19 
 
  29,10 
 
 
 
 
 
 

Antal anställda och medelålder
Antal anställda
Tillsvidare
Visstid
.YLQQRU



Anställda procent
Tillsvidare
Visstid





Medelålder
Tillsvidare Visstid







0lQ













Totalt

821

102

100%

100%

48

39

Antal anställda per verksamhetsområde
Verksamhetsområde

Kvinnor
Män
Totalt
Årsarbetare
Tillsvid. Visstid Tillsvid. Visstid Tillsvid. Visstid Tillsvid. Visstid

.RPPXQOHGQLQJVNDQVOL
6RFLDOVHNWRU
%DUQRXWELOGQLQJVVHNWRU
.XOWXUR)ULWLG
7HNQLVNVHNWRU
0LOM|RE\JJP\QGLJKHW
5lGGQLQJVWMlQVW
Totalt








669








71








152
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Medelålder fördelat på verksamhetsområde
Verksamhetsområde

Tillsvidare
Visstid
Kvinnor Män Kvinnor Män








821








102



 
 








732,60 72,05

Antalet anställda fördelat på
åldersgrupper
Tillsvidare
Åldersgrupp Antal 

Visstid
Antal 

%DUQRFKXWELOGQLQJVVHNWRU 







Kommunledningskansli

49

37

33

nU

















47

.XOWXURFKIULWLG









nU

0LOM|RFKE\JJP\QGLJKHW









nU

















821

100

102

100

5lGGQLQJVWMlQVW











6RFLDOVHNWRU









Totalt

7HNQLVNVHNWRU









Totalt

48

48

37

42
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Antal anställda och procent som arbetar
Tillsvidare
Visstid
deltid

.YLQQRU
0lQ
Totalt

$QWDO



$QWDO



















318

38,7

70

68,6

Antalet hel och deltid inom respektive åldersgrupp

cOGHUVJUXSS
nU

34

Tillsvidareanställda
Heltid
Deltid
$QWDO

$QWDO


Visstidsanställda
Heltid
Deltid
$QWDO

$QWDO


















nU

















nU



































Totalt

503

318

32
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Miljöredovisning
(QGHODYNRPPXQHQVYLVLRQlUDWW+||UnUVNDYDUDHQSODWVGlULGpQRPHQKnOOEDUXWYHFNling drivits långt. För att nå detta finns ett inriktningsmål som lyder: Vi ska arbeta systematiskt
för att minska den kommunala verksamhetens miljöpåverkan och medverka till att hela
samhället minskar sin negativa miljöpåverkan. Nedan presenteras en del av det miljöarbete
som bedrivs inom olika ämnesområden i den kommunala verksamheten.

Energieffektivisering
8QGHUKDUNRPPXQHQDQWDJLWHQVWUDWHJLI|UHQHUJLHIIHNWLYLVHULQJ'HQ
handlar om energianvändning i kommunala lokaler, transporter och fordon men
även sådant som gatubelysning och VA-verksamhet. Strategin innehåller målformuleringar och en handlingsplan. Ett mål är att energianvändningen i komPXQHQVRFK+)$%VIDVWLJKHWHUVNDPLQVNDPHGSURFHQWWLOOnUMlPI|UW
PHGnU(WWDQQDWPnOlUDWWDQGHOHQWMlQVWHUHVRUPHGNROOHNWLYWUDILNVND
öka. Bland åtgärderna finns olika tekniska förbättringar, men även utbildningsoch informationsinsatser riktade mot förtroendevalda och anställda. Arbetet
med strategin finansieras delvis med hjälp av bidrag från Energimyndigheten.

Total energianvändning i
kommunens lokaler, kWh per kvm
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Energirådgivning
Energirådgivningen riktar sig privatpersoner, föreningar och företag. Som privatperson kan man
bland annat få råd vid val av värmesystem eller elleverantör. Små och medelstora företag kan
få tips och råd om enkla åtgärder som kan spara mycket energi, pengar och miljö. Energirådgivningen sker i samarbete med Hörby och Sjöbo kommuner och är kostnadsfri. Många kontakter
PHGSULYDWSHUVRQHUVNHULVDPEDQGPHGROLNDPlVVRU8QGHUDUUDQJHUDGHVHQHQHUJLPlVVD
L+||UPHGHWWWDOXWVWlOODUH,PDMK|OOVLQIRUPDWLRQRPVROHQHUJLSn1\DWRUJRFKXQGHUWUDILkantveckan demonstrerades elbilar och elcyklar. Annars sker den mesta rådgivningen per telefon.
8QGHUJHQRPI|UGHVGU\JWWHOHIRQUnGJLYQLQJDU

Ekologiska livsmedel

Andel ekologiska livsmedel
18
16

Ekologisk odling innebär lägre miljöbelastning eftersom maten odlas utan
användning av handelsgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Dessutom
innebär ekologisk certifiering strängare regler kring djurhållning och djurhälsa.
,+||UKDUPnOHWYDULWDWWSURFHQWDYGHQPDWVRPVHUYHUDVLYHUNVDPKHWHUQD
VNDYDUDHNRORJLVNWRGODGnUVDPWSURFHQWWLOO'HVVDPnOKDU
XQGHUHUVDWWVDYHWWQ\WWHIIHNWPnOVRPVlJHUDWWSURFHQWDYGHLQN|SWD
OLYVPHGOHQVNDYDUDHNRORJLVNWSURGXFHUDGHnU

Trafik och miljö

14
12
10
8
6
4
2
0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

En fjärdedel (25 %) av kommunens
inköpta livsmedel ska vara ekologiskt
producerade till år 2014. (Nyckeltal 20).

8QGHUKDUHWWVWRUWDUEHWHODJWVSnDWWIlUGLJVWlOODUHPLVVYHUVLRQHQDY
kommunens trafikplan. Planens yttersta mål är att öka andelen hållbara transporter. Trafikplanen består av åtta delplaner som behandlar: cykeltrafik, gångtrafik och tillgänglighet, trafiksäkerhet, hastighet, buller, gestaltning, vägvisning och Mobility Management (MM).
MM handlar om mjuka åtgärder för att förändra resvanor och trafikbeteenden och främja hållbara
transporter. Andra mer konkreta åtgärder inom trafikområdet under året var att färdigställa cykelvägen till Frostavallen och Vaxsjön. Genom att bygga ut och förlänga cykelvägnätet vid skolomUnGHWL+||UKDUVNRORUQDEXQGLWVVDPPDQPHG-HSSDYDOOHQSnHWWWU\JJDUHVlWWbYHQL7M|UQDUS
har cykelvägnätet byggts ut för att förbättra trafikmiljön kring skolan och Frostavägen. Vid järnvägsstationen i Höör har pendlarparkeringen byggts om och förbättrats. Dessutom har cyklisterna
numera tillgång till såväl cykelställ under tak som låsbara cykelställ och cykelbås.
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Miljövänliga tjänsteresor
Under året avslutades en upphandling av fordon som gör att det nu finns både rena elbilar och
så kallade laddhybrider att tillgå enligt våra avtal. Vid varje beställning av ett nytt fordon görs en
bedömning huruvida den önskade funktionen kan uppfyllas av en elbil eller hybrid. I den kommunala förvaltningen rullade vid årsskiftet en laddhybrid, en elbil samt en etanolbil. Dessutom var
\WWHUOLJDUHDYWRWDOWSHUVRQIRUGRQNODVVDGHVRPPLOM|IRUGRQLGHQPHQLQJHQDWWGHVOlSSHU
XWXQGHUJNROGLR[LGSHUNP<WWHUOLJDUHWUHHOELODUlUEHVWlOOGDRFKOHYHUHUDVXQGHU9nUD
tågkort som gör det enklare att åka kollektivt i tjänsten var under året utlånade under sammanlagt
GDJDU$QWDOHWXWOnQLQJVGDJDUKDU|NDWVWDGLJWVHGDQWnJNRUWHQLQI|UGHVI|UQlUPDUHnUVHGDQ

Restaurering av Ringsjön
Delar av arbetet med restaurering och övervakning av Ringsjön sker för närvarande inom projektet Algae be gone! (Bort med algerna!), ett EU-finansierat
SURMHNWVRPSnJnUXQGHUSHULRGHQMXQL±GHF5HGXNWLRQVILVNHW ELR1972 1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
0,0
PDQLSXOHULQJ IRUWVlWWHURFKXQGHUInQJDGHVRPNULQJWRQYLWILVNL
Ringsjön. Bottenfaunaproverna visade på positiva effekter av den pågående
-0,4
biomanipuleringen. Sjöfågelräkning har genomförts och de preliminära resultaWHQYLVDGHSnHQVLJQLILNDQW|NQLQJDYDQWDOHWVLPlQGHUXQGHU PDQInUJn
-0,8
WLOOEDNDWLOOWDOHWI|UDWWKLWWDPRWVYDUDQGHDQWDO YLONHWRFNVnLQGLNHUDUHWW
tillfrisknande. Betningsexperiment har genomförts under året i syfte att testa
-1,2
hur en ökning av stora djurplankton (förväntat resultat av biomanipuleringen)
påverkar såväl giftighet som mängden alger. Genomförandet av experimentet
-1,6
Inget reduktionsfiske
Reduktionsfiskeperiod
Mål för siktdjup 2015
har varit lyckat och nu pågår analyser. Sammanställning av GIS-material
(vatten, vattendrag, höjder, anlagda våtmarker mm) över Ringsjöns avrinningsområde har genomI|UWVRFKVNDOLJJDWLOOJUXQGI|USODQHULQJDYELRWRSNDUWHULQJDUVRPSnE|UMDVYnUHQ

Siktdjup i Ringsjön, sommarmedelvärden (juni-september)

Ombyggnad av reningsverket
8QGHUSnE|UMDGHVRPE\JJQDGDYUHQLQJVYHUNHWL2UPDQlV6\IWHWlUDWWPRGHUQLVHUDRFKIn
en driftsäker anläggning som klarar morgondagens krav. Ombyggnaden gäller framförallt det sista
VWHJHWLSURFHVVHQDYYDWWQLQJDYDYORSSVVODPGlUGHQJDPODDQOlJJQLQJHQIUnQWDOHWWMlQDW
ut. Ombyggnaden medför både högre kapacitet och större driftsäkerhet. Att det avslutande steget
i slamhanteringen fungerar är avgörande, annars havererar hela processen. Närheten till Ringsjön
och kommunala dricksvattentäkter gör det extra angeläget med en säker hantering. En gaspanna
för uppvärmning har också bytts mot en modernare panna med betydligt bättre verkningsgrad.

Revidering av naturvårdsprogram
5HYLGHULQJHQDYNRPPXQHQVQDWXUYnUGVSURJUDPJLFNXQGHULQLVLWWVOXWVNHGH'RNXPHQWHW
skickades på remiss under hösten och har sedan bearbetats till en version för politiskt antagande
XQGHU)|UVODJHWLQQHElUHQJDQVNDJHQRPJULSDQGHUHYLGHULQJRFKXSSGDWHULQJXWLIUnQGDJHQV
kunskapsläge. 92 värdefulla naturområden finns beskrivna i programmets områdeskatalog.
Naturvårdsprogrammet ska fungera som ett underlag i
Regionala miljömål
kommunens olika verksamheter, som fysisk planering och
På regional nivå ansvarar Länsstyrelsen för att formulera
myndighetsutövning. Programmet kan också användas av
miljömål och ta fram förslag på åtgärder. Ett nytt regionalt
privatpersoner som vill veta mer om naturen i Höör.
nWJlUGVSURJUDPIDVWVWlOOGHVLRNWREHURFKJlOOHUI|U
SHULRGHQ±,VDPEDQGPHGUHYLGHULQJHQKDUIHP
Miljömål
skånska utmaningar identifierats:
 +nOOEDUDWUDQVSRUWHU
De sexton nationella miljökvalitetsmålen utgör en grund
 +lQV\QWLOOKDYVM|DURFKYDWWHQGUDJ
för allt miljöarbete och är fastställda av Sveriges riksdag.
 +XVKnOOQLQJPHGPDUNRFKYDWWHQUHVXUVHU
Höörs kommuns lokala miljömål med handlingsplan
 6N\GGDYQDWXURFKNXOWXUYlUGHQ
DQWRJVDYNRPPXQIXOOPlNWLJHLMDQXDUL6\IWHWPHG
 +nOOEDUNRQVXPWLRQ
lokala miljömål är att bryta ner och anpassa de nationella

36

Höörs Kommun årsredovisning 2012

Förvaltningsberättelse

och regionala miljömålen till lokala förhållanden. De lokala miljömålen ska fungera som stöd i
arbetet med att nå det övergripande målet – en hållbar utveckling.

Gröna nyckeltal
+||UVNRPPXQKDUDQYlQWJU|QDQ\FNHOWDOI|UDWWPlWDPLOM|WLOOVWnQGRFKWUHQGHUVHGDQnU
1\FNHOWDOHQUHYLGHUDGHVnUVnDWWGHQXlUWLOODQWDOHW'HI|UVWDVH[WRQQ\FNHOWDOHQPlWHU
miljötillståndet i kommunen som geografiskt område, medan de fyra sista fungerar som termometer
på den kommunala förvaltningens miljöprestanda vad gäller energianvändning, miljövänliga
fordon och inköp av ekologisk mat. Flera av nyckeltalen fungerar också som uppföljning av våra
lokala miljömål. Några nyckeltal redovisas här. Samtliga nyckeltal finns på kommunens hemsida:
www.hoor.se.
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Kommunstyrelsen
Årets händelser
,MDQXDULDQWRJV+||UVNRPPXQVQ\DYLVLRQ,VDPEDQG
med visionen beslutades också att arbeta med sex strategier
för att nå visionen. Detta arbete har bedrivits under året och
resulterade i nya inriktningsmål som antogs i juni. I samband
PHGEXGJHWDUEHWHWI|UWRJVQ\DHIIHNWPnOIUDPRFKIDVWställdes i kommunfullmäktiges budgetbeslut. Detta har sammanställts i ett samlat styrkort för Höörs kommun i budgetGRNXPHQWHWI|UnURFKGlUPHGlUEDODQVHUDGVW\UQLQJ
infört i ekonomistyrningsprinciperna.

Driftsredovisning, tkr
Bokslut Bokslut Bokslut Budget
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,QWlNWHU
   
.RVWQDGHU
   
'ULIWQHWWR   
%XGJHWDYYLNHOVH 
 

Hyrorna för kommunens verksamhetslokaler har omförhandlats med kommunens fastighetsbolag,
HFAB, och inkluderar nu varmhyra.
Under våren antogs en reviderad personalpolicy.
En trafikstrategi och trafikplan fastställdes av kommunfullmäktige i juni.
)|UVODJWLOO|YHUVLNWVSODQKDUJRGNlQWVI|UVDPUnG
Kommunen erbjuder numera E-faktura till de som utnyttjar kommunens tjänster.
Samarbetet med EU-kontoret i Hässleholm har resulterat i beviljade EU-ansökningar avseende
5LQJVM|QRFKEDUQRFKXWELOGQLQJVVHNWRUQYDUDYVLVWQlPQGDDYVOXWDGHVXQGHU/HDGHUSURMHNWHW6lWW0LWW6NnQHSnNDUWDQDYVOXWDGHVXQGHURFKIDVWYn'HVWLQDWLRQVQDY0LWW6NnQH
KDUEHYLOMDWVELGUDJPHGVWDUW%nGDSURMHNWHQV\IWDUWLOODWWXWYHFNODEHV|NVQlULQJHQRFK|ND
sysselsättningen.
$QWDOHWERVWDGVDQSDVVQLQJVlUHQGHQXSSJLFNWLOOVWGlU|YHUYlJDQGHGHOJlOOGHPRQWHULQJDY
ramper men det förekommer även ärenden som avser installationer av hissar och ombyggnationer
av badrum.

Mål och måluppfyllelse
Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att den samlade kommunala verksamheten utvecklas
i riktning mot kommunens vision och inriktningsmål.
Målet är uppfyllt.
För samtliga inriktningsmål finns utarbetade mätbara effektmål. Dessa följs upp och redovisas till
kommunfullmäktige vid två tillfällen under verksamhetsåret, i samband med delårsrapport och vid
årsredovisning.
Kommunstyrelsen ska svara för att Höörs kommun förmedlar en öppen och enhetlig bild av sin
verksamhet gentemot media och sina invånare.
Målet är uppfyllt.
På kommunens hemsida är teletal och lättläst text infört. Presskonferenser genomförs löpande.
En offensiv informations- och marknadsföringsverksamhet som omfattar hela kommunen, ska
utvecklas under planeringsperioden.
Målet bedöms delvis vara uppfyllt.
Informations- och marknadsföringsverksamheten har utvecklats något under året men kan inte
beskrivas som offensiv. En marknadsföringsplan har inte tagits fram beroende på att det saknas
personalresurser. Däremot finns det numera ett samordnat presentationsmaterial och diskussioner har påbörjats om att ta fram en ny film på hemsidan.

Målet är
uppfyllt

Målet är
uppfyllt

Målet bedöms
delvis vara
uppfyllt
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Personalpolitiken ska utvecklas i syfte att stärka Höörs kommuns bild av en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare.
Målet bedöms delvis vara uppfyllt.
Personalpolitiken är i ständig utveckling och sker dels i personalkontorets vardagliga arbete
gentemot organisationens chefer och medarbetare, dels accentueras det genom vissa strategiska
insatser. Utbildningsinsatser inom arbetsmiljölagens förväntningar på en god arbetsgivare samt
VDPYHUNDQVXWELOGQLQJLQRP%81KDUJHQRPI|UWVXQGHU0HGDUEHWDUVNDSVXWELOGQLQJLQRP
GHODUDYRUJDQLVDWLRQHQKDUJHQRPI|UWVXQGHUK|VWHQ
Ett arbetsmarknadspolitiskt samarbetsprojekt har inletts med Arbetsförmedlingen med syfte att
YHUNDSRVLWLYWI|UDUEHWVO|VDXQJGRPDUPHOODQ±nU

Målet är
uppfyllt

Målet bedöms
delvis vara
uppfyllt

Målet bedöms
vara uppfyllt

Målet bedöms
deOvis vara
uppfyllt

Formerna för inflytande och delaktighet i den kommunala verksamheten ska utvecklas.
Målet är uppfyllt.
Flera verksamheter använder brukarenkäter kontinuerligt i sitt uppföljnings- och utvecklingsarbete.
Ett system för synpunkter och avvikelser planeras att införas inom det närmaste året. Detta kommer ytterligare att stärka måluppfyllelsen.
Kommunen ska byggas ut på ett planerat sätt. Det ska i kommunens samtliga tätorter finnas
tillgång till exploateringsbar mark för bostads- och verksamhetsändamål, förberedd för byggnation
genom stadsplanering.
Målet bedöms delvis vara uppfyllt.
Planeringsarbete med detaljplaner, planprogram, förstudier och översiktlig planering pågår för att
tillgodose tillgången på exploateringsbar mark för bostäder och verksamheter.
I Höörs kommun har alla rätt till en trygg och säker miljö. Brand- och olycksriskerna ska fortlöpande minskas.
Målet bedöms vara uppfyllt.
Ett fortsatt arbete med en fördjupad risk- och sårbarhetsanalys genomförs tillsammans med
övriga verksamheter i kommunen. Tillsynsverksamhet och utbildning i bl.a. brandkunskap och
HLR fortgår. Nya utlarmningsplaner och ny teknik med bl.a. digitalt kartstöd och användandet av
ny radiokommunikation RAKEL gör de operativa insatserna mer effektiva.
Naturvården ska ha en framskjuten roll i samhällsplaneringen.
Målet bedöms delvis vara uppfyllt.
1DWXUYnUGVSURJUDPIlUGLJVWlOOGHVRFKUHPLVVEHKDQGODGHVXQGHUK|VWHQRFKKDUVHGDQ
EHDUEHWDWV3ROLWLVNEHKDQGOLQJRFKDQWDJDQGHVNHUXQGHU5HYLGHULQJDY/RNDODPLOM|PnO
har inte kunnat genomföras på grund av att revidering av översiktsplan och naturvårdsprogram
krävt mycket tid. Arbete med förbättrad tillgänglighet till naturreservatet Lergravarna pågår men
har inte avslutats. Siktdjupet i Ringsjön visar en positiv trend.

Ekonomi
Till de större negativa avvikelserna inom kommunstyrelsens verksamhetsområde hör Räddningstjänsten, Lokalbank, IT-infrastruktur, Kollektivtrafik och Bostadsanpassningsbidrag.
Räddningstjänstens nya radiokommunikationssystem, RAKEL, innebär att kostnaderna för komPXQLNDWLRQVUDGLR|NDWbYHQLQWlNWHUQDEOHYOlJUHSnJUXQGDYDWWXWK\UQLQJDYUlGGQLQJVFKHIVtjänst till Hörby kommun upphörde under året. Dessutom blev personalkostnaderna högre för att
anställning gjorts av extra personal samt att räddningschefen slutat sin anställning.
Lokalbanken avser hyran för uppsagda och tomma lokaler från verksamheterna. Dessa avser
främst Norra Rörums skola, men även Gamla brandstationen, Gamla företagshälsovården samt
Ringsjöskolans ledningscentral. Dialog med Höörs Fastighetsbolag pågår kontinuerligt om avyttring eller uthyrning av dessa lokaler.
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Under januari månad beslöts att ett återköp av kommunens IT-infrastruktur från Unikom skulle
J|UDVbYHQGHO|SDQGHGULIWVNRVWQDGHUQDI|UGHWWDLIRUPDYWH[K\UDDYVYDUWILEHUVNXOOHLQJn
Detta beslut kom således efter budgetbeslutet och var ej finansierat.
Kollektivtrafiken avser en extratur för Natur- och kulturbussens linjer.
Bostadsanpassningsbidraget avser ett antal installationer av hissar som är dyra att genomföra.
Bland de större positiva avvikelserna finns Interregprojektet Algae Be Gone tillsammans med
Natur- och kulturvård. Vidare gav reception och televäxel samt kontorsservice högre intäkter än
budgeterat.
De prognoser som kommunens verksamheter har lämnat under året visade på negativa ekonomiska avvikelser. Kommunstyrelsen beslutade därför att nämnderna skulle redovisa åtgärdsplaner
för att reducera avvikelserna.

Framtid
8QGHUJMRUGHVHQ|YHUV\QDYKXUVDPKlOOVE\JJQDGVIUnJRUQDKDQWHUDVPHGV\IWHDWWVNDSD
en modern, effektiv organisation, präglad av ett starkt medborgarfokus. Verksamheten ska upplevas öppen och tillgänglig av medborgare, besökare, näringsliv och samarbetspartners. För att nå
dessa mål ska arbetet med att förtydliga kommunens vision och målbild fortsätta och intensifieras.
Följande förslag föreslås för att effektivisera arbetet. Översiktsplanen ska utvecklas till ett strategiskt och levande styrdokument på alla nivåer. Programarbete ska utvecklas och användas mera
frekvent i arbetet. Samhällsbyggnadsfrågorna bör ledas av en övergripande politisk samordningsoch styrgrupp. Denna grupp har identifierats till presidierna i kommunstyrelsen, tekniska nämnden
och miljö- och byggnadsnämnden. För en förbättrad samordning och verkställande av plan- och
samhällsbyggnadsfrågor ska en samhällsbyggnadssektor inrättas genom att komplettera teknisk
sektor med planfunktionen. Ansvaret och resurser för det övergripande strategiska utvecklingsoch planeringsarbetet återfinns liksom tidigare hos kommunstyrelsen.
.RPPXQOHGQLQJVNRQWRUHWVNRPPXQNDQVOLVNDIURPGHQMDQXDULXWJ|UDHQFHQWUDO
nämndsekreterarfunktion för miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden.
I detta uppdrag ingår insamling och sammanställning av handlingar till kallelse, upprättande av
ärendelista med ärendebeskrivning och förslag till beslut i respektive ärende, upprättande av
förteckning över delegationsbeslut som ska anmälas till nämnden, upprättande av förteckning
över övriga anmälningar till nämnden, upprättande, kopiering och utskick av kallelse, sekreterarskap vid sammanträdet, upprättande av protokoll efter sammanträdet, justering av protokoll samt
expediering av beslut.
Ekonomikontoret fortsätter arbeta med att införa elektroniska beställningar och elektroniska fakturor
i kommunen. Detta effektiviserar inköps- och fakturaprocessen samt möjliggör ökad ramavtalstrohet och prismedvetenhet. IT-stöd ger även möjligheter till bättre statistik och uppföljning.
Kommunens lokalbehov måste hela tiden hållas i fokus för att inte erhålla hyreskostnader för
tomma och oanvända lokaler. Arbetet med att omdisponera, förändra och finna nya lösningar på
lokalutnyttjandet för en kostnadseffektivare användning av lokalerna pågår ständigt tillsammans
med verksamheterna.
ABG står för Algae Be Gone! som är en fortsättning av utfiskningsprojektetet i Ringsjön till att vara
ett gränsöverskridande projekt där Höör, Eslöv och Hörby kommuner samt Sydvatten AB tillsammans med Lunds Universitet och tre danska kommuner beviljats EU-medel under tre år för att
utveckla nya metoder kring biomanipulation. Algblomning är ett problem som Ringsjön delar med
många andra insjöar i slättlandskap, bland andra den danska sjön Sjælsø.
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8QGHUNRPPHUVW|UUHVDWVQLQJDUSnXWYHFNOLQJDYILVNHPHWRGHUVDPWIUDPWDJDQGHDYnWgärdsplan för minskning av näringstillförsel från avrinningsområdet att fortsätta göras inom Algae
Be Gone, allt för att komma tillrätta med algblomningen i projektsjöarna. För att bli mer effektiva i
trålningarna kommer det att köpas in nya specialanpassade trålbåtar. Förhoppningen är att dessa
VNDNXQQDWDVLEUXNXQGHUVHQYnUHQ
(QIRUWVDWWVDWVQLQJSnIHULHDUEHWHQI|UNRPPXQHQVXQJGRPDUNRPPHUDWWVNHXQGHU
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Revisionen
Årets händelser
8QGHUWLOOWUlGHQ\DVDNNXQQLJDUHYLVRUHUPHGI|OMGDWWSODnering samt genomförande av riktade granskningar blev senarelagda under året. En följd av detta är att det under december
månad påbörjades granskningar som blir färdiga först under
I|UVWDWHUWLDOHW

Driftsredovisning, tkr
Bokslut
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Revisionen har förutom granskning av del- och helårsbokslut
genomfört en övergripande granskning av nämndernas verksamhet samt riktade granskningar mot följande områden: Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering samt Granskning av avtalstrohet. Vid granskningarna har framkommit att det finns utrymme för förbättringar men det har inte funnits skäl till
anmärkningar. Granskningarna finns tillgängliga på kommunens hemsida under politik/revision.

Budget





Vid den övergripande granskningen har konstaterats att arbetet inom respektive förvaltning synes
fungera väl. Intern kritik har dock riktats mot bristande samverkan mellan förvaltningarna.
.RPPXQHQVVWLIWHOVHUVYHUNVDPKHWI|UKDURFNVnJUDQVNDWV

Mål och måluppfyllelse
Revisionen har uppfyllt sitt mål att genomföra planerade granskningar och att förbättra kontakten
med fullmäktiges ledamöter.

Målet är
uppfyllt

Ekonomi
Revisionen har genomfört sitt uppdrag inom tilldelade resurser.

Framtid
5HYLVRUHUQDlQGUDUWLOOGHOVLQDUEHWVPRGHOORFKI|UlQGULQJDUQDlUDWWUHYLVLRQHQSODQHUDUDWW
ha vissa möten förlagda i verksamheten samt att verksamhetsföreträdare inbjuds för att informera
RPVLQDUHVSHNWLYHYHUNVDPKHWHU5HYLVLRQHQNRPPHUXQGHUlQQXPHUDNWLYWI|UV|NDLQIRUmera KF kring pågående granskningar med syftet att involvera ledamöterna.
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7HNQLVNDQlPQGHQVNDWWH¿QDQVLHUDG
Årets händelser
+|VWHQDQVWlOOGHVHQQ\WHNQLVNFKHIQnJRWVHQDUHHQQ\
VA-chef och i februari var samtliga chefsposter tillsatta i och med
att den vakanta Gatu- och parkchefstjänsten återbesattes. Första
KDOYDQDYKDUVnOHGHVSULRULWHUDWVDWWOlUDNlQQDRUJDQLVDtionen, analysera verksamheten peka ut prioriteringsområden
som antingen blivit eftersatta eller har stort behov av utveckling
och/eller underhåll.

Driftsredovisning, tkr
Bokslut Bokslut Bokslut Budget
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Tekniska sektorn har under perioden genomfört en upphandling av ramavtal för anläggningsentreprenader. En ny upphandlingsform vars entreprenadavtal kommer att leda till kortare handläggningstider, lägre projekteringskostnader och bättre totalekonomi i anläggningsprojekten. En
motsvarande upphandling avseende ramavtal för projektörer genomfördes under hösten. Tillsammans med nya rutiner för projektstyrning och uppföljning leder detta till minskade kostnader,
minskade direktupphandlingar och bättre slutresultat på anläggningarna.
Stort fokus har lagts på kommunens asfaltbelagda gatunät. Att inventera, kartera och slutligen belägga de gator som har störst behov av ny beläggning och där beläggning bidrar till att dels skapa
ökad trafiksäkerhet med även bidra till att förhindra kapitalförstöring. Eftersom parkavdelningen
fick skära ner på antalet säsongsanställda till ett minimum har detta lett till en försämrad kvalitet
på grönytorna genom längre skötselintervall och färre timmar per ytenhet, vilket i sin tur leder till
ökad stress hos personalen och på sikt risk för fler klagomål från allmänheten.
Efter ett par års ombyggnation har så Nya Torg kunnat tas i anspråk och börja nyttjas av folk både
för torghandel, loppis och förströelse med bl a glass från nya kiosken. Torget har efter ombyggnaden fått mycket positiv respons från medborgarna.
Under året har kartverksamheten genomgått en översyn. En ny plattform för Gis (geografiskt informationssystem) har införskaffats och implementerats under hösten. Plattformen blir gemensam
för Höör och Hörby och med Unikom som redan gemensam IT-leverantör har grunden lagts för
minskade kostnader och utökat samarbete över kommungränserna. En ny plattform kommer att
leda till att alla kommunens datoranvändare får tillgång till kommunens karttjänst och tanken är att
på sikt även kunna erbjuda medborgarna delar av karttjänsterna via kommunens hemsida. Sektorn har startat upp ett omfattande digitaliseringsprojekt som går ut att samla analog data kring
park- och grönytor, gator, natur och gatubelysning m m i en databas som underlättar förvaltningen
av ytorna och ger en tydligare kostnadsbild av verksamheten.
2PE\JJQDGHQDYVWDWLRQVRPUnGHWSnJnURFKWUHGMHRFKVLVWDHWDSSHQEOLUNODUYnUHQ'HQQD
etapp omfattar upprustning av det centrala området runt gångtunneln och innefattar även installation av hissar på respektive sida av spåren för att öka tillgängligheten. Hissarna är igång sen
årsskiftet. Renoveringen av parken vid Tjurasjö och förstärkningsarbeten på intilliggande MaglaVlWHYlJHQlUSURMHNWHUDGHRFKXSSUXVWQLQJVDUEHWHWNRPPHUVWDUWDVXSSYnUHQ

Mål och måluppfyllelse
Trafiksäkerheten i Höörs kommun skall ökas genom att farliga vägkorsningar åtgärdas, genom en
ombyggnad av riksväg 23, ett väl utvecklat gång- och cykelvägnät, bra ridvägar samt gator med
väl underhållna beläggningar och genomförd tillgänglighet för funktionshindrade.
Målet bedöms delvis vara uppfyllt.
*nQJRFKF\NHOYlJHQWLOO)URVWDYDOOHQKDUIlUGLJVWlOOWVRFKWDJLWVLEUXNXQGHUYnUHQbYHQ*nQJ
– och cykelvägen på Frostavägen i Tjörnarp har byggts klart under sommaren för att öka barnens
säkerhet på väg till och från skolan. Under sommaren kom även beslutet om att det är möjligt att
genomföra byggnation av gång-och cykelvägen till Skånes djurpark, ett ärende som varit överklaJDWPHQQXNDQE\JJDV1\DLQIDUWHQ%DUNYlJHQWLOOLQGXVWULRPUnGH1RUGYLGJDPODVnJHQ

Målet bedöms
delvis vara
uppfyllt
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är färdigbyggd. Rv 23 genom tätorten är ett Trafikverksprojekt som är färdigprojekterat men skjuts
på framtiden. Ett nytt genomförandeavtal mellan Trafikverket och kommunen håller på att utarbetas.

Målet är
uppfyllt

Underhållet av kommunens gröna ytor förbättras genom ökad skötsel av parker, grönområden
och planteringar.
Målet är uppfyllt.
3nJUXQGDYVWDUNWUHGXFHUDGHUHVXUVHUI|UVlVRQJVDUEHWDUHKDUVN|WVHOQDYNRPPXQHQV
parker, grönområden och planteringar som helhet minskat. Genom att högprioritera vissa delar
har dessa ytor dock fått en ökad skötsel. Dessa ytor återfinns i centrala Höör och målet bedöms
vara uppfyllt på dessa delar.

Ekonomi
%XGJHWUDPHQnUI|UVNDWWHILQDQVLHUDGHYHUNVDPKHWHUHIWHUO|QHWLOOlJJVDQVODJHWEOHY
WNU5HVXOWDWHWI|USHULRGHQEOHYWNUYLONHWLQQHElUHQSRVLWLYEXGJHWDYYLNHOVHPHGWNU
Den främsta anledningen till att verksamheterna går med överskott är lägre personalkostnader
WNU YLONHWWLOOVWRUGHOEHURUSn7HNQLVNDNRQWRUHWRFK0%.YHUNVDPKHWHQKDIWYDNDQWD
tjänster under delar av året. Det beror även på att en ingenjör börjat arbeta deltid. Överskottet
på personalkostnader reduceras med minskade kapitalkostnader eftersom investeringsprojekt
”Primärkarta” har blivit senarelagt samt lägre intäkter för MBK då verksamheten har varit underbemannad under hösten.
Vad det avser Gatu- och Park kan det konstateras att budgeten har varit i balans. Det har varit ett
|YHUVNULGDQGHSnDNXWEHOlJJQLQJVXQGHUKnOOPHGWNUPHQGHWWDKDUNRPSHQVHUDWVPHG
överskott av kapitaltjänstekostnader och återstående medel från vinterväghållning. Detta efter
godkännande av Kommunstyrelsen.
$QOHGQLQJHQWLOO*DWXNRQWRUHWVOlJUHNDSLWDONRVWQDGHUlUEODDWWXWE\JJQDGHQDY*&YlJDUQDWLOO
Jeppavallen och Djurparken inte kunde genomföras som planerat. Upphandlingar har försenats
SJDSHUVRQDOEULVW*&YlJXWPHGGHODY6WHQVNRJVYlJHQKDULQWHNXQQDWSnE|UMDWVGn/DQWPlWHriet först ska göra fastighetsregleringar innan byggnation kan genomföras och projektering inte är
XWI|UG9lVWHUJDWDQRFK*&6lWRIWDYlJHQKDUSnE|UMDWVPHQEOLUNODUDI|UVW

Framtid
Under året har Tekniska sektorn får ny verksamhetschef inom både VA och Gata/Park. Detta har
ELGUDJLWWLOODWWYHUNVDPKHWHUQDInWWElWWUHHNRQRPLVW\UQLQJRFKQ\IDUWSnRUJDQLVDWLRQHUQDbYHQ
på ingenjörssidan och inom kart/gis har vakanta tjänster återbesatts vilket kommer att leda till
minskad arbetsbörda för personalen och behovet av inhyrda tjänster.
Inom kart/gis kommer det nya GIS-systemet och kompetensförstärkning på personalsidan bidra
till utveckling av kommunens interna och externa kartsystem. Ett utökat samarbete med Hörby
kommun kommer ytterligare att ge ökade möjligheter till minskade kostnader och effektivare produktion och ajourhållning av kartan.
En nyckelfråga för tekniska sektorns framtida verksamhet är, förutom att uppfylla ställda mål, att
aktivt bidra med att utveckla Höörs kommun, både tätorten och de kringliggande byarna, till en
attraktiv ort för boende och verksamheter. Här är omdaningen av Stationsområdet i kombination
med utvecklingen av Bygglandsområdet en nyckelfråga. Att tillgodose efterfrågan på småhustomter och industritomter ställer krav på tekniska sektorn i egenskap av ansvarig för den fysiska
utbyggnaden.
Fortsatt satsning på gång- och cykelvägnätet, infrastrukturen och trafiksäkerheten är en självklar
del i sektorns framtida arbete men också att utveckla och ta hand om grönstrukturen är en viktig
uppgift. Den kartering av kommunens grönytor som nu genomförs är nödvändig för att få struktur
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på skötselinsatser och att kunna genomföra effektiviseringar. Ökade ambitioner med upprustning
och skötsel av Höörs grönområden, i kombination med tillkommande större grönytor i framförallt
exploateringsområdena, kommer att kräva ständigt ökade underhållsresurser. Krav på ökade
resurser gäller generellt för att på ett för allmänheten acceptabelt sätt ta hand om de gatuytor och
allmänna platser som tillkommer i takt med att Höör växer.
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Under året har utredning av anslutning av 32 områden till allmän vatten- och spillvattenförsörjning pågått. Utredningen
har inkluderat förprojekteringar och kostnadsbedömningar för
respektive område. Detta kommer att användas som grund för
framtida prioriteringar utöver hänsynen till miljö- och hälsa enligt
YDWWHQWMlQVWODJHQ8WE\JJQDGDY9$WLOOIDVWLJKHWHUL-XODUS
har startats under hösten. Rekrytering av en VA-ingenjör och
Projektingenjör, som bland annat ska arbeta med utökad service
till kunderna samt med utbyggnaderna av VA, har påbörjats.

Parallellt med detta har en taxeöversyn pågått. Nuvarande VA-taxa uppfyller inte lagstiftningen till
fullo samtidigt som vi har stora investeringar som väntar i våra befintliga anläggningar tillsammans
med utbyggnad till ytterområden. Som ett första steg för bättre kostnadstäckning höjdes anläggQLQJVDYJLIWHQXQGHUnUHWPHG1\WD[HNRQVWUXNWLRQJlOODQGHEnGHEUXNQLQJVRFKDQOlJJQLQJVWD[DNRPPHUDWWSUHVHQWHUDVXQGHU
VA-verkets organisation har genomlysts, vilket lett till att en avsiktsförklaring tecknats med Hörby
kommun. Intentionen är att bilda en gemensam VA-organisation för båda kommunerna. FramWDJDQGHDYVDPYHUNDQVDYWDONRPPHUDWWSnJnXQGHUYnUHQ
Ny slamavvattningsanläggning till Ormanäs reningsverk har handlats upp och arbetena har inletts.
Utbytet av ställverk och elinstallationer på Ormanäs har också påbörjats. Båda projekten kommer
DWWIlUGLJVWlOODVXQGHUYnUHQ7LOOVWnQGVDQV|NDQVRPOlPQDGHVLQWLOO/lQVVW\UHOVHQI|U
verksamheten vid Ormanäs reningsverket har kompletterats efter en första remissrunda. Beslut
NRPPHUDWWHUKnOODVXQGHU
Ny vattendom som tillåter ett större uttag av vatten från täkterna i Tjörnarp har erhållits. Arbetet
med ett utökat vattenskyddsområde till följd av den utökade vattendomen pågår.

Mål och måluppfyllelse
Målet är
uppfyllt

Målet är
uppfyllt

Målet är
uppfyllt

Dricksvattnet i Höörs kommun skall vara rikligt, prisvärt och friskt.
Målet är uppfyllt.
Dricksvattenproduktionen har under året varit stabil med god kvalité.
VA-verksamheten ska hålla hög kvalitet med hög drift- och leveranssäkerhet.
Målet är uppfyllt.
Hög kvalité på VA-verksamheten förväntas att uppnås eftersom driftavbrotten varit få och inte
GUDEEDWNXQGHUWH[LQJDNlOODU|YHUVlPQLQJDUDQPlOWVWLOO9$YHUNHWXQGHU
Vattenmiljön i Ringsjön skall förbättras.
Målen är uppfyllt.
Vattenmiljön i Ringsjön skall förbättras, bl.a. genom att allmänna avloppsanläggningar byggs ut
kontinuerligt och blir tillgängliga inom flertalet områden med tätbebyggelse. Arbetet kring det är
påbörjat.

Ekonomi
'HQXUVSUXQJOLJDEXGJHWUDPHQnUI|UDYJLIWVILQDQVLHUDGHYHUNVDPKHWHUYDUNUPHQHIWHU
löneöversynen tilldelades ytterligare medel till nämnderna och den slutliga budgetramen för
VA-kollektivet blev 93 tkr. Resultatet för perioden blev 739 tkr, vilket innebär en positiv budgetDYYLNHOVHPHGWNU%XGJHWDYYLNHOVHQEHURUIUlPVWSnPLQVNDGHNRVWQDGHUI|UNDSLWDOWMlQVWHU
personal och el.
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'HPLQVNDGHNRVWQDGHUQDI|UNDSLWDOWMlQVWHUWNUEHURUSnDWWLQYHVWHULQJVSURMHNWLQWHVWDUWDWV
i den omfattning som planerats och att de därmed inte har kunnat färdigställas inom planerad
WLGVUDPgYHUVNRWWHWSnSHUVRQDONRVWQDGHUWNUEHURUSnWYnWMlQVWHUVRPYDULWYDNDQWDXQGHU
delar av året samt på en kortare föräldraledighet. Det beror även på att semesterskulden blivit
OlJUH FDWNU MlPI|UWPHG
$WWNRVWQDGHUQDI|UHOKDUPLQVNDWPHGWNUEHURUIUlPVWSnLQNRPPDQGHIO|GHQWLOOUHQLQJVverken som är kopplade till nederbörd och grundvattennivå vilket varierar mellan åren. En omfattande förnyelse av framför allt Ormanäs ARV med energieffektivare utrustning har också haft en
viss påverkan.
Övriga större avvikelser som påverkar och reducerar VA:s resultat är högre licensavgifter för det
nya VA-systemet samt högre kostnader för akut reparation och underhåll.

Framtid
8QGHUDYJ|UVGHWRPYLVNDELOGDHQJHPHQVDP9$RUJDQLVDWLRQPHG+|UE\NRPPXQ$WW
ingå i en sådan organisation innebär en stor förändring för VA-verket i Höör. Samtidigt är en förändring välbehövlig då verksamheten idag inte bedrivs optimalt.
En prioriteringsordning gällande VA-utbyggnad i ytterområden, rekrytering av en VA-ingenjör och
en projektingenjör, tillsammans med en ny taxekonstruktion kommer att göra att utbyggnaderna
kan starta på allvar.
8QGHUNRPPHUGHWDWWDYVlWWDVUHVXUVHUI|UDWWXQGHUV|NDRFKI|UElWWUDNYDOLWpQSnVODPPHW
från Ormanäs reningsverk. Vi har höga halter av vissa tungmetaller i slammet, källan till dessa
måste hittas för att inte riskera att slammet inte kan återföras till åkermark. Övriga metoder att
avsätta slam är inte bara avsevärt dyrare de uppfyller heller inte intentionerna i det nationella
miljömålet om återföring av fosfor till jordbruksmark.
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Kultur- och fritidsnämnden är en nämnd hopslagen av Fritidsnämnden, Kulturnämnden, Biblioteket och Musikskolan. Under
nUHWKDUQlPQGHQDUEHWDWPHG9LVLRQI|UXWRPVHGYDQOLJD
nämndssammanträden. Båt- och badbryggan i Sätofta invigdes
PHGSRPSDRFKVWnW)OHUDKXQGUDI|UYlQWDQVIXOOD
åskådare infann sig och bryggan höll för den sammanlagda
tyngden av alla dessa!

9LQWHUQYDULQWHVlUVNLOWVQ|ULNPHQ6NRWHUQRFK5LQJVM|2NO\FNDGHVOlJJDHWWVNLGspår i Fogdaröd under ett par vinterveckor.
Ett projekt för motorintresserad ungdom har startat med hjälp av Höörs Bilklubb. Projektet har
haft god anslutning av ungdomar under framför allt våren och hösten. Buskörningen i kommunen
avstannade kraftigt under samma tid.
Kommunerna i NO-Skåne har tillsammans med Höör startat ett Tjejprojekt, som avrapporterades
XQGHUYnUHQ8QGHUSURMHNWWLGHQKDUHWWWDOIOLFNRULnN±LQWHUYMXDWV IRNXVJUXSSHU RP
VLQDLQWUHVVHQRFK|QVNHPnOYDGJlOOHUIULWLGVYHUNVDPKHWHUbOYNXOOHQKDUKDIWGDQVJUXSSHUPHG
FDGHOWDJDUHRFK+||UV,6VWDUWDGHHQWMHMJUXSSPHGFDGHOWDJDUH
LQYLJGHV2UXSVYDQGULQJVOHGHULVQ|JORSSQnJUDSOXVJUDGHURFKVQnOEOnVW6WlPQLQJHQYDUGRFNK|JI|UGHWDOEHV|NDUHVRPKDGHYnJDWVLJXW
Nämnden har lämnat ekonomiskt bidrag till föreningar (ungdomsföreningar, pensionärs- och
handikappföreningar, kulturföreningar) och studieförbund. Samverkan genom avtal har skett med
Höörs Föreningsallians, Björkvikshallen AB, Höör Activity och Höörs Ishall AB. Klubb 72 har haft
öppet på Berggrenska Gården och Höörs Museiförening på Skolmuséet.
Under sommaren har många aktiviteter skett i Kulturkvarteret: Kulturkvartersdag med Nationaldagsfirande, Midsommarfirande, Sommarkvällar med Hjerpe och Sommaroperan. Exempel på
övriga aktiviteter som nämnden deltagit eller ansvarat för är: Ringsjön Runt, Sommarlovsentreprenör, SKUTT-läger, Jakt- och Fiskemässan, Kulturnatt, Fritidsfestivalen, Kulturarvsdagen, Skånes
Mitt, Skyltsöndagen och Arkivens dag.
9HUNVDPKHWHQSnbOYNXOOHQKDUYDULWIRUWVDWWDNWLYPHGEODP\FNHWPXVLNRFKGDQV0XVLNORNDOHUQD
på bottenplan och skateboardrampen är uppskattade och mycket utnyttjade. Lokalerna inklusive
cafédelen nyttjas av både ung och gammal varje veckodag året runt. Ungdomarna i gårdsrådet
har varit behjälpliga med öppethållandet både på vardags- och diskotekskvällar. Under sommaren
YDUYHUNVDPKHWHQSnbOYNXOOHQ|SSHQ9HUNVDPKHWHQXWI|UGHVPHGHJHQSHUVRQDOPHGQnJRQ
förstärkning av timanställd personal. Fritidsledarna har tillsammans med skolpersonalen inlett ett
samarbete under lunchtid på ffa Ringsjöskolan.
Biblioteket har under året ökat både antalet besökare och utlån. RFID (chip för elektronisk avläsning) har införts, alla böcker har försetts med mikrochip och de flesta låntagare använder nu
självbetjäningsautomaten utan problem. Årets författaraftnar gästades av Bodil Jönsson, Elisabet
1HPHUWVDPWYnUORNDOHPDQ%R%MHOYHKDPPDU3nYlUOGVERNGDJHQILFNEDUQLnUVNXUVP|WD
0nUWHQ0HOLQ$QGUDVWRUDDNWLYLWHWHUKDUYDULWILUDQGHWDY$OIRQVcEHUJVnUVGDJVDPDUEHWHW
med Skånes Arkivförbund och Lekande liv-utställningen. Filialernas verksamhet ökar i Snogeröd,
men minskar i Tjörnarp och Norra Rörum. Den sociala biblioteksverksamheten har varit omfattande med både bokleveranser och föreläsningar. Dessutom ökar arbetet med egen talboksnedladdning.
Musikskolan har också haft en stor verksamhet med både undervisning, studiebesök och uppvisQLQJDUNRQVHUWHU8QGHUVDWVDGH0XVLNVNRODQH[WUDSnZRUNVKRSV6ODJYHUNVHOHYHUQDILFN
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träffa Lennart Gruvstedt och slagverksstuderande från Malmö Musikhögskola, Dramaeleverna
åkte till Malmö och hade workshop i forumteater, stråkeleverna fick spela med Kalle Moraeus på
Medborgarhuset i Eslöv och flera elever fick träffa studerande från Skurup folkhögskolas jazzlinje.
Musikskolans satsade på flera mindre teateruppsättningar och genomförde skolkonserter för
Höörs grundskoleelever. Det blev ”Prins hatt i underjorden”, Gustav Vasas äventyr i Dalarna” och
Tyst i kartongen”.
Höörs Musikskola och Hörby Kulturskola fortsatte sitt samarbete kring ”KulturResursen”. KulturResursen är ett team med lärare inom de estetiska ämnena drama, dans och musik. I teamet
ingår lärare från Kulturskolan i Hörby och Musikskolan i Höör. KulturResursen arbetar med att
integrera de estetiska läroprocesserna i låg- och mellanstadiets ordinarie undervisning och är
direkt kopplat till kursplanen. Genom att använda de estetiska ämnena vid inlärningen blir de ett
YlUGHIXOOWNRPSOHPHQWWLOOGHQRUGLQDULHXQGHUYLVQLQJHQ8QGHUYDUWHDPHWSn*XGPXQWRUS
VNROD8WUHGQLQJHQNULQJ0XVLNVNRODQVIUDPWLGDORNDOEHKRYKDUXQGHUDYVWDQQDWRFKHWWQ\WW
DYVWDPSPnVWHWDVXQGHU
6DPRUGQLQJVDQVYDUHWI|UNXOWXULVNRODQOLJJHUIURPSnNXOWXURFKIULWGVQlPQGHQNXOWXUVHNUHteraren. Samtliga skolklasser F-9 fick se en professionell dans-, musik-, eller teaterföreställning på
Kulturhuset Anders/Björkvikshallen.

Mål och måluppfyllelse
Projektet ”Frostavallen/Dagstorp–Centrum för friluftsliv” skall utvecklas för friluftsändamål med
beaktande av projektens slutrapport.
Målet bedöms vara uppfyllt.
Alla installationer är klara och godkända.
Kommunens idrotts-, bad- och friluftsanläggningar skall bibehållas i gott skick samt ägas, drivas
och skötas i nära samverkan med föreningar och näringsliv.
Målet bedöms vara uppfyllt.
Underhåll och investeringar har följt budget. Samarbetet med anläggningsägarna var gott
XQGHU
Folkhälsoperspektivet skall vara en grund för nämndens verksamhet.
Målet bedöms vara uppfyllt.
Satsningen på strövområden, frilufts- och motionsspår och tipspromenader fortsätter. SKUTTlägret för inaktiva barn var mycket lyckat. Arbetet med att få ungdomsföreningarna legitimerade
anti-DANT fortsätter i samarbete med Skåneidrotten.
Nämnden skall främja barn- och ungdomskultur.
Målet bedöms vara uppfyllt.
8QGHUKDUIUlPVWVNROI|UHVWlOOQLQJDUQDSULRULWHUDWV HQI|UHVWlOOQLQJSHUJUXQGVNROHOHYKDU
uppnåtts).
Nämnden skall stödja dokumentation av kulturella och historiska miljöer.
Målet bedöms delvis vara uppfyllt.
Bildarkivet håller fortlöpande på att uppdateras.
Kultur- och fritidsnämnden och Miljö- och byggnadsnämnden har av Kommunstyrelsen fått godkänt att göra ett kulturmiljöprogram för Höör. Arbetet med tätorten avslutas under 2012. Fortsättning för övriga kommundelar planeras för 2013 och 2014.
Nämnden skall stimulera till ett rikt kulturliv för alla invånare.
Målet bedöms vara uppfyllt.
Flera arrangemang har fått ökat stöd och nya arrangemang (Kulturnatten) har tillkommit.

Målet bedöms
vara uppfyllt

Målet bedöms
vara uppfyllt

Målet bedöms
vara uppfyllt

Målet bedöms
vara uppfyllt

Målet bedöms
delvis vara
uppfyllt

Målet bedöms
vara uppfyllt
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Ekonomi
.XOWXURFKIULWLGVQlPQGHQXSSYLVDUHWWEDODQVHUDWUHVXOWDWDYWNU3URMHNWHW.XOWXUPLOM|SURJUDPXSSYLVDUHWW|YHUVNRWWDYWNU'HVVDPHGHOlVNDVLNRPSOHWWHULQJVEXGJHWI|U

Framtid
8QGHUPnVWH0XVLNVNRODQInEHVNHGRPYDGVRPVNDJ|UDVPHGGHUDVQXYDUDQGHORNDOHU
för att arbetsmiljön ska bli godtagbar för elever och personal. Biblioteket vill bli ett ”Meröppet bibliotek” för att bättre kunna möta invånarnas krav och behov.
Arbetsutskotten i barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden kommer att
fortsätta ha regelbundna träffar för att lättare kunna se på uppkomna frågeställningar och komma
fram till gemensamma lösningar.
Kultur i vården är ett nytt projekt som sjösätts i samarbete med sociala sektorn.
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Barn- och utbildningsnämnden
Årets händelser
Barn- och utbildningssektorn stärks – projekt BUS
Driftsredovisning, tkr
%86lUHWW(6)SURMHNWVRPVWDUWDGHK|VWHQRFKDYVOXBokslut Bokslut Bokslut Budget
WDGHVLQRYHPEHU3URMHNWHWVV\IWHYDUDWWVWlUNDPHGDUEH
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tares hälsa, arbetsmiljö, verksamheternas kvalitet och ge insikt
,QWlNWHU
   
om vad som skapar ohälsa och vad som skapar god struktur och
.RVWQDGHU
   
NXOWXU3URMHNWHWKDUXQGHUSURFHVVNDUWODJWOHGQLQJVKXYXG 'ULIWQHWWR
  
och stödprocesser för sektorn. En årsklocka för det systematiska %XGJHWDYYLNHOVH   
kvalitetsarbetet har tagits fram som visar när kvalité och resultat
ska redovisas. Det pedagogiska arbetet ska vara processorienterat, vilket innebär att fokus för arbetet ska vara de processer och strukturerade aktiviteter som
skapar god kvalité och resultat. Undervisningsprocessen har kartlagts och ska följas upp på elev,
lärare och skolnivå. Processorienterat arbete innebär konkret att ställa sig frågan – var i processen finns det brister som behöver åtgärdas för att alla elever ska nå sina mål och utvecklas så
långt som möjligt? Processorienterat arbete ger struktur, tydlig ansvarsfördelning, en lärarande
organisation och på sikt lägre ohälsa och fokus på det som skapar kvalité och måluppfyllelse.
Regelbunden tillsyn av Skolinspektionen
+|VWHQJHQRPI|UGH6NROLQVSHNWLRQHQHQUHJHOEXQGHQWLOOV\QDYVDPWOLJDYHUNVDPKHWHULQRP
barn- och utbildningssektorn. Besluten efter granskningen visar på god kvalitet i förskolorna och
på fritidshemmen. Vuxenutbildning och introduktionsprogrammet hade inga avvikelser, vilket visar
på en föredömlig kvalité. Sektorns grundskolor visar på en varierad kvalité och bristande likvärdighet avseende resultat. Avvikelser förekom för grundskolornas del främst i uppföljningen med
handlingsplaner mot kränkande behandling och skiftande kvalitet i IUP-dokumentationen.
Huvudmannens kvalitetsarbete följer skollagens krav och fick beröm för att den genomsyrar all
verksamhet. Ett par utmaningar framkom; hur ska BUN kompensera för elevers olika förutsättningar
att nå målen och utvecklas så långt som möjligt, skillnaderna mellan pojkars och flickors kunskapsresultat ökar, samt att resursfördelningen till verksamheterna inte gör någon värdering av elevernas
olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, utan utgår endast från antalet elever.
Utvecklingsprojekt
På initiativ av barn- och utbildningschefen deltar Höörs kommun i ett forsknings- och utvecklingsprojekt rörande inkludering. Projektet drivs i samarbete med ett fristående forskningsinstitut (Ifous)
för förskola och skola. Ifous roll är att bevaka, stödja och påverka forskning och utveckling som
kommer till nytta i lärares och ledares vardag. Syftet med detta inkluderingsprojekt är att stärka
forskningens ställning och ge ökad kompetens till medarbetarna om framgångsrika strategier i
arbetet med elever i behov av särskilt stöd. På sikt ska den höjda och samlade medarbetarkompetensen ge förutsättningar för de elever som idag inte kan tillgodogöra sig utbildningen.
BUN:s kvalitetsarbete
Huvudmannens kvalitetsarbete beskrivs i dokumentet BUN:s kvalitet- och utvecklingsprogram.
'HWI|UVWDSURJUDPPHWDQWRJVK|VWHQRFKUHYLGHUDVNRQWLQXHUOLJW3URJUDPPHWlUKXYXG
mannens dokument för att genomföra systematiskt kvalitetsarbete enlighet skollagen. Det
systematiska kvalitetsarbetet innehåller följande delar; internkontroll, kvalitetsrapporter, processorientering och klagomålshantering. Huvudmannen har i programmet prioriterat målområden som
också är BUN:s inriktningsmål; ökad måluppfyllelse i grundskolan avseende kunskapsuppdraget,
trygghet, studie- och arbetsro i alla verksamheter, samt ett ökat lärande i förskolan. Resultaten
för de prioriterade målområdena följs upp av varje enhet i återkommande kvalitetsrapporter. I
redovisningen ställs krav på analys av resultat och process samt att prioritera förbättringsinsatser
vid bristande måluppfyllelse. Kvalitetsrapporterna sammanställs centralt och huvudmannen delger
inriktningsmålens resultat i års- och delårsrapporterna. Internkontrollen är BUN:s eget verktyg
för uppföljning och utvärdering. En grupp på 2–4 politiker gör tillsammans med sektorsledningen
besök på någon av sektorns skol- och förskoleenheter. Under en dag intervjuas chef, pedagoger
och elever samt vårdnadshavare då det gäller barn i förskolan. Besöket kompletteras med studier
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av skolans och förskolans dokument. Granskningsbesöket redovisas i form av en rapport som
LQQHKnOOHUNUDYSnI|UElWWULQJDU,QWHUQNRQWUROOKDUXQGHUJMRUWVSnI|OMDQGHHQKHWHU-HSSD
skolan, Gudmuntorps skola, Sätoftaskolan, Tjörnarps skola och Samrealskolan. Rapporterna
finns tillgängliga på Höörs kommuns hemsida. Granskning av fristående förskolor och fritidshem
benämns tillsyn. Tillsyn av en fristående förskola har genomförts i höst och utgår från av BUN
antaget tillsynsprogram.

Mål och måluppfyllelse
%81KDUEHVOXWDWDWWSULRULWHUDI\UDLQULNWQLQJVPnOVRPKDUVWDUNNRSSOLQJWLOOGHQDWLRnella styrdokument som reglerar verksamheterna som BUN ansvarar för.
 gNDPnOXSSI\OOHOVHQLJUXQGVNRODQDYVHHQGHNXQVNDSVXSSGUDJHW
2. Eleverna i grundskolan, barnen i förskolan och de studerande i vuxenutbildningen ska känna
sig trygga i sina verksamheter
3. Studie- och arbetsro i verksamheterna
4. Ökat lärande i förskolan
Öka måluppfyllelsen i grundskolan avseende kunskapsuppdraget
Målet bedöms delvis vara uppfyllt.
.XQVNDSVUHVXOWDWHQI|UJUXQGVNRODQL+||UVNRPPXQKDUXQGHUHQIHPnUVSHULRG±
YDULWVWLJDQGH)|UnUKDUUHVXOWDWHQVMXQNLW)|UVOXWEHW\JHQVHUYLDWWEnGHPHULWYlUGHWRFK
andelen elever som får slutbetyg är lägre än riksgenomsnittet. Resultaten på de nationella proven
i åk 9 är i nivå med riksgenomsnitten i matematik, svenska och engelska men resultatet i Höör,
främst i matematik, har sjunkit från föregående år. Det mest glädjande kunskapsresultaten för år
lUUHVXOWDWHQI|UDQGHOHQHOHYHUVRPQnUJRGNlQWI|UnN)|UVDPWOLJDGHOSURYVW|YHUstiger resultaten i Höör riksgenomsnittet. Effektmålen redovisas i tabellform nedan.

Målet bedöms
delvis vara
uppfyllt

Effektmål

Andelen elever i procent som uppnått
målen i samtliga ämnen, %
År







Antal elever
  
  
  
  
  
  

Meritvärdet
 
 
 
 
 
 

a.
b.
c.

Andelen elever som får fullständigt slutbetyg ska överstiga
riksgenomsnittet
Meritvärdet ska överstiga riksgenomsnittet
Andelen elever som når godkänt på de nationella proven i
åk 6 ska överstiga riksgenomsnittet

Siffrorna avser Höörs kommunala
skolor. Uppgifterna i parentes avser riksgenomsnittet för samtliga
skolor i landet, oavsett huvudman.

Andelen elever som når godkänt på de nationella proven i åk 6
bPQH

+||UDQGHO
5LNVJHQRP
elever som
snitt andel elever
nått kravnivån som nått kravnivån
(QJHOVND 0XQWOLJLQWHUDNWLRQSURGXNWLRQ


(QJHOVND 5HFHSWLYI|UPnJD


(QJHOVND 6NULIWOLJSURGXNWLRQ


0DWHPDWLN $0XQWOLJW


0DWHPDWLN %


0DWHPDWLN &


0DWHPDWLN '


Svenska Muntlighet
97,2
93,4
6YHQVND /lVI|UVWnHOVH


6YHQVND 6NULYXSSJLIWEHUlWWDQGHWH[W


6YHQVND 6NULYXSSJLIWDUJXPHQWHUDQGHWH[W 
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d. Andelen elever som når godkänt på de nationella proven i åk 9 ska
överstiga riksgenomsnittet.

Andelen elever som når godkänt på de
nationella proven i åk 9 ska överstiga
riksgenomsnittet, %

År
Matematik
Svenska
Engelska
Eleverna i grundskolan, barnen i förskolan och de studerande i vux        
enutbildningen ska känna sig trygga i sina verksamheter
        
Målet bedöms vara uppfyllt
        
Internkontrollens resultat visar på att de intervjuade eleverna i åk
        
±LGHJUDQVNDGHVNRORUQDPHGQnJRWHQVWDNDXQGDQWDJNlQQHU
        
sig trygga. Åtgärd har vidtagits på en av de skolor där några inter        
vjuade elever kände sig otrygga. Skolinspektionens tillsyn visar på att
verksamheterna inom barn- och utbildningssektorn i huvudsak erbju- Siffrorna avser Höörs kommunala skolor. Uppgifterna i
parentes avser riksgenomsnittet för samtliga skolor i landet,
der en trygg studiemiljö. Skolinspektionens granskning visar på att
oavsett huvudman.
flera skolenheter och fritidshem i kommunen behöver i sin plan mot
kränkande behandling ange vilka åtgärder som ska vidtas och följas
XSS6NROLQVSHNWLRQHQVEHVNULYHUHIWHUVLQWLOOV\QDYI|UVNRORUQDK|VWHQDWWGHWlUHQYHUNVDPMålet bedöms
het av god kvalitet, föräldrar som är mycket positiva till personalens ansträngningar för att skapa en
vara uppfyllt
positiv vistelse för barnen och en förskoleverksamhet som bedriver ett aktivt värdegrundsarbete.

Studie- och arbetsro i verksamheterna
Målet bedöms delvis vara uppfyllt.
BUN har enligt det beslutade kvalitet- och utvecklingsprogrammet gjort en mätning av studie- och
DUEHWVURLQRYHPEHU0lWQLQJHQKDUKLWWLOOVVDPPDQVWlOOWVI|UnN±5HVXOWDWHWDYPlWQLQJHQ
visar att majoriteten av kommunens elever i åk 7–9 upplever att det är en positiv stämning på
nästan alla lektioner. Undantag finns då ordinarie lärare varit sjukskrivna och vikarier blivit insatta.
I en åk 9 upplever eleverna att de blir störda av sina kamrater i undervisningen. Oftast är det
beroende på lärarens ledarskap om eleverna kan ges studiero eller inte, men det kan inte tas som
en generell regel. Flera elever uppger att det är bättre studiero på förmiddagen än eftermiddagen.
Ökat lärande i förskolan
Målet bedöms delvis vara uppfyllt.
6NROLQVSHNWLRQHQVKHOKHWVEHG|PQLQJHIWHUWLOOV\QHQK|VWHQEHVNULYHUDWWEnGHSHUVRQDORFK
ledning visar på goda kunskaper om förskolans uppdrag och förordningarnas krav. De kvalitetsUDSSRUWHUVRPI|UVNRORUQDUHGRYLVDWVRPPDUHQYLVDUSnDWWGHQSHGDJRJLVNDGRNXPHQtationen varierar och behöver få fokus på lärandemålen. Dokumentationen bestod mestadels av
uppräknade aktiviteter och beskrivningar av social utveckling hos barnen – sällan på vilket lärande
som skett. Den pedagogiska dokumentationen behöver tydligare visa på att förskolans miljö
och barnens möjlighet att interagera i den tillsammans med andra har gjort skillnad för barnens
utveckling och lärande.

Målet bedöms
delvis vara
uppfyllt

Målet bedöms
delvis vara
uppfyllt

Ekonomi
%81VEXGJHWUDPI|UHIWHUDWWWLOOlJJVDQVODJHWI|UO|QHUHYLVLRQHQI|UGHODWVXSSJnUWLOO
WNU'ULIWVQHWWRWI|USHULRGHQXSSJnUWLOOWNUYLONHWLQQHElUHQQHJDWLYEXGJHWDY
YLNHOVHSnWNU$YEXGJHWDYYLNHOVHQlUWNUKlQI|UEDUWWLOOJ\PQDVLHUDPHQRFK
tkr till den övriga ramen.
Att såväl intäkter som kostnader överstiger budgeten beror till största del på att tilläggsbeloppen,
som beslutats av BUN:s arbetsutskott, fördelas med interna ersättningar efter besluten till förskole-/rektorsområdena. Kostnaderna har enbart varit budgeterade centralt medan intäkterna och
personalkostnaderna på varje område inte har varit budgeterade.
,QWlNWHUQDOLJJHULQLYnPHGnUVERNVOXWPHGDQNRVWQDGHUQDKDU|NDWPHGFLUNDPLOMRQHUNU
YLONHWPRWVYDUDU'HQVW|UVWDNRVWQDGV|NQLQJOLJJHULJUXQGEHORSSHQWLOOIULVWnHQGHI|UVNRORU
RFKVNRORUVRPKDU|NDWPHGPLOMRQHUNURQRU.RVWQDGV|NQLQJHQEHURUSnIOHUEDUQRFKHOHYHU
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i fristående förskolor, grundskolor och fritidshem, ökad vistelsetid i förskolan samt uppräkning av
JUXQGEHORSSHQ6HNWRUQVSHUVRQDONRVWQDGHU|NDGHPHGYLONHWlUOlJUHlQYDGO|QH|NQLQJVWDNWHQKDUYDULWPHOODQRFK
Av underskottet exklusive gymnasieskolan på -4 697 tkr svarar skol- och förskoleområdena för
WNU1HGDQUHGRYLVDVGHRPUnGHQPHGVW|UUHQHJDWLYDRFKSRVLWLYDDYYLNHOVHU
5HNWRUVRPUnGH /LQGYDOODRFK7M|UQDUSVVNROD UHGRYLVDUHWWXQGHUVNRWWRPWNU/LQGYDOOD
skolan har haft svårigheter att anpassa organisationen i rätt takt när skolan minskade med ytterOLJDUHHQNODVVHIWHUVRPPDUHQ'HWWDLNRPELQDWLRQPHGGHQVlQNWDVNROSHQJHQWLOOnU
orsakar underskottet. I Tjörnarps särskola var det 6 elever under vårterminen och 7 elever under
höstterminen. Det har varit svårt att minska personalstaben när elevgruppen är liten. Ett antal
elever har också slutat på Tjörnarps skola efter sommaren och under våren har det varit nödvändig att sätta in en elevassistent, som det inte beviljats särskilt stöd för.
Ringsjöskolan, rektorsområde 3, har ett underskott på -779 tkr. Underskottet beror bland annat
på att elevantalet under året inte har gett utrymme för en skolvärdstjänst. Det har dock setts som
nödvändigt att behålla tjänsten för att kunna hålla en fortsatt god kvalité i verksamheten. Under
hösten har man varit tvungen att extrabesätta ett par lärartjänster. Skolan har också haft elevstödsåtgärder som inte har varit finansierade.
5HNWRUVRPUnGH 6lWRIWDVNRODQnUVNXUV± KDUHWWXQGHUVNRWWSnWNU,nUVNXUVVOXWDGH
VW\FNHQJUXQGVNROHHOHYHUSnVNRODQLQI|UYnUWHUPLQHQYLONHWKDULQQHEXULWOlJUHHUVlWWQLQJ
i form av skolpeng. Personalstaben har inte minskat i samma utsträckning som minskningen av
elevantalet. I särskolan har det varit 9 elever under våren och 6 elever under höstterminen. Skolan
har haft svårigheter att minska personalstaben i särskolan ytterligare när elevantalet är lågt.
8QGHUVNRWWILQQVlYHQLI|UVNROHRPUnGH EOD6NHSSVNORFNDQVI|UVNROD SnWNURFKI|UVNRORPUnGH EOD+ROPDI|UVNROD SnWNU8QGHUVNRWWHQEHURUSnDWWYLVVDI|UVNROHHQKHWHULQRP
områdena har haft lediga platser under hösten, vilket har medfört lägre intäkter. Från och med juli
månad har dessutom BUN justerat kategorierna för förskolepengen till lägre nivåer. Detta medför
också lägre intäkter för förskoleområdena i form av förskolepeng. Personalkostnadsnivån har inte
anpassats tillräckligt till intäktsnivån.
)|UVNROHRPUnGHKDUGlUHPRWHWW|YHUVNRWW WNU 2PUnGHWVVWRUDI|UVNROHHQKHWHU0LGJnUG
och Prästkragen, har haft många inskrivna barn under hela året. Vistelsetiden har dessutom
YDULWK|J'HWWDPHGI|UK|JDLQWlNWHULIRUPDYI|UVNROHSHQJVRPLQWHKDUXWQ\WWMDWVI\OOWXWbYHQ
)|UVNROH5HNWRUVRPUnGH 6lWRIWDVI|UVNRORURFKnUVNXUV) UHGRYLVDUHWW|YHUVNRWW WNU 
Överskottet är hänförbart till fritidshemmen som har haft lägre personalkostnader än vad fritidshemspengen har genererat i intäkter.
gYULJDVW|UUHDYYLNHOVHUVRPSnYHUNDUXWIDOOHWQHJDWLYlU|NDGH,7NRVWQDGHUWLOO8QLNRP WNU 
ökade städkostnader (främst för Sätoftaskolan) till HFAB (-294 tkr) samt högre kostnader för
markskötsel vid sektorns enheter (-372 tkr). En högre andel elever i fristående och andra kommuners grundskolor bidrar också till underskottet. Detta eftersom de fasta kostnaderna (främst
lokaler, stödresurser, ledning och administration) i den kommunala verksamheten inte kan anpassas
omgående vid färre elever.
7RWDOWI|UJ\PQDVLHVNRODQUHGRYLVDVHWWXQGHUVNRWWRPWNU8QGHUVNRWWHWI|UN|SDYJ\PQDVLH
SODWVHUIUnQDQGUDNRPPXQHURFKIULVWnHQGHJ\PQDVLHVNRORUXSSJnUWLOOWNU8QGHUVNRWWHWlU
hänförbart till högre genomsnittspriser än vad som gymnasieramen gav utrymmen till att budgeWHUD)|UNRPPXQHQVHJHWLQWURGXNWLRQVSURJUDPILQQVHWW|YHUVNRWWSnWNU$QOHGQLQJHQWLOO
överskottet är att personalkostnaden har kunnat hållas nere eftersom ingen elev har behövt utbildning i praktiska och estetiska ämnen under hösten.
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Framtid
Närmast ska verksamheterna åtgärda de brister som internkontroll och Skolinspektionens tillsyn
påvisat.
Huvudmannen ska även revidera kvalitet- och utvecklingsprogrammet samt fortsätta arbetet med
att skapa ett processorienterat kvalitetsarbete som genomsyrar alla verksamheter.
Uppföljning av granskade verksamheter samt genomförande av internkontroll i förskolorna fortsätter
på huvudmannanivå.
Verksamheterna har påpekat ett behov av utbyggd trådlös IKT-infrastruktur (IKT, informations- och
kommunikationsteknik). En kartläggning av samtliga verksamheters IKT-kompetens och IKTtillgång har gjorts men behöver kompletteras. Ökad tillgång till IKT är nödvändig för att uppfylla
styrdokumentens krav samt vara en tidsenlig utbildningsverksamhet som skapar förutsättningar
för eleverna att möta framtiden. IKT-fortbildning för förskolepedagoger genomförs med start i
IHEUXDUL
Sektorns påbörjade forskningsprojekt för ökad inkludering kommer att pågå under minst tre år.
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Socialnämnden
Årets händelser
Kommunstyrelsen beslutade på våren att en genomlysning av
organisationen i social sektor. Syftet var att se över sektorns inre
Bokslut Bokslut Bokslut
Budget
arbete för att ge personalen optimala möjligheter att arbeta med



2

hög kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt. Olika förändringspro,QWlNWHU
   
cesser har vid sidan om ordinarie arbete pågått under året med
.RVWQDGHU
   
GHQQDPnOVlWWQLQJ,QRPlOGUHRPVRUJ b2 RFKRPVRUJWLOOSHU'ULIWQHWWR
   
soner med funktionsnedsättning (OF) har i avsikt att tydliggöra
%XGJHWDYYLNHOVH   
insatser, ansvar och höja kvalitén, system för prestationsbaserad
budget inom hemtjänst och särskilt boende förberetts. Genomgång av olika av olika processer och flöden i organisationen som inneburit förändringar har gjorts
och kommer att pågå under nästa år.

Driftsredovisning, tkr

Ett framgångsrikt arbete med hemtagningsteam vid hemgång från sjukhus och ett bra stöd i egna
hemmet av hemtjänsten har resulterat i en minskad efterfrågan av särskilda boenden. En reduceULQJDYERHQGHSODWVHUNRPPHUGlUI|UDWWVNHXQGHU6RFLDOQlPQGHQKDURFNVnWDJLWEHVOXW
om införande av LOV(lagen om valfrihet) i hemtjänsten inom service och omvårdnad som beräknas träda ikraft nästa år. Personer med funktionsnedsättningar som kräver särskilda omvårdnadsinsatser har inneburit externa placeringar som medfört ökade kostnader.
Inom individ och familjeomsorgen (IFO) har det av FINSAM-finansierade projektet utvägen för
personer som uppburit försörjningsstöd under längre tid, beviljats ytterligare ett år. Projektet har
visat bra resultat och nästa steg är att ytterligare tydliggöra arbetsmetodik inför framtiden. Projektet följs av forskare från högskolan.
Andelen anmälningar som rör familjevåld och brott mot barn ökar även i år. Fler kvinnor är i behov
av akut eller skyddat boende på grund av våld i nära relationer. En familjebehandlare anställdes
under året för att möta dessa behov.
Insatser i samband med gängrelaterat våld har gjorts tillsammans med skolan och polisen i syfte
att engagera föräldrar och anhöriga. Dessa kommer att pågå även nästkommande år.
Överföring av måltidsverksamheten till barn och utbildningsnämnden gjordes i samband med årsskiftet.
Önskad sysselsättning har införts för månadsanställda inom vård och omsorg vilket ger våra
anställda större valmöjlighet och är också ur personalrekryteringssynpunkt en fördel. Det har
också inneburit en minskning av antalet timanställda som Långsiktigt ger verksamheten en bättre
kontinuitet.

Balanserat styrkort 2012
Höörs kommuns socialtjänst vision
Medborgaren är den naturliga kunskapsparten i det vardagliga mötet med socialtjänsten. Med en
aktiv dialog och medarbetare som med stolthet arbetar i verksamheten säkerställs en god kvalitet.
Vi beaktas därför som en viktig aktör inom samhällsplaneringen.
Strategier
 Vi ska arbeta förebyggande, funktionsstödjande, rehabiliterande och målstyrt
 Genom att våra möten med medborgarna vilar på begreppen meningsfullhet, hanterbarhet och
begriplighet möjliggör vi en känsla av sammanhang (KASAM).
 Medarbetare och ledare inom social sektor arbetar ständigt för att utveckla det hälsobefrämjande (salutogena) förhållningssättet.
 Vi ska kontinuerligt följa upp/utvärdera.
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Finansiellt
Måluppfyllelse både verksamhetsmässigt och ekonomiskt

Höörsbo
Brukarinflytande med en effektiv och utvecklande medborgardialog
Rättssäkert
God samhällsplanering
Ett empatiskt bemötande

Process

= Målet är uppfyllt
= Målet bedöms
vara uppfyllt
= Målet är inte
uppfyllt

Utveckla det interna arbetssättet
Använda frivilligkrafter i verksamheterna
Flexibilitet och fantasi för att möta kommunmedborgarnas
skiftande behov
Tid för reflektion

Medarbetare
Rätt kompetens
En attraktiv arbetsgivare
Möjlighet till heltid
Gemensam värdegrund

Medborgarperspektiv
Under året har enkäter delats ut till medborgarna vid uppföljning av biståndsbeslut för äldreomsorg samt för personer med funktionshinder där medborgarna har kunnat svara på frågor om hur
de upplever att sektorn arbetar utifrån sektorns egen värdegrund. Dessa har visat på ett övervägande positivt resultat.
I december presenterade Socialstyrelsen sin årliga brukarenkät inom äldreomsorgen. Medborgare
som har insatser inom hemtjänst eller särskilt boende har fått svara på frågor om hur de upplever
omsorgen. Resultatet för Höörs kommuns del visar att medborgarna är missnöjda med en del
områden, tex information, trygghet och sociala aktiviteter.
Antalet avvikelser inom hälso- och sjukvård har minskat i förhållande till föregående år. Fortfarande
står läkemedelsavvikelser för den största delen av avvikelserna. Antalet allvarliga avvikelser har
minskat. Klagomål på verksamheten har ökat. Antalet avvikelser inom SoL och LSS är oförändrat
PRW$QWDOHWDOOYDUOLJDDYYLNHOVHUOLJJHUGRFNSnVDPPDQLYnVRPI|UHJnHQGHnU
Processperspektiv
Sektorn har under året genomgått revisioner av en extern revisor för att se om ledningssystemet
I|UNYDOLWHWIRUWVDWWOHYHUXSSWLOOGHNUDYVRP,62VWDQGDUGHNUlYHU5HVXOWDWHWDYGHVVDUHYLsioner har blivit en fortsatt certifiering. Önskad sysselsättningsgrad har under året etappvis införts
inom äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Detta för att leva upp
till socialnämndens mål om heltidstjänster inom vård och omsorg.
Medarbetarperspektiv
Sjukfrånvaron har för andra året i rad stigit i sektorn. All sjukfrånvaro, dvs både korttids- och långWLGVVMXNIUnQYDURKDU|NDWIUnQWLOO(QEDUWNRUWWLGVVMXNIUnQYDURQKDUVWLJLWIUnQ
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WLOO6W|UVW|NQLQJKDUVNHWWLQRPlOGUHRPVRUJHQVDPWRPVRUJHQI|USHUVRQHUPHG
funktionsnedsättning, men inom samtliga sektorns verksamheter har sjukfrånvaron ökat. Införandet
av Önskad sysselsättningsgrad kom med en förhoppning om att kostnaderna för övertid, mertid
VDPWI|UWLPDYO|QDGHVNXOOHPLQVND.RVWQDGHUQDI|U|YHUWLGRFKPHUWLGlUWNUOlJUH  
lQ.RVWQDGHUQDI|UWLPDYO|QDGHKDUPLQVNDWPHGFDPNU  
Finansiellt perspektiv
Socialnämndens bokslut visar en negativ avvikelse på 7 999 tkr.

Ekonomi
Socialnämndens bokslut visar en negativ avvikelse på 7 999 tkr. Socialnämndens verksamheter
är mycket personalintensiva och därmed är det framförallt personalkostnader som bidrar till socialnämndens negativa budgetavvikelse.
,QRPlOGUHRPVRUJHQ b2 lUGHQGRPLQHUDQGHRUVDNHQWLOODYYLNHOVHULQlPQGHQVEXGJHW|NDQGH
personalkostnader. Nedläggning av ett våningsplan på Orupslund i april/maj och inte som planeUDWYLGnUHWVE|UMDQRUVDNDGHRPVWlOOQLQJVNRVWQDGHUbYHQQHGGUDJQLQJDYSHUVRQDOKDUELGUDJLW
till högre kostnader. Samtidigt har vi haft en lägre efterfrågan på boende men då de tomma platserna varit spridda har det varit svårt att minska personalen i motsvarande omfattning. Den lägre
efterfrågan har också inneburit lägre intäkter i form av hyra och avgifter. Kostnader för externa
vårdplatser, Socialtjänstlagen (SoL), har varit högre än budgeterat, då nya platser tillkommit. Inom
hemtjänsten har man utökat tjänstgöringsgraden sedan augusti på grund av ökad arbetsbelastning. Hemtjänsten har även fått ett omfattande hälso- och sjukvårdsuppdrag, vilket inneburit att
personalbehovet ökat ytterligare.
Verksamheten för personlig assistans, LSS & LASS, visar ett budgetöverskridande. I nytillkomna
/$66lUHQGHQEHWDODUNRPPXQHQGHI|UVWDWLPPDUQDLUHVWHUDQGHGHOEHWDODVDYI|UVlNULQJV
kassan. Brist på vikarier och speciella fall har lett till högre behov av personal. Underskottet
gällande LASS-ärenden grundar sig generellt på utförda Soltimmar hos tre medborgare som är
|YHUnURFKVRP2)RPVRUJHQNULQJSHUVRQHUPHGIXQNWLRQVQHGVlWWQLQJWDUNRVWQDGHQI|U
Korttidsvistelsen, OF, har också haft större personalbehov på grund av nya ärenden vilket lett till
ett budgetöverskridande. Underskottet i Gruppboendet, OF beror framförallt på ett personalutköp
samt höjd dygnskostnad för köpta platser inom LSS. Inom socialpsykiatrin har man också varit
tvungen att köpa fler externa platser än budgeterat då behov uppstått under året.
Utfallet för övertidsersättning och lön till timanställda inom Hälso- och sjukvårdsverksamheten
blev högre än budgeterat och beror på att det sommartid varit stora svårigheter att rekrytera
sjuksköterskor. Inköp av tekniska hjälpmedel och en hög kapitalkostnad bidrar också till att avvikelsen ökar.
Utgifterna för Åtorps ungdomsboende eftersöks hos Migrationsverket, vars handläggningstid
|YHUVWLJHUHWWnUcUDYVORJVEHJlUDQRPHUVlWWQLQJI|UHQXQJGRPRFKGHQQDDYYLNHOVH
I|OMGHPHGLQLnU
Verksamheten Ekonomiskt bistånd överskrider sin budget med 474 tkr. Det är framförallt utebliven
ersättning från Migrationsverket, flyktingschablon, som bidrar till avvikelsen.
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Framtid
Det närmaste året är följande åtgärder planerade:
 (QQHGGUDJQLQJDYDQWDOHWERHQGHSODWVHULQRPlOGUHRPVRUJHQ
 ,QI|UDQGHDYSUHVWDWLRQVEDVHUDGEXGJHW
 ,QI|UDQGHDY/29LVHUYLFHWMlQVWHURFKRPYnUGQDGLKHPWMlQVWHQ
 5LNWOLQMHUI|UWU\JJKHWVERHQGHL+||URFKDWWWU\JJKHWVERHQGHVWDUWDVSn.XQJVKlOODQ
 6WDUWDYJUXSSERHQGHLQRP2)I|UDWWNXQQDHUEMXGDKHPPDSODQVO|VQLQJDUVRPDOWHUQDWLYWLOO
externa placeringar.
 $QVOXWQLQJWLOO%DUQDKXVHWI|UVQDEEDUHKDQGOlJJQLQJRFKVDPRUGQLQJVDPWWLOOJnQJWLOONULVVW|G
för barn och föräldrar.
 )RUWVDWW|YHUV\QDYLQWHUQDSURFHVVHUI|U|NDGHIIHNWLYLWHWRFKVDPDUEHWHLQRPI|UYDOWQLQJRFK
externa aktörer som primärvård och specialistsjukvård.
Följande förutsedda händelser är det idag svårt att såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt
bedöma konsekvenserna av:
 *HQRPJnQJDY6RFLDOVW\UHOVHQVQ\DI|UHVNULIWI|UEHPDQQLQJHQLQRPGHPHQVYnUGHQVRP
 WUlGHULNUDIW
 gYHUI|ULQJDYEHWDOQLQJVDQVYDUWLOONRPPXQHQDYSHUVRQHUVRPERUSnSULYDWDYnUGERHQGHQ
 NDQInVWRUDHNRQRPLVNDNRQVHNYHQVHUbUHQGHlUXSSHI|UDYJ|UDQGHLK|JUHUlWWVLQVWDQVHU
som kan få prejudicerande verkan för framtiden.
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Miljö- och byggnadsnämnden
Årets händelser
Driftsredovisning, tkr
Bokslut


,QWlNWHU

.RVWQDGHU

'ULIWQHWWR

%XGJHWDYYLNHOVH 

Bokslut Bokslut
 2
 
 
 



Budget





6HNWRUQILFNXQGHUYnUHQHQQ\FKHI(WWDUEHWHPHGDWW
lösa en del allvarliga arbetsmiljöproblem inleddes.
I syfte att minska trycket på den överbelastade byggavdelningen
har ett antal åtgärder vidtagits. Bland annat har ett arbete med
att digitalisera hanteringen av bygglov påbörjats för att modernisera arbetet och förenkla administrationen. En ny tjänst som
assistent på byggavdelningen har också inrättats. Handläggningstiden för bygglov har minskat.

En ny typ av verksamhetsplanering på miljösidan har införts i syfte att öka tydligheten i arbetsfördelningen.
6HNWRUQVNYDOLWHWVV\VWHP HQOLJW,62 KDUXQGHUK|VWHQSnHWWI|UHG|POLJWVlWWEOLYLW
omcertifierat.

Mål och måluppfyllelse
Målet bedöms
delvis vara
uppfyllt

Målet bedöms
delvis vara
uppfyllt

Målet är
uppfyllt

Miljö- och byggnadsnämnden ska ha ett tillsynsarbete som uppfyller de statliga miljökvalitetsmålen
och därmed bidra till att miljön i Höörs kommun upplevs som hållbar och säker.
Målet bedöms delvis vara uppfyllt.
Målsättningen uppfylls delvis då en av inspektörerna varit sjukskriven under längre tid för att
senare lämna organisationen. Eftersom antalet inspektörer är litet blir sektorn känslig för denna
typ av frånvaro varvid antalet inspektioner minskar kraftigt.
Nämnd och myndighetsarbetet inom Miljö- och byggnadsnämnden ska vara serviceinriktat och
präglas av ett högt kvalitetstänkande.
Målet bedöms delvis vara uppfyllt.
Handläggningstiden för bygglovsansökningar har under året minskat kraftigt, dock har målet om
högst tio veckors handläggning inte nåtts. Genomsnittet är nu cirka sju veckor och medianen är
cirka sex veckor.
Byggnadskulturen i Höörs kommun ska både understödja ett bevarande och ett modernt samhällsbyggande som tillgodoser Höörs speciella karaktär.
Målet är uppfyllt.
Ett kulturmiljöprogram har tagits fram under året. Bevarandefrågorna är viktiga för nämnden.

Ekonomi
Kostnaderna har totalt sett under året varit något lägre än budgeterat. Intäkterna på miljösidan
blev också något lägre än budgeterat medan intäkterna på byggsidan blev något högre. SammanWDJHWLQQHElUGHWWDDWWQlPQGHQXQGHUKnOOLWVLQEXGJHWRFKInWWHWWOLWHW|YHUVNRWWSnFLUND
NURQRU

Framtid
0LOM|RFKE\JJQDGVQlPQGHQNRPPHUXQGHUDWWIRUWVlWWDVLWWDUEHWHPHGDWWHIIHNWLYLVHUD
verksamheten. Detta kommer att ske bl.a. genom att fortsätta arbetet med att digitalisera ärendehanteringen.
En speciell satsning på mätning av bekämpningsmedelsrester i vissa enskilda vattentäkter kommer att utföras. Detta kommer att ge myndigheten underlag för att bedöma behov av eventuella
skyddsåtgärder.
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1lPQGHQKDUPHGE|UMDQnUVVNLIWHWWDJLW|YHUDQVYDUHWI|UKDQGOlJJQLQJDYERVWDGVanpassningsbidrag.
8QGHUNRPPHUQlPQGHQDWWVH|YHUWD[HV\VWHPHWJlOODQGHPLOM|WLOOV\QHQ

Nyckeltal
Nyckeltal, tkr
Bokslut Bokslut Bokslut Budget

  2 
$YJLIWVWlFNQLQJE\JJHQKHW  
 
$YJLIWVWlFNQLQJPLOM|HQKHW  
 
Personalkostnadernas andel
DYEUXWWREXGJHWHQ
 
 
Lokalkostnadernas andel av
EUXWWREXGJHWHQ
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Kommunala bolagen
Inledning
Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad bild av kommunens totala
ekonomiska ställning och åtaganden. Kommunens redovisningsprinciper är vägledande. I den
sammanställda redovisningen har eliminering gjorts för interna mellanhavanden mellan kommunen och företagen och interna mellanhavande mellan företagen. Obeskattade reserver har
UlNQDWVVRPHJHWNDSLWDOWLOORFKVRPDYVlWWQLQJWLOO)|UUHGRYLVQLQJHQDQYlQGVHQ
proportionell konsolideringsmetod, som innebär att den andel som kommunen äger ingår i den
sammanställda resultat- och balansräkningen samt finansieringsanalysen.
Den sammanställda redovisningen baseras på reviderade uppgifter avseende bolagen. De underlag som funnits tillgängliga vid upprättandet har använts för de olika avräkningarna.

Sammanställd redovisning
Företag




BalansbJDU 5HVXOWDW 2PVlWWQRPVOXWQ6ROLGLWHW
DQGHO PQNU
PQNU
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Fotnot: Siffrorna inom parantes
avser föregående år



  
 
  

I Höörs kommun ingår förutom kommunen också de övriga juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande.
Med betydande inflytande menas att ägarandelen uppgår till
PLQVW'HQQDUHJHOE|UGRFNHMXWJ|UDHQDEVROXWJUlQV
utan även företag där kommunen har mindre ägarandel eller
mindre inflytande kan redovisas i sammanställningen. De juridiska personer som ingår är:
 Koncernen Höörs Fastighets AB
- Höörs Fastighets AB, HFAB, moderbolag
- Höörs Byggnads AB, HBAB, dotterbolag.
- Höörs Industribyggnads AB, HIBAB, dotterbolag.
 Mellanskånes Renhållnings AB, MERAB.

Kommentar årets resultat
'HWVDPPDQODJGDUHVXOWDWHWI|UnUHWXSSJnUWLOOPQNU'HWlUIUlPVWGHWJ\QQVDPPDUlQWH
OlJHWVRPUnWWXQGHUVRPELGUDJLWWLOOGHWJRGDUHVXOWDWHWWLOOVDPPDQVPHGNRPPXQHQVnWHU
EHWDOQLQJDYRFKnUVSUHPLHUI|UDYWDOVJUXSSVI|UVlNULQJVDPWDYJLIWVEHIULHOVHI|UVlNULQJ
RPPQNU

Mellanskånes Renhållnings AB
MERAB är ett av Eslöv, Höör och Hörby samägt bolag med uppgift att insamla och behandla
DYIDOO%RODJHWELOGDGHV.lOOVRUWHULQJVV\VWHPHW9nWWRFK7RUUW±VDPWOLJDKXVKnOOLUHJLRQHQ
RPIDWWDVDYV\VWHPHWIURPK|VWHQ)URPYnUHQVRUWHUDVGHWYnWDDYIDOOHWSn5|QQHholms avfallsanläggning i Stehag samt vid Stavröds avfallsanläggning i Hörby. Det torra avfallet
KDUWUDQVSRUWHUDWVWLOO6<6$9VEHKDQGOLQJVDQOlJJQLQJL0DOP|%RODJHWKDUHQPLOM|SROLF\VRP
anger grundsynen och den övergripande inriktningen för miljöfrågorna. Företaget är ett miljöföretag och verksamheten är ett miljöarbete. Grundsynen är att sluta kretsloppen, använda naturens
egna metoder och utnyttja resurserna. Miljömålen är dokumenterade i kommunernas avfallsplaner
och MERAB:s intern kontroll.
Årets händelser
Allt inkommande avfall till Rönneholms avfallsanläggning transporteras efter vägning till sorteringsplattan på anläggningen. Avfallet sorteras maskinellt och delas upp i återvinningsmaterial, biologiskt
avfall, brännbart avfall samt deponirest. Till Rönneholms avfallsanläggning transporteras också allt
matavfall för upparbetning, vilket innebär rivning och skiktning av avfallet. Det biologiska avfallet
behandlas på Rönneholms avfallsanläggning.
Tekniken för förbehandling av matavfall och annat biologiskt avfall har utvecklats under åren,
vilket innebär en effektivare användning av maskinerna, ökande andel av förbehandlat biolo-
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giskt avfall har sorterats ut från inkommande material. Detta har lämnats till Vrams Gunnarstorps
biogasanläggning med ökad biogasproduktion som följd, vilket innebär tillvaratagande av lokala
resurser; energi och näringsämnen, minskad användning av fossila fordons- och uppvärmningsbränslen, förbättrad lokal miljö, minskade koldioxidutsläpp.
Den maskinella sorteringen sker av allt inkommande avfall på Rönneholms avfallsanläggning. Med
skotare, kross, trumsikt samt skruvpress har olika avfallsfraktioner såsom matavfall, brännbart avfall, industri- och grovavfall sorterats och delats upp i komposterbart, biologiskt slam, brännbart samt
återvinnings- och deponimaterial, vilket innebär förbättrad behandlingsbarhet, ökad återvinning och
energiutvinning samt minskad deponering.
Under året har två Stirling motorer installerats. Dessa motorer drivs av deponigasen och producerar ström och varmvatten. Detta ger miljöeffekter som minskat metangasutsläpp till atmosfären,
omhändertagande av metangas och minimerade risker för gasläckage.
Villaabonnenterna har under sommaren fått välja abonnemangsform för hushållsavfall. AnslutQLQJVJUDGHQWLOOI\UIDFNYDUFDXQGHUK|VWHQKDU\WWHUOLJDUHWLOONRPPLW)|UYlQWQLQJDUQDYDUFD)|UEHUHGHOVHULQI|UJHQRPI|UDQGHWDYIDVWLJKHWVQlUDLQVDPOLQJ I\UIDFN KDU
skett under året.
,VDPEDQGPHGXWVNLFNDYYDOEODQNHWWHUWLOOI\UIDFNlJGHLQIRUPDWLRQVWUlIIDUUXP.RQWLQXHUOLJ
information ges i vårt nyhetsbrev 3-4 ggr/år b.l.a. gällande sortering av hushållsavfallet. MERAB:s
informatörer informerar både hushåll och näringsliv löpande, vilket även detta bidrar till positiva
miljöeffekter. Personal har under året erhållit utbildning och erfarenhetsutbyte via studiebesök och
seminarier.
Informationskampanjer för att förbättra sorteringen och kvaliteten på matavfallet har genomförts.
Målet är att samtliga hushåll ska sortera matavfallet i papperspåsar. MERAB tillhandahåller hållare
och papperspåsar kostnadsfritt till samtliga hushåll. I samband med ny upphandling har ny taxa
tagits fram.
6MXNIUnQYDURVWDWLVWLNXQGHUKDUXSSJnWWWLOO 
Ekonomi
cUHWVUHVXOWDWXSSJLFNWLOOPQNU PQNU +||UVNRPPXQVDQGHOlUPQNU
Nyckeltal

Nyckeltal MERAB
$YIDOOVPlQJGHU
$QWDOWRQ
.JLQYnQDUH
Antal abonnemang
9HFNRKlPWQLQJ
GDJDUV
6RPPDUKlPWQLQJ
/DWULQKlPWQLQJKHOnUV
/DWULQKlPWQLQJVRPPDU



 









 







Ragns-Sells AB
Ragns-Sells AB
Ragns-Sells AB



Höörs Fastighets AB
Bolagskoncernen skall i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens (lokaliseringsprincip) regler främja bostadsförsörjningen i Höörs kommun och erbjuda hyresgästerna
möjlighet till boendeinflytande samt tillhandahålla lokaler som tillgodoser behovet av varor och
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tjänster. Bolaget skall tillgodose behovet av kommunala verksamhetslokaler, fullgöra de förvaltningsuppdrag fullmäktige kan ge bolaget samt i övrigt biträda kommunen i fastighetstekniska
frågor. Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolagets fastigheter har vid
XWJnQJHQDYHWWVDPPDQODJWERNI|UWYlUGHRPPQNU PQNU 
Årets händelser
Viktiga händelser
 1\DlJDUGLUHNWLY
 9HUNVDPKHWHQKDUIO\WWDWWLOOJHPHQVDPPDORNDOHUSn%M|UNJDWDQ
 1\KHPVLGD
 6W\UHOVHQI|UHVODJLWlJDUHQDWWIXVLRQHUDGRWWHUERODJHQPHGPRGHUERODJHW
 1\NRQWRSODQ
 .RPSLVERP|MOLJKHWI|UXQJDDWWGHODOlJHQKHW
De lite större underhålls- och investeringsprojekten som har genomförts under året är:
 9HWHULQlUHQ
RPE\JJQDWLRQ
PQNU
 3XPSHQ
WLOOE\JJQDG
PQNU
 8JJODQRFK
I|QVWHUE\WHRFKEDONRQJUHQRYHULQJDU PQNU
 bOYNXOOHQ
7DNRFKI|QVWHUE\WH
PQNU
 6WRUNHQ
WDNE\WH
PQNU
 5LQJVM|VNRODQ
WRWDOUHQRYHULQJKHPNXQVNDSHQ
PQNU
 0XQNDUSVVNROD
Q\YlUPHPP
PQNU
 9HWHULQlUHQ
Q\YlUPH
PQNU
 5LQJVM|VNRODQ
XSSGDWHUDGVW\URFKUHJOHU
PQNU
 6lWRIWDVNRODQ
RPE\JJQDGSHUVRQDOUXP
PQNU
8QGHUKDUYLDQDO\VHUDWHQHUJLLQYHQWHULQJHQRFKI|UGMXSDWXWUHGQLQJHQLGHIDVWLJKHWHUVRP
KDUVW|UVWHIIHNWLYLVHULQJVSRWHQWLDO$QDO\VHQKDUXWP\QQDWLDWWXQGHUYnUHQNRPPHULQYHVWHULQJDUVNHSn.XQJVKlOODQRFKcWRUS8QGHULQYHVWHUDGHYLERUWROMDVRPSULPlUYlUPH0XQkarpsskolan har byggt om från olja till luft/vattenvärmepump, Norra Rörumsskolan och Sunnanängsskolan har konventerats från olja till pellets.
$UEHWHWPHGVlNHUKHWVDUEHWHWKDUIRUWVDWWXQGHU5LVNRFKVnUEDUKHWVDQDO\VHQKDUGLVNXterats på arbetsplatsträffar i enlighet med koncernens säkerhetspolicy. SBA (Systematiskt Brandskydds Arbete) genomförs i hela fastighetsbeståndet och ett datorstöd har köpts in och implementerats som stöd.
Vi strävar ständigt efter att utveckla organisationen och arbetsmetoder. Samarbete och samverkan är viktiga ledord. Arbetet med att skapa vi-känsla har fortsatt under året. I vår strävan efter att
hela tiden bli bättre lyssnar vi på våra kunder och under året sände vi ut en enkät till våra lokalhyresgäster. Bland annat frågade vi hur man upplever kvaliteten på våra vaktmästartjänster och
glädjande kan konstateras att våra kunder är nöjda.
8QGHUKDUDUEHWHWPHGDWWHIIHNWLYLVHUDYnUDSURFHVVHUIRUWVDWWV)HODQPlODQVSURFHVVHQKDU
analyserats och förändrats. Ronderingar har införts och beräknas ge en bättre kvalitet för våra
hyresgäster då vi arbetar förebyggande, samt en effektivare förvaltning då planeringen av arbetsuppgifterna underlättas.
9nUDNXQGHUYLVDGHLK\UHVJlVWHQNlWHQEODQGERVWlGHUQDDWWXWHPLOM|QlUYLNWLJ8QGHUKDU
VN|WVHOSODQHUWDJLWVIUDPVRPUHJOHUDUIUHNYHQVHURFKNYDOLWHWLWUlGJnUGVVN|WVHOQbYHQVQ|U|MQLQJVSODQHUKDUWDJLWVIUDP8WHPLOM|QI|UElWWUDVNRQWLQXHUOLJW8QGHUKDUYLJOHVDWXUEXVN
age, föryngrat häckar, fällt träd och rensat upp utmed husfasaderna.
2UJDQLVDWLRQVI|UlQGULQJHQVRPJHQRPI|UGHVYLGnUVVNLIWHWGlUYLVWlUNWHVWlGHQKHWHQ
med att vår städledare fick delegerat arbetsmiljöansvar har slagit mycket väl ut. Både i hyresgästenkäten och i medarbetarenkäten får vi höga betyg gällande städenheten.
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$OODVWlGDYWDOVRPJLFNXWYLGnUVVNLIWHWI|UQ\DGHVRFKGHVVXWRPKDUYLXQGHU|NDWDQWDOHW
städavtal. Ökningen av antalet kontrakterade kunder har kunnat ske utan ökning av personalstyrkan. Genom personalens engagemang och effektivare planering har städenheten kunnat förbättra
sitt ekonomiska reslutat.
Vår kostnad för en städtimme har analyserats och lett till en marginell höjning av priset. Vi har
jämfört vårt pris med andra på marknaden, både kommunala och privata aktörter och vi står oss
mycket bra i den konkurensen.
8QGHUKDUYLRFNVnE|UMDWPHGXSSV|NDQGHYHUNVDPKHW9LKDUKDIWHQPlQJGNXQGEHV|N
vilka har varit mycket uppskattat och lett till positiva effekter där vi kunnat sälja in fler stycktjänster
så som storstädningar m.m. En städtjänstmanual håller just nu på att tas fram där både kund och
städpersonal snabbt ska kunna se vad extra tjänster kostar.
Vi vill erbjuda våra kunder lokaler som svarar för verksamhetens olika behov och bostäder som svarar för den enskildes behov. Vårt främsta mål är att våra hyresgäster ska trivas med sitt nyttjande av
YnUDIDVWLJKHWHURDYVHWWRPGHWlUVRPERHQGHVLQDUEHWVSODWVHOOHUVRPHOHYbYHQRPYLLQWHDOOWLG
kan tillgodose alla individuella behov arbetar vi ständigt med att bli bättre på vår service.
Mötet är kärnan i vår service. Att äga och förvalta fastigheter innebär långt mer än projektplaner
och finansiering. Det innebär i allra högsta grad möten med människor. Varje möte är ett unikt tillfälle att lyssna in och förstå kundens tankar och synpunkter, för att kunna stå till tjänst och hjälpa
till. Detta är själva kärnan i ett serviceyrke som vårt. För att bli ännu bättre genomför vi varje år
kundenkäter.
8QGHUK|VWHQJHQRPI|UGHVHQ1., 1|MG.XQG,QGH[ KRVYnUDORNDOK\UHVJlVWHU6YDUVIUHNYHQVHQYDU3nGHWKHODWDJHWlUYnUDORNDOK\UHVJlVWHUQ|MGDPHGRVVVRPK\UHVYlUG9nUW
1.,lUDYP|MOLJD'HIUnJRUVRPInUK|JVWEHW\JlUOlJHWDYIDVWLJKHWHQYLONHWlUSRVLWLYW
eftersom läget är svårförbättrat. När man analyserar enkäten och väger in hyresgästerna prioriteringsordning kan vi se att kommunikation är en fråga som behöver prioriteras.
9DNDQVHUQDIRUWVlWWHUDWWYDUDOnJDRFKYnUXWK\UQLQJVJUDGIRUWVlWWHUDWWOLJJD|YHU2PIO\WWQLQJHQKDUXQGHUPLQVNDWWLOO  
Information är viktigt och ska vara kontinuerlig, tydlig och samtidigt definierad till en målgrupp.
Vi använder oss av flera kanaler för att nå ut med information till våra hyresgäster. Hemsidan är
mycket viktig i detta sammanhang. Under året har en ny hemsida lanserats. Hemsidan uppdaterats med aktuell information och innehåller funktioner för felanmälan och intresseanmälan för
lägenhet/lokal. www.hoorfast.se.
För att kunna göra ägare, kunder och andra intressenter nöjda behöver vi vara duktiga inom många
områden. En förutsättning för att lyckas är att medarbetarna trivs, utvecklas och tycker om att arbeta
hos oss.
Vår målsättning är att vara en attraktiv arbetsgivare och för att bli det tror vi på:
 (QJRGDUEHWVPLOM|
 (WWOHGDUVNDSVRPE\JJHUSnGHODNWLJKHWRFKHQJDJHPDQJ
 $WWVWLPXOHUDIULVNYnUGRFKJRGDYDQRU
 $WWIUlPMDSHUVRQOLJNRPSHWHQVXWYHFNOLQJ
9LGnUVVNLIWHWYDUYLWLOOVYLGDUHDQVWlOOGDYDUDYNYLQQRU.RQFHUQHQVOHGQLQJVJUXSSEHVWnU
DYNYLQQRU0HGHOnOGHUQKRVERODJHWVDQVWlOOGDXSSJLFNWLOOnU
På årets personaldag arbetade vi med att förankra vår värdegrund för koncernen. Vår värdegrund
som ska genomsyra allt vi gör.
Genom arbetsglädje och nytänkande är vi professionella och affärsmässiga
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Arbetsglädje:
Vi vet att arbetsglädje och stolta medarbetare behövs för att nå riktigt bra resultat. Glädje skapas
genom delaktighet, öppenhet, utvecklingsmöjligheter och ett tydligt uppdrag.
Nytänkande:
Vi är kreativa, nyfikna och omvärldsmedvetna samt i ständig utveckling. Tillsammans skapar vi
innovativa lösningar genom unik kunskap, bred kompetens och stor erfarenhet.
Professionella:
Vi bemöter varandra, våra kunder och övriga med respekt och omtanke. Vi är kompetenta och
serviceinriktade med helhetssyn.
Affärsmässiga:
Vi agerar alltid med så väl kundens som bolagets bästa för ögonen.
Kundnytta, vikten av lönsamhet och mitt eget värde var fokus på en kompetenssatsning vi genomI|UGHXQGHUI|UVWlGYHUNVDPKHWHQ+HWDDUEHWHQI|UVWDKMlOSHQXWELOGQLQJPRWRUVnJVFHUWLILNDWRFKVN\OLIWVFHUWLILNDWlUH[HPSHOSnJHQRPI|UGDXWELOGQLQJDUXQGHU'HVVXWRPJLFN
ledningsgruppen en utbildning i internkontroll.
I och med nytt affärssystem har stora delar av personalen genomgått ett flertal utbildningar i
systemet Incit Expand.
8QGHUJHQRPI|UGHYLHQPHGDUEHWDUHQNlWPHGV\IWHDWWPlWDPHGDUEHWDUQDVHQJDJHPDQJ
välmående och uppfattning i olika frågor för att HFAB ska utvecklas och bli en ännu bättre arbetsSODWVYDOGHDWWVYDUDSnHQNlWHQRFKYLILFNHWWPHGDUEHWDULQGH[SnKHODDY
Arbetsmiljön är viktig för att personalen ska trivas och vilja vara delaktiga i koncernens utvecklig.
Därför är det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) viktigt och i år har verktygen i form av policy
dokument, riktlinjer och blanketter implementerats i organisationen fram för ett lyckat SAM.
8QGHUKDUVW\UHOVHQDQWDJLWHWWIOHUWDOVW\UGRNXPHQW
 Rese- och representationspolicy
 IT-policy
 Risk och sårbarhetsanalys
 Energistrategi
Ramupphandlingar för hantverksdisciplinerna byggservice, måleri, golv, ventilation, vs och el
VOXWI|UGHVRFKDYWDODGHVXQGHUYnUHQ,VDPDUEHWHPHG+||UVNRPPXQKDUEODQGDQQDW
drivmedel upphandlats. I och med vårt medlemskap i HBV har bland annat järnvaror upphandlats.
Alla våra större investeringar och underhållsåtgärder har upphandlats i enlighet med LOU och
annonserats på www.opic.com
+)$%VK\URUK|MGHVGHQMDQXDULPHGDY.3,HQOLJWJlOODQGHK\UHVDYWDO+)$%KDULVWRUW
VHWWXWK\UWRPPDQERUWVHUI|UNRUWWLGVYDNDQVVRPXSSVWnUYLGRPIO\WWQLQJDU
9LKDUXQGHULQWHUQWRFK|YHUVLNWOLJWYlUGHUDWYnUWIDVWLJKHWVEHVWnQGRFKGnI|OMWSnPDUNnadens accepterade avkastningskrav. Värderingen syftar till att bedöma fastighetsportföljens
marknadsvärde, d.v.s. det mest sannolika priset vid en försäljning av koncernens fastigheter på
HQ|SSHQRFKIULIDVWLJKHWVPDUNQDGYLGHQYLVVWLGSXQNW  9LVVDYlUGHQKDUVWlPWVDY
med extern värdering.
Värdet har bedömts med stöd av kassaflödeskalkyl i vilken man genom simulering av framtida
driftnetton analyserar och bedömer marknadens förväntningar av fastigheternas värde. Restvärdet bedöms genom så kallade evighetskapitaliseringen av sista årets driftnetto.
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När det gäller koncernens nyproducerade fastighet kan det konstateras att kv. Mejeriet har svårt
att bära sina produktionskostnader med rådande avkastningskrav. I år har ingen nedskrivning
gjorts.
Vissa värden har stämts av mot gjorda försäljningar eller externa värderingar. Marknadsvärdet i
koncernens fastighetsportfölj överstiger de bokförda värdena.
Ekonomi
cUHWVUHVXOWDWXSSJLFNWLOOPQNU PQNU 
5HVXOWDWHWEHURUIUlPVWSnGHWJ\QQVDPPDUlQWHOlJHVRPUnWWXQGHUPHQRFNVnWDFNYDUH
det arbete som gjorts i organisationen i form av nya rutiner och effektivare arbetssätt. Detta har
OHWWWLOOVnYlOOlJUHUlQWHNRVWQDGHUVRPOlJUHSHUVRQDONRVWQDGHUXQGHULMlPI|UHOVHPHG
.RVWQDGHUQDI|UXQGHUKnOOXSSJnUWLOOPQNU,QYHVWHULQJDUQDXSSJnUWLOOPQNU
Framtid
Ränteutvecklingen påverkar kraftigt koncernens långsiktiga resultat. Finansiering sker utifrån mål
och risknivåer fastställda i koncernens finanspolicy. Turbulensen i världsekonomin har varit till vår
I|UGHOPHGIRUWVDWWKLVWRULVNWOnJDUlQWRUXQGHU
Koncernen strävar efter att fördela finansieringen på flera kreditgivare. Den senaste tiden har emellertid
Kommuninvest vid varje upphandlingstillfälle kunnat erbjuda den mest fördelaktiga finansieringen.
Vi hanterar ränterisken i låneportföljen med finansiella derivatinstrument. Ränte- och kapitalbindningstiden frikopplas därmed från de enskilda lånen och vi har möjlighet att, när som helst, ändra
räntebindningstiden för att möta förändringar på räntemarknaden. Vi använder oss av ränteswapar
för att åstadkomma en rimlig och väl avvägd ränterisk i skuldportföljen.
)|UDWWWDYDUDSnGHWI|UPnQOLJDUlQWHOlJHWWRJVLNRQFHUQHQXQGHUQ\DUlQWHVZDSDURP
WRWDOWPQNU9LGnUVVNLIWHWYDUJHQRPVQLWWOLJDUlQWHELQGQLQJVWLGHQnU LQNUlQWHVZDSDU 
Med den finansiering koncernen nu har, har vi förutsättningar att leverera ett stabilt finansnetto
oavsett ränteutvecklingen. Höörs kommun lämnar kommunal borgen till våra lån. Avgift utgår med
UlQWHSXQNWHUSHUnU
Höörs Fastighets ABs verksamhet och ekonomi påverkas av förändringar i omvärlden. Detta
gäller såväl makroekonomiska som regionala faktorer samt politiska förändringar. När det gäller
risker har vi identifierat följande områden:
 Hyresutveckling
 Vakanser i beståndet
 Ränterisk
 Driftkostnadsutveckling
 Investerings- och underhållsbehov
 Nedskrivningsbehov i nyproduktionen
Vår framtida utmaning består i att lyckas hålla intäkter, hyresförluster, driftskostnader, underhållsoch investeringsbehov samt räntekostnader på en kontrollerad och rimlig nivå.
Höörs Fastighets AB behöver höja hyran varje år för att kunna förbättra, utveckla samt underhålla
fastigheterna på ett professionellt sätt. Hyresnivån på kommunala verksamhetslokaler är reglerat i
HWWnULJWK\UHVDYWDOPHGHWWLQGH['HWnWHUVWnUnUDYNRQWUDNWVOlQJGHQ
Räntekostnaderna är en av de största kostnadsposterna. För närvarande är räntan på en mycket
låg nivå men över tid kommer den att gå upp. För att hålla räntekostnaderna på en jämn och
kontrollerad nivå arbetar vi med derivatinstrument i enlighet med vår finanspolicy. Koncernen
följer kapital- och räntemarknadens utveckling aktivt för att undvika att hamna i en dålig position
framöver.

69

Verksamhetsberättelse

Höörs Kommun årsredovisning 2012

'ULIWNRVWQDGHUVnVRPYlUPH9$RFKUHQKnOOQLQJKDUYLVYnUWDWWSnYHUNDnUVGULIWVEXGJHW
var stram och taxehöjningar ska inte leda till kostnadsökningar utan ska mötas med effektiviseringar.
Det är av stor vikt att driftkostnaderna kan hållas och om möjligt minskas för att på så sätt
successivt öka underhållsvolymen. Detta för att säkerställa och förbättra fastighetsbeståndets
VNLFNJHQRPIDVWLJKHWVEHYDUDQGHXQGHUKnOO0HUSDUWHQDYIDVWLJKHWVEHVWnQGHWlUlOGUHlQ
år vilket innebär att det till viss del nu men framför allt framöver finns ett behov av underhåll och
investering i dessa fastigheter. Detta kommer att anstränga vår ekonomi och generera ett behov
av hyreshöjningar.
Utöver ovanstående är det av största vikt att koncernen genererar vinst så att Höörs Fastighets
AB kan utveckla kommunens behov av hyresbostäder också genom nyproduktion.
Årets resultat är bra och förväntas tack vare de låga räntenivåerna och organisationens flexibilitet
NXQQDXSSUHSDV
Det ekonomiska läget i världen påverkar oss mycket. Med koncernens höga belåning är vi väldigt
räntekänsliga vilket göra att vi måste fortsätta arbeta aktivt med vår lånestock och nyttja de finansiella instrument som vår finanspolicy tillåter.
Fortsatt hög efterfrågan på bostäder och i stort sett inga vakanser ger oss anledning att se ljust på
LQWlNWVVLGDQ8WK\UQLQJVOlJHWDYVHHQGHORNDOHUKDUXQGHUEOLYLWWXIIDUHSnJUXQGDYOnJNRQMXQNWXUHQ7\YlUUVHUGHWLQWHXWDWWOMXVQDXQGHU
9LVWDUWDUPHGQ\WWDIIlUVV\VWHPYLONHWNRPPHUJHRVVHQP\FNHWElWWUHP|MOLJKHWWLOODWWI|OMD
upp ekonomin på fastighetsnivå och arbeta fram strategier för vårt fastighetsägande framöver.
$UEHWHWPHGOnQJVLNWLJDXQGHUKnOOVSODQHUIRUWVNULGHURFKI|UYlQWDVEOLNODUWXQGHU
$UEHWHWPHGHQHUJLHIIHNWLYLVHULQJDUNRPPHUDWWIRUWVlWWDRFKLQWHQVLILHUDVXQGHUGlUPLQVNDG
energianvändning ska möta kostnadsökningarna på energi.
Dialogen med våra kunder är av största vikt för vår framgång som koncern och som aktiv part
på Höörs fastighetsmarknad utifrån vår ägares intentioner. Därför kommer vi fortsätta med kundenkäter och proritera kundbesök.
Koncernen har arbetat mycket med sin organisation, struktur och rutiner och det arbetet kommer
IRUWVlWWDlYHQXQGHU)|UKRSSQLQJVYLVNRPPHUlJDUHQDWWWLOOVW\UNDVW\UHOVHQVI|UODJWLOO
fusion av bolagen, vilket skulle gynna vår möjlighet att leva upp till ägarens förväntningar, stärka
vår identitet samt effektivisera vår administration. Vidare ska affärsplanen med dess mål och
värderingar hållas levande och vara känt i hela organisationen med fokus på kunden.
Det finns en stark framtidstro i Höörs kommun och vi vill och kommer vara en aktiv part i utvecklingen. Ett flertal projekt finns i diskussion och planfasen. Både gällande bostäder och kommunala
verksamhetslokaler så som förskolor och LSS-boenden.

Höörs Byggnads AB
+||UV%\JJQDGV$%lUNRPPXQHQVDOOPlQQ\WWLJDERVWDGVI|UHWDJELOGDWPHG+||UVNRPPXQ
som verksamhetsområde. Kommunens fastighetsbolag Höörs Fastighets AB äger samtliga aktier i
ERODJHW)DVWLJKHWHURFKPDUNKDUSnERNVOXWVGDJHQHWWVDPPDQODJWERNI|UWYlUGHSn
PQNU PQNU 
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Årets händelser
Viktiga händelser:
 Nya ägardirektiv
 Koncernens styrelse förslår en fusion av koncernen och dess två dotterbolag
 Ny hemsida
 Ny kontoplan
 Införandet av kompisbo
.RVWQDGHUQDI|UUHSDUDWLRQHURFKXQGHUKnOOXSSJnUWLOOPQNUcUHWVLQYHVWHULQJDUXSSJnUWLOO
PQNU
De lite större reparation-, investering- och underhållsprojekten som har genomförts under året är:
 8JJODQRFK I|QVWHUE\WHRFKEDONRQJUHQRYHULQJ
PQNU
 6WRUNHQ
WDNE\WH
PQNU
+%$%lUPHGL6NnQHLQLWLDWLYHWYLONHWLQQHElUDWWYLVNDWLOOVSDUDYlUPHHQHUJLHORFK
YDWWHQXWLIUnQnUVI|UEUXNQLQJ'HWWDlUHQVWLPXOHUDQGHXSSJLIWVRPNRPPHUNUlYDP\FNHW
DYRVVDOODLVWRUWVRPLVPnWW8QGHUKDUYLDQDO\VHUDWLQYHQWHULQJHQDYYnUDIDVWLJKHWHURFK
fördjupat utredningen i de fastigheter som har störst effektiviseringspotential. Analysen har utmynQDWLDWWXQGHUYnUHQNRPPHULQYHVWHULQJDUVNHSn.XQJVKlOODQRFKcWRUS
$UEHWHWPHGVlNHUKHWVDUEHWHWKDUIRUWVDWWXQGHU5LVNRFKVnUEDUKHWVDQDO\VHQKDUGLVNXterats på arbetsplatsträffar i enlighet med koncernens säkerhetspolicy. SBA (Systematiskt Brandskydds Arbete) genomförs i hela fastighetsbeståndet och ett datorstöd har köpts in och implementerats som stöd.
Vi strävar ständigt efter att utveckla organisationen och arbetsmetoder. Samarbete och samverkan är viktiga ledord. Arbetet med att skapa vi-känsla har fortsatt under året. I vår strävan efter
att hela tiden bli bättre lyssnar vi på våra kunder och under året sände vi en enkät till våra lokalhyresgäster. Bland annat frågade vi hur man upplever kvaliteten på våra vaktmästartjänster och
JOlGMDQGHNDQNRQVWDWHUDVDWWYnUDNXQGHUlUQ|MGD8QGHUKDUDUEHWHWPHGDWWHIIHNWLYLVHUD
våra processer fortsatts. Felanmälansprocessen har analyserats och förändrats. Ronderingar har
införts och beräknas ge en bättre kvalitet för våra hyresgäster då vi arbetar förebyggande samt
en effektivare förvaltning då planeringen av arbetsuppgifterna underlättas. Våra kunder visade i
K\UHVJlVWHQNlWHQEODQGERVWlGHUQDDWWXWHPLOM|QlUYLNWLJ8QGHUKDUVN|WVHOSODQHUWDJLWV
IUDPVRPUHJOHUDUIUHNYHQVHURFKNYDOLWHWLWUlGJnUGVVN|WVHOQbYHQVQ|U|MQLQJVSODQHUKDUWDJLWV
IUDP8WHPLOM|QI|UElWWUDVNRQWLQXHUOLJW8QGHUKDUYLJOHVDWXUEXVNDJHI|U\QJUDWKlFNDU
fällt träd och rensat upp utmed husfasaderna.
9DNDQVHUQDIRUWVlWWHUDWWYDUDOnJDRFKYnUXWK\UQLQJVJUDGIRUWVlWWHUDWWOLJJD|YHU2PIO\WWQLQJHQKDUXQGHUPLQVNDWWLOO  $YRPIO\WWQLQJDUQDlUK\UHVJlVWHUVRPE\WHU
OlJHQKHWLQRPYnUWEHVWnQG9LKDULVWRUWVHWWXWK\UWRPPDQERUWVHUI|UNRUWWLGVYDNDQVVRP
uppstår vid omflyttningar.
Vi kan ofta erbjuda sökande en god bostad i rimlig tid. Däremot kan vi inte alltid göra det i de områden eller till de hyresnivåer som är mest efterfrågade. Nästan hälften av våra lägenheter är 2:or
vilket också är den mest efterfrågade storleken.
Information är viktigt och ska vara kontinuerlig, tydlig och samtidigt definierad till en målgrupp.
Vi använder oss av flera kanaler för att nå ut med information till våra hyresgäster. Hemsidan är
mycket viktig i detta sammanhang. Under året har en ny hemsida lanserats. Hemsidan uppdaterats med aktuell information och funktioner för felanmälan och intresseanmälan för lägenhet/lokal.
www.hoorfast.se.
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8QGHUKDUVW\UHOVHQDQWDJLWHWWIOHUWDOVW\UGRNXPHQW
 Rese- och representationspolicy
 IT-policy
 Risk och sårbarhetsanalys
 Energistrategi
Ramupphandlingar för hantverksdisciplinerna byggservice, måleri, golv, ventilation och el slutförGHVRFKDYWDODGHVXQGHUYnUHQ,VDPDUEHWHPHG+||UVNRPPXQKDUEODQGDQQDWGULYPHGHO
upphandlats. I och med vårt medlemskap i HBV har bland annat järnvaror upphandlats. Alla våra
större investeringar och underhållsåtgärder har upphandlats i enlighet med LOU och annonserats
på www.opic.com.
+\URUQDI|UERVWlGHUQDK|MGHVDSULOPHGHIWHUK\UHVI|UKDQGOLQJDUPHGK\UHVJlVWI|UHQingen lokalernas hyror höjdes med index i enlighet med gällande avtal.
+||U+DOODU|GVnOGHVI|UNUUHDYLQVWSnNU
Ekonomi
cUHWVUHVXOWDWXSSJLFNWLOOPQNU PQNU 
5HVXOWDWHWI|UERODJHWI|UHERNVOXWVGLVSRVLWLRQHURFKVNDWWEOHYHQI|UOXVWSnPQNUPQNU
sämre än budget. Det negativa resultatet beror främst på att takbytet på Storken 29 fick på grund
DYYDWWHQVNDGRUWLGLJDUHOlJJDV LI|UKnOODQGHWLOOXQGHUKnOOVSODQ WLOOHQNRVWQDGDYFDPQNU
6ROLGLWHWHQLERODJHWKDUI|UElWWUDWVRFKXSSJnUSHUWLOO)|UElWWULQJHQEHURUSn
DWWERODJHWHUKnOOLWNRQFHUQELGUDJIUnQ+||UV)DVWLJKHWV$%SnPQNUVDPWPLQVNQLQJDYXSSVNMXWHQVNDWWPHG06(.
Ränteutvecklingen påverkar vårt resultat. Finansiering sker utifrån mål och risknivåer fastställda
i koncernens finanspolicy. I början av året trodde alla på högre räntor till hösten vilket sen visade
sig fel. Turbulensen i världsekonomin har varit till vår fördel med historiskt låga räntor.
Bolaget strävar efter att fördela finansieringen på flera kreditgivare. Den senaste tiden har emellertid Kommuninvest vid varje upphandlingstillfälle kunnat erbjuda den mest fördelaktiga finansieringen.
Vi har under senare tid valt att lägga en större del av lånen till rörlig ränta/korta bindningstider och
hanterar ränterisken i låneportföljen med finansiella derivatinstrument. Ränte- och kapitalbindningstiden frikopplas därmed från de enskilda lånen och vi har möjlighet att, när som helst, ändra
räntebindningstiden för att möta förändringar på räntemarknaden. Vi använder oss av ränteswapar för att åstadkomma en rimlig och väl avvägd ränterisk i skuldportföljen.
)|UDWWWDYDUDSnGHWI|UPnQOLJDUlQWHOlJHWWRJVXQGHUVWQ\DUlQWHVZDSDURPWRWDOW
PQNU3HULRGLVHULQJHQDYHWWVZDSNRQWUDNWVRPVWlQJWVLI|UWLGRPWRWDOWPQNUSnYHUNDU
nUHWVUHVXOWDWSRVLWLYWPHGPQNU9LGnUVVNLIWHWYDUGHQJHQRPVQLWWOLJDUlQWHELQGQLQJVWLGHQ
år. Med den finansiering bolaget nu har, har vi förutsättningar för att leverera ett stabilt finansnetto
oavsett ränteutvecklingen de närmaste åren. Höörs kommun lämnar kommunalborgen till våra
OnQ$YJLIWXWJnUPHGUlQWHSXQNWHUSHUnU
9LKDUXQGHULQWHUQWRFK|YHUVLNWOLJWYlUGHUDWYnUWIDVWLJKHWVEHVWnQGRFKGnI|OMWSnPDUNnadens accepterade avkastningskrav. Värderingen syftar till att bedöma fastighetsportföljens
marknadsvärde, det vill säga det mest sannolika priset vid en försäljning av bolagets fastigheter
SnHQ|SSHQRFKIULIDVWLJKHWVPDUNQDGYLGHQYLVVWLGSXQNW  9LVVDYlUGHQKDUVWlPWV
av med extern värdering.
Värdet har bedömts med stöd av kassaflödeskalkyl i vilken man genom simulering av framtida
driftnetton analyserar och bedömer marknadens förväntningar av fastigheternas värde. Restvärdet bedöms genom så kallade evighetskapitaliseringen av sista årets driftnetto.
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När det gäller bolagets nyproducerade fastighet kan konstateras att kv. Mejeriet har svårt att bära
sina produktionskostnader med rådande avkastningskrav.
Marknadsvärdet i fastighetsportföljen överstiger det bokförda värdet.
Framtid
Höörs Byggnads ABs verksamhet och ekonomi påverkas av förändringar i omvärlden. Detta gäller
såväl makroekonomiska som regionala faktorer samt politiska förändringar. När det gäller risker
har vi identifierat följande områden:







Hyresutveckling
Vakanser i beståndet
Ränterisk
Driftkostnadsutveckling
Investerings- och underhållsbehov
Nedskrivning i nyproduktionen

Vår framtida utmaning består i att lyckas hålla intäkter, hyresförluster, driftskostnader, underhållsoch investeringsbehov samt räntekostnader på en kontrollerad och rimlig nivå.
Vi behöver höja hyran varje år för att kunna förbättra, utveckla samt underhålla fastigheterna på
ett professionellt sätt. Hyran bestäms årligen efter förhandling mellan representanter från Höörs
Byggnads AB och Hyresgästföreningen. Hyresökningen är relaterad till det kommande årets förväntade prisökningar, driftkostnader samt det planerade underhållet.
Höör är en tillväxtkommun och som en del av Öresundsregionen bedöms vakanser på bostäder
framöver vara obefintliga.
Räntekostnaderna är en av de största kostnadsposterna. För närvarande är räntan på en mycket
låg nivå men över tid kommer den att gå upp. För att hålla räntekostnaderna på en jämn och kontrollerad nivå arbetar vi med derivatinstrument i enlighet med vår finanspolicy. Bolaget följer kapitaloch räntemarknadens utveckling aktivt för att undvika att hamna i en dålig position framöver.
'ULIWNRVWQDGHUVnVRPYlUPH9$RFKUHQKnOOQLQJKDUYLVYnUWDWWSnYHUNDnUVGULIWVEXGJHWYDU
stram och taxehöjningar ska inte leda till kostnadsökningar utan ska mötas med effektiviseringar.
Det är av stor vikt att driftkostnaderna kan hållas och om möjligt minskas för att på så sätt succesivt
öka underhållsvolymen. Detta för att säkerställa och förbättra fastighetsbeståndets skick genom
IDVWLJKHWVEHYDUDQGHXQGHUKnOO0HUSDUWHQDYIDVWLJKHWVEHVWnQGHWlUlOGUHlQnUYLONHWLQQHbär att det till viss del nu men framför allt framöver finns ett behov av underhåll och investering i
dessa fastigheter. Detta kommer att anstränga vår ekonomi och generera ett behov av hyreshöjningar.
Utöver ovanstående är det av största vikt att bolaget genererar vinst så att Höörs Byggnads AB
kan utveckla kommunens behov av hyresbostäder också genom nyproduktion.
Årets resultat är inte tillfredställande. Ålderstrukturen på fastigheterna i bolaget är sådan att låga
resultat är vad man kan förvänta de närmsta åren. Styrelsen har beslutat att nyttja det utrymme
som skapas på grund av de låga räntorna till att komma i kapp med det yttre underhållet. Dock
har det nyproducerade fastighet kv Mejeriet svårt att bära sina produktionskostnader med rådande
avkastningskrav.
Med bolagets relativt höga belåning är vi väldigt räntekänsliga vilket göra att vi måste fortsätta
arbeta aktivt med vår lånestock och nyttja de finansiella instrument som vår finanspolicy tillåter.
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Fortsatt hög efterfrågan på bostäder och i stort sett inga vakanser ger oss anledning att se ljust på
LQWlNWVVLGDQ8WK\UQLQJVOlJHWDYVHHQGHORNDOHUKDUXQGHUEOLYLWWXIIDUHSnJUXQGDYOnJNRQMXQNWXUHQ7\YlUUVHUGHWLQWHXWDWWOMXVQDXQGHU
9LVWDUWDUPHGQ\WWDIIlUVV\VWHPYLONHWNRPPHUJHRVVHQP\FNHWElWWUHP|MOLJKHWWLOODWWI|OMD
upp ekonomin på fastighetsnivå och arbeta fram strategier för vårt fastighetsägande framöver.
$UEHWHWPHGOnQJVLNWLJDXQGHUKnOOVSODQHUIRUWVNULGHURFKI|UYlQWDVEOLNODUWXQGHU
$UEHWHWPHGHQHUJLHIIHNWLYLVHULQJDUNRPPHUDWWIRUWVlWWDRFKLQWHQVLILHUDVXQGHUGlUPLQVNDG
energianvändning ska möta kostnadsökningarna på energi.
Dialogen med våra kunder är av största vikt för vår framgång som bolag och som aktiv part på
Höörs fastighetsmarknad utifrån vår ägares intentioner. Därför kommer vi fortsätta med kundenkäter och proritera kundbesök.
Koncernen har arbetat mycket med sin organisation, struktur och rutiner och det arbetet komPHUIRUWVlWWDlYHQXQGHU)|UKRSSQLQJVYLVNRPPHUlJDUHQDWWWLOOVW\UNDVW\UHOVHQVI|UODJWLOO
fusion av bolagen. Vilket skulle gynna vår möjlighet att leva upp till ägarens förväntningar, stärka
vår identitet och effektivisera vår administration. Vidare ska affärsplanen med dess mål och värderingar hållas levande och vara känt i hela organisationen med fokus på kunden.
Det finns en stark framtidstro i Höörs kommun och vi vill och kommer vara en aktiv part i utvecklingen. Ett flertal bostadsprojekt finns i diskussion och planfasen.

Höörs Industribyggnads AB
Höörs Industribyggnads AB förvaltar egna och kommunala industrifastigheter. Bolaget medverkar
YLGDUHLROLNDHWDEOHULQJVRFKQlULQJVOLYVIUnJRU%RODJHWVIDVWLJKHWHUKDUYLGXWJnQJHQDYHWW
VDPPDQODJWERNI|UWYlUGHSnPQNU PQNU 
Årets händelser
Verksamheten under året har omfattat förvaltning av bolagets fastigheter både ekonomiskt och
WHNQLVNW,%ULQNHQKDUVDPWDOPHGGHQVW|UVWDK\UHVJlVWHQ5HJLRQ6NnQHLQOHWWVRPHQK|MQLQJDYK\UDQPHGE|UMDQHIWHUVRPQXYDUDQGHK\UHVDYWDOO|SHUXWGHQGHFHPEHU
+||UVI|UHQLQJVDOOLDQVKDUVDJWXSSVLQORNDOWLOOGHQMDQXDUL7YnQ\DNRQWUDNWPHGYnUGverksamheten har tecknats.
7LOOE\JJQDGHQSn3XPSHQKDUIlUGLJVWlOOWVXQGHUnUHW
,9HWHULQlUHQKDUK\UHVNRQWUDNWHWPHG3($%I|UOlQJWVWLOOMXQL
,9HWHULQlUHQKDUXQGHUnUHWE\JJWVRPI|UDWWVDPODYHUNVDPKHWHQL+)$%XQGHUHWWWDN
Ekonomi
cUHWVUHVXOWDWXSSJLFNWLOOPQNU PQNU 
3nERNVOXWVGDJHQIDQQVGHWP2VRPLQWHYDUXWK\UWLIDVWLJKHWHQ%ULQNHQ
Framtid
I Höör är det just nu överskott på lokaler och förväntas vara så under längre tid.
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Redovisningsprinciper
Övergripande
Den kommunala redovisningen regleras av Kommunallagens kapitel åtta samt Lag om kommunal
redovisning. Därutöver lämnar Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) rekommendationer för
kommunsektorns redovisning.
Anläggningstillgångar
Har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet, utgift minus investeringsbidraget, med
avdrag för planenliga avskrivningar.
Anslutningsavgifter
Redovisas enligt rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning.
Avskrivningstider
Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod,
viss vägledning finns i Sveriges Kommuner och Landstings förslag till avskrivningstider.
Fakturor (utställda av Höörs kommun)
Fakturor, utställda efter periodskiftet, har periodiserats till föregående period, om de avser en vara
eller tjänst som Höörs kommun levererat/utfört under den perioden.
Fastighetsavgift
Intäkter från fastighetsavgift baseras på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) bokslutsprogQRV FLUNXOlU ,QWlNWHUQDEHVWnUDYVOXWOLJWXWIDOODYnUVIDVWLJKHWVDYJLIWVDPWSURJQRV
DYnUVIDVWLJKHWVDYJLIW
Kapitalkostnader
Avskrivning beräknas med olika procentsatser beroende på beräknad nyttjandeperiod. AnskaffQLQJVYlUGHQSHUGHQOLJJHUWLOOJUXQGI|UDYVNULYQLQJVEHORSSHQVVWRUOHN,QWHUQUlQWDI|UKDUEHUlNQDWVPHGSnERNI|UGDYlUGHQGHQ6DPPDSULQFLSHU
gäller för all verksamhet, d v s både skatte- och avgiftsfinansierad.
Leasing
Den leasingverksamhet som finns är av typen operationell leasing.
Leverantörsskulder
/HYHUDQW|UVIDNWXURUVRPLQNRPPLWHIWHUGHFHPEHUKDUSHULRGLVHUDWVWLOOI|UHJnHQGHSHULRGRP
de avser en vara eller tjänst som levererats/utförts under det året.
Pensionsskuld
Kommunens skuld till personalen har bokförts som en avsättning.
Personalomkostnadspålägg
$QVWlOOGDSnNRPPXQDODDYWDOPHGSHQVLRQVI|UPnQHU DYVHUSHQVLRQVnWDJDQden)
)|UWURHQGHYDOGDXSSGUDJVWDJDUH
Pensionsskuldens ökning bokförs med ett procentuellt påslag på lönen.
Räntor (kostnads respektive intäktsräntor)
Räntor på lån samt ränteintäkter på likvida medel har periodiserats till den redovisningsperiod de
avser.
Semesterskuld och okompenserad övertid
.RPPXQHQVVNXOGWLOOSHUVRQDOHQSHUGHFHPEHUKDUVNXOGERNI|UWVVRPHQNRUWIULVWLJVNXOG
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Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkterna baseras på SKL:s (Sveriges Kommuner och
Landsting) decemberprognos i enlighet med RKR 4.2 Redovisning av skatteintäkter.
Statsbidrag
Statsbidrag som hör till en viss redovisningsperiod men inte flutit in före periodskiftet, har fordringsbokförts.
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Begreppsförklaringar
Avskrivningar
Årlig värdeminskning av anläggningstillgångar där avskrivning sker utifrån förväntad nyttjandeperiod.
Balanslikviditet
Visar förhållandet i procent mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.
Balansräkning
9LVDUGHQHNRQRPLVNDVWlOOQLQJHQSHUGHQGHFHPEHUVDPWKXUNDSLWDOHWDQYlQWV WLOOJnQJDU 
och hur det har anskaffats (skulder, avsättningar och eget kapital).
Eget kapital
Skillnaden mellan tillgångar och skulder och avsättningar. Består av anläggningskapital (bundet
kapital i anläggningar för stadigvarande bruk) och rörelsekapital (fritt kapital för framtida drifts- och
investeringsändamål).
Finansiella intäkter
Intäkter som kommer från placerade medel, ex ränta på bankkonto och utlämnade lån.
Finansiella kostnader
Kostnader som kommer från upplåning, räntekostnader och pensionsskuld.
Finansnetto
Skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter.
Kassaflödesanalys
Beskriver hur kommunen fått in pengar under året och hur de använts.
Generella statsbidrag
Statsbidrag som inte är speciellt riktade till någon verksamhet.
Intern ränta
En kalkylmässig kostnad för det anläggningskapital som utnyttjas inom en viss verksamhet.
Kapitalkostnader
Samlingsbegrepp för planmässig avskrivning och intern ränta.
Kassalikviditet
Kassalikviditet är likviditeten i procent av kortfristiga skulder.
Kortfristiga
Skulder respektive fordringar som förfaller under det närmaste året.
Långfristiga
Skulder respektive fordringar som förfaller efter mer än ett år.
Nettoinvestering
Årets investeringsutgifter minus investeringsinkomster (exempelvis bidrag).
Nettokostnad
Driftskostnader inklusive avskrivningar efter avdrag för driftsbidrag, avgifter och ersättningar.
Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter till rätt redovisningsperioder.
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Resultaträkning
Sammanfattar intäkter och kostnader samt visar årets förändring av det egna kapitalet.
Rörelsekapital
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.
Skuldsättningsgrad
Talar i procent om förhållandet mellan skulder och totalt eget kapital.
Beräknas genom att dividera summa skulder med totalt eget kapital.
Soliditet
Beskriver i procent hur mycket av kommunens till gångar som finansierats med egna medel.
Beräknas genom att dividera eget kapital med summan tillgångar.
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Resultaträkning
Resultaträkning, mnkr
Bokslut


Bokslut


Budget



0,0
0,0

0,0



0,0
11,2

0,0


125,6
0,0
0,0
-784,6
0,0
-16,8

-669,2

-676,9

-675,8



6,6




4,6


544,3
136,8
2,2
0,0

Resultat före extraordinära poster

6,2

9,4

7,5

Årets resultat

6,2

9,4

7,5



9HUNVDPKHWHQVLQWlNWHU
- därav realisationsvinster
- därav jämförelsestörande poster
9HUNVDPKHWHQVNRVWQDGHU
- därav jämförelsestörande poster
$YRFKQHGVNULYQLQJDU

1RW






Verksamhetens nettokostnader
6NDWWHLQWlNWHU
*HQHUHOODVWDWVELGUDJRFKXWMlPQLQJ
Finansiella intäkter
)LQDQVLHOODNRVWQDGHU
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.DVVDÀ|GHVDQDO\V
.DVVDÀ|GHVDQDO\VPQNU
1RW

Bokslut


Bokslut


Budget







6,2





9,4





7,5
16,8
7,1
0,0
0,0

26,0

24,4

31,4








-31,2




-8,0

13,6
-17,5
-5,2
22,3

Investeringsverksamheten
,QYHVWHULQJVXWJLIWHU
,QYHVWHULQJVLQNRPVWHU
Kassaflöde från investeringsverksamheten






-63,3



-38,2

-54,2
0,0
-54,2

Finansieringsverksamheten
)|UlQGULQJDYOnQHVNXOG
-XVWHULQJGLUHNWPRWHJHWNDSLWDO
gNQLQJ  0LQVNQLQJ  |YULJDOnQJIULVWLJDVNXOGHU
gNQLQJ  0LQVNQLQJ  OnQJIULVWLJDIRUGULQJDU
Kassaflöde från finansieringsverksamheten










2,2





2,8

0,0
0,0
0,0
2,0
2,0

-92,3

-43,4

-29,9



-92,3



-43,4

43,0
13,1
-29,9



Den löpande verksamheten
Årets resultat
-XVWHULQJI|UDYRFKQHGVNULYQLQJDU
-XVWHULQJI|ULDQVSUnNWDJQDDYVlWWQLQJDU
-XVWHULQJI|U|YULJDHMOLNYLGLWHWVSnYHUNDQGHSRVWHU
-XVWHULQJI|U|YULJDOLNYLGLWHWVSnYHUNDQGHSRVWHU
Medel för verksamheten före förändring
av rörelsekapital
gNQLQJ  0LQVNQLQJ  NRUWIULVWLJDIRUGULQJDU
gNQLQJ  0LQVNQLQJ  I|UUnGPP
gNQLQJ  0LQVNQLQJ  NRUWIULVWLJDVNXOGHU
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Årets kassaflöde
/LNYLGDPHGHOYLGnUHWVE|UMDQ
/LNYLGDPHGHOYLGnUHWVVOXW
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Balansräkning
Balansräkning, mnkr


Tillgångar
,PPDWHULHOODDQOlJJQLQJVWLOOJnQJDU
0DWHULHOODDQOlJJQLQJVWLOOJnQJDU
- därav mark, byggnader, tekn anläggningar
- därav pågående projekt
- därav maskiner och inventarier
)LQDQVLHOODDQOlJJQLQJVWLOOJnQJDU
- därav pensionsförvaltning
%LGUDJWLOOLQIUDVWUXNWXUHOOLQYHVWHULQJ

1RW



12
13
14



Summa anläggningstillgångar
)|UUnGPP
.RUWIULVWLJDIRUGULQJDU
.RUWIULVWLJDSODFHULQJDU
.DVVDRFKEDQN
Summa omsättningstillgångar






Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
(JHWNDSLWDO
- därav årets resultat
$YVDWWWLOOSHQVLRQHU
gYULJDDYVlWWQLQJDU
Summa avsättningar
/nQJIULVWLJDVNXOGHU
.RUWIULVWLJDVNXOGHU
Summa skulder








Summa eget kapital, avsättningar
och skulder
Ställda panter
3HQVLRQVI|USOLNWHOVHUVRPHMXSSWDJLWVL%5
gYULJDDQVYDUVRFKERUJHQVI|UELQGHOVHU
%HYLOMDGFKHFNUlNQLQJVNUHGLW
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Bokslut


Bokslut


Budget




179,4
56,9
43,4

60,8




226,6
34,4
45,7

57,6


0,0
358,5
254,4
53,8
50,3
116,1
0,0

401,6

422,5

474,6





158,4





126,2

63,4
35,1
0,0
13,1
111,6

560,0

548,7

586,2


6,2


10,1


9,4


10,5

415,9
7,5
9,7
0,0
9,7



147,9



126,8

0,0
160,6
160,6

560,0

548,7

586,2

Inga




Inga




Inga
64,0
900,0
40,0
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Noter
Noter, mnkr


Bokslut


Bokslut







122,0






135,2
















-777,9








-797,5








-13,3




-14,6




532,0




557,1






138,8






125,5





6,6





4,6

1RW

Verksamhetens intäkter
'ULIWVUHGRYLVQLQJHQVLQWlNWHU
WLOONRPPHUUHDOLVDWLRQVYLQVWHUILQDQVI|UYDOWQLQJHQ
MlPI|UHOVHVW|UDQGHSRVW)25$nWHUEHWDOQLQJ
|YULJDLQWlNWHUILQDQVI|UYDOWQLQJHQ
DYJnULQWHUQDSRVWHU
Summa kommunens intäkter

1

Verksamhetens kostnader
'ULIWVUHGRYLVQLQJHQVNRVWQDGHU
DYJnUEHUlNQDW32SHQVLRQVSnVODJ
DYJnUNDSLWDONRVWQDGHU
DYJnU|YULJDLQWHUQDSRVWHU
3HQVLRQVNRVWQDGHULQNOXVLYHO|QHVNDWW
-lPI|UHOVHVW|UDQGHSRVWHU
gYULJDNRVWQDGHUILQDQVI|UYDOWQLQJHQ
Summa kommunens kostnader

2

Avskrivningar enligt plan/Nedskrivningar
)DVWLJKHWHURFKDQOlJJQLQJDU
,QYHQWDULHURFKPDVNLQHU
1HGVNULYQLQJDUDYDQOlJJQLQJDUHQOLJW.)

3

Skatteintäkter
3UHOLPLQlUNRPPXQDOVNDWW
3URJQRVVOXWOLJNRPPXQDOVNDWW
-XVWHULQJVSRVWI|UHJnHQGHnUVSURJQRV

4




Generella statsbidrag och utjämningar
)DVWLJKHWVDYJLIW
,QNRPVWXWMlPQLQJVELGUDJ
.RVWQDGVXWMlPQLQJVDYJLIW
5HJOHULQJVDYJLIWELGUDJ
8WMlPQLQJVDYJLIW/66

5

Finansiella intäkter
5lQWRUSnOLNYLGDPHGHO
%RUJHQVDYJLIWNRPPXQDODERODJ
8WGHOQLQJDNWLHU
gYULJDILQDQVLHOODLQWlNWHU

6
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Noter forts., mnkr
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1RW

Finansiella kostnader
5lQWRUSnOnQFKHFNUlNQLQJNUHGLW
5lQWDSnSHQVLRQVVNXOG
5lQWDSnVNDWWHVNXOG
gYULJDILQDQVLHOODNRVWQDGHU

7





Justering för ianspråktagna avsättningar
)|UlQGULQJDYDYVDWWWLOOSHQVLRQHU
)|UlQGULQJDYDYVDWWWLOONXQGI|UOXVWHU

8

Investeringsutgifter
0DUNE\JJQDGHURFKWHNQLVNDDQOlJJQLQJDU
0DVNLQHURFK,QYHQWDULHU
Pågående ny-, till- och ombyggnad
cWHULQYHVWHULQJLSHQVLRQVI|UYDOWQLQJ
2PNODVVLILFHULQJIUnQH[SORDWHULQJVUHGRYLVQLQJHQ
-lPNQLQJVPRPVPDDIDVWLJKHWVI|UVlOMQLQJ

9










Investeringsinkomster
0DUNE\JJQDGHURFKWHNQLVNDDQO
0DVNLQHURFK,QYHQWDULHU
3nJnHQGHQ\WLOORFKRPE\JJQDG
)|UVlOMQLQJDYILQDQVLHOODDQOlJJQLQJVWLOOJnQJDU
)|UVlOMQLQJDYPDWHULHOODDQOlJJQLQJVWLOOJnQJDU

10






Förändring långfristiga fordringar
)LQDQVLHOOSODFHULQJSHQVLRQVI|UYDOWQLQJ
.RUWIULVWLJSODFHULQJ
-lPNQLQJVPRPV+)$%
8WOlPQDGH9$OnQ

11





Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Markreserv
$QVNDIIQLQJVYlUGH
cUHWVLQYHVWHULQJDU
cUHWVI|UVlOMQLQJDU
cUHWVQHGVNULYQLQJDU
$FNXPXOHUDGHDYVNULYQLQJDU
Utgående bokfört värde
1\WWMDQGHSHULRGnU

12







Bokslut


Bokslut






-2,0





-0,9



6,5



0,4



-49,6



-71,4



-26,3



-45,3






8,1






7,1





-2,2





2,8






41,4







41,4
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Mark, byggnader och tekniska anläggningar, forts.
Verksamhetsfastigheter
$QVNDIIQLQJVYlUGH
2PNODVVLILFHULQJ
cUHWVLQYHVWHULQJDU
cUHWVI|UVlOMQLQJDU
cUHWVQHGVNULYQLQJDU
cUHWVDNWLYHULQJDUIUnQSnJnHQGHSURMHNW
cUHWVDYVNULYQLQJDU
cWHUI|ULQJDFNXPXOHUDGHDYVNULYQLQJDU
$FNXPXOHUDGHDYVNULYQLQJDU
Utgående bokfört värde
1\WWMDQGHSHULRGWLOOnU
Fastigheter för affärsverksamhet
$QVNDIIQLQJVYlUGH
2PNODVVLILFHULQJ
cUHWVLQYHVWHULQJDU
cUHWVI|UVlOMQLQJ
2PNODVVLILFHULQJIUnQH[SORDWHULQJVYHUNVDPKHW
Årets avskrivningar
cUHWVDNWLYHULQJDUIUnQSnJnHQGHSURMHNW
Ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
1\WWMDQGHSHULRGWLOOnU
Publika fastigheter
$QVNDIIQLQJVYlUGH
2PNODVVLILFHULQJ
cUHWVLQYHVWHULQJDU
cUHWVI|UVlOMQLQJ
2PNODVVLILFHULQJIUnQH[SORDWHULQJVYHUNVDPKHW
cUHWVDYVNULYQLQJDU
cUHWVDNWLYHULQJDUIUnQSnJnHQGHSURMHNW
$FNXPXOHUDGHDYVNULYQLQJDU
Utgående bokfört värde
1\WWMDQGHSHULRGWLOOnU
Övriga fastigheter
$QVNDIIQLQJVYlUGH
2PNODVVLILFHULQJ
,QIUDVWUXNWXUHOOPHGILQDQVLHULQJ VHQRW 

Bokslut


Bokslut











14,2











13,4






-2,7

-79,4
52,0







-2,6

-7,7
50,5









119,8











70,3














1RW
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Noter forts., mnkr


Mark, byggnader och tekniska anläggningar, forts.
cUHWVLQYHVWHULQJDU
cUHWVDYVNULYQLQJDU
cUHWVDNWLYHULQJDUIUnQSnJnHQGHSURMHNW
-XVWHULQJLQRPDQOlJJQLQJVWLOOJnQJDU
$FNXPXOHUDGHDYVNULYQLQJDU
Utgående bokfört värde
1\WWMDQGHSHULRGWLOOnU
9DUDYLQYHVWHULQJDUXQGHUWYLVW
Summa

Bokslut







1,5







1,5


179,4


226,6




47,4
56,9




24,4
34,4










43,4











45,7










40,5





40,5


















Pågående projekt
,QJnHQGHYlUGH
cUHWVDNWLYHULQJDU
cUHWVI|UVlOMQLQJDUQHGVNULYQLQJXWUDQJHULQJ
Årets investeringar
Utgående bokfört värde

13

Maskiner och inventarier
$QVNDIIQLQJVYlUGH
2PNODVVLILFHULQJ
cUHWVLQYHVWHULQJDU
cUHWVDYVNULYQLQJDU
cUHWVQHGVNULYQLQJDU
cUHWVDNWLYHULQJDUIUnQSnJnHQGHSURMHNW
cUHWVI|UVlOMQLQJ
cWHUI|ULQJDFNXPXOHUDGHDYVNULYQLQJDU
$FNXPXOHUDGHDYVNULYQLQJDU
Utgående bokfört värde
1\WWMDQGHSHULRGWLOOnU

14










Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterföretag
+||UV)DVWLJKHWV$%
+||UV%\JJQDGV$%+%$%
+||UV,QGXVWULE\JJQDGV$%+,%$%
0HOODQVNnQHV5HQKnOOQLQJV$%0(5$%

15

Övriga aktier och andelar
.RPPXQ$VVXUDQV
.RPPXQLQYHVWL6YHULJH$%
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Bokslut


1RW
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Noter forts., mnkr


Finansiella anläggningstillgångar, forts.
gYULJDDNWLHU
%RVWDGVUlWWHU
$QGHODU

Långfristiga fordringar
-lPNQLQJVPRPV+)$%
Utlämnade VA-lån

Pensionsförvaltning
$NWLHUVYHQVND
$NWLHUXWOlQGVND
+HGJHIRQG
5lQWHElUDQGHYlUGHSDSSHUVYHQVND

Bokslut


Bokslut









1,4




1,4




2,9
17,3


2,4
14,5










60,8





57,6

120,0

114,0






63,6






64,3






1,9







1,8



31,0



39,8





1RW

Summa
Pensionsförvaltning Marknadsvärde 2012-12-31
/LNYLGDPHGHO
$NWLHUVYHQVND
$NWLHUXWOlQGVND
+HGJHIRQG
5lQWHElUDQGHYlUGHSDSSHUVYHQVND







Bidrag till infrastrukturell investering
$QVNDIIQLQJVYlUGH
cUHWVLQYHVWHULQJDU
cUHWVDYVNULYQLQJDU
cUHWVDNWLYHULQJDU
$FNXPXOHUDGHDYVNULYQLQJDU
Utgående bokfört värde
1\WWMDQGHSHULRGK|JVWnU
Avser medfinansiering Pågatågsplattform

16






Förråd och exploateringar
8SSDUEHWDGHH[SORDWHULQJVLQNRPVWHU
8SSDUEHWDGHH[SORDWHULQJVXWJLIWHU

17

Kortfristiga fordringar
.XQGIRUGULQJDU

18
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Noter forts., mnkr


Kortfristiga fordringar, forts.
2VlNUDNXQGIRUGULQJDUlOGUHlQHWWnU
6WDWVELGUDJVIRUGULQJDU
6NDWWHNRQWRW6NDWWHIRUGUDQ
Momsfordran
)|UXWEHWDOGDNRVWQDGHU
)|UXWEHWDOGDNRVWQDGHUYLD,QN|SRFK)DNWXUD
8SSOXSQDLQWlNWHU
8SSOXSQDVNDWWHLQWlNWHU
8SSOXSHQIDVWLJKHWVDYJLIW
Jämkningsmoms HFAB
gYULJDIRUGULQJDU

1RW











Kortfristiga placeringar
19
$JHQWDNRQWRLQRP+DQGHOVEDQNHQDYVHUSHQVLRQVDYVlWWQLQJ

Kassa och bank
%DQNNRQFHUQNRQWR
.DVVDEDQN|YULJW

20

Eget kapital
,QJnHQGHHJHWNDSLWDOHQOLJWIDVWVWlOOG%5
Årets resultat
Utgående eget kapital

21





Avsatt till pensioner
22
,QJnHQGHDYVlWWQLQJ

3HQVLRQVXWEHWDOQLQJDU

1\LQWMlQDGSHQVLRQ

5lQWHRFKEDVEHORSSVXSSUlNQLQJDU

6lQNQLQJGLVNRQWHULQJVUlQWD

)|UlQGULQJDYO|QHVNDWW

bQGULQJDUDYI|UVlNULQJVWHNQLVNDJUXQGHU

gYULJW

Utgående avsättning
gYHUVNRWWVIRQGHQEHUlNQDGDY.3$WLOOPQNU

$NWXDOLVHULQJVJUDG

Inom Höörs kommun har två individer ÖK-SAP
ÖK-SAP = Överenskommen särskild ålderspension
Upplysningar om pensionsförpliktelse med tillämpning av RIPS07
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Bokslut





4,6





2,2

78,2




4,6





2,3

80,6


0,0


5,2



49,2



0,6


6,2
402,0


9,4
411,4









10,1











10,5
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Noter forts., mnkr



1RW

Kortfristiga skulder
/HYHUDQW|UVVNXOGHU
6NDWWHVNXOG
&KHFNUlNQLQJVNUHGLW
0HUYlUGHVNDWWRFKSXQNWVNDWWHU
6HPHVWHUVNXOGRFK|YHUWLGPPLQNOVRFDYJ
/|QWLPDQVWlOOGD|YHUWLGPPGHFHPEHULQNOVRFDYJ
/|QUHWURDNWLY/lUDUHULQNOVRFDYJ
3HUVRQDOHQVNlOOVNDWW
Arbetsgivaravgift
$YJLIWVEHVWlPGnOGHUVSHQVLRQ
%HUlNQDGO|QHVNDWWDYJLIWVEHVWlPGnOGHUVSHQVLRQ
3HULRGLVHULQJDYDQVOXWQLQJVDYJLIWHU9$
,QWHULPVVNXOG,R)
gYULJDLQWHULPVVNXOGHU
gYULJNRUWIULVWLJDVNXOGHU

23

Pensionsförpliktelser som ej upptagits i BR
$QVYDUVI|UELQGHOVHEHUlNQDGDY.3$
%HUlNQDGO|QHVNDWW

24



Ansvars- och borgensförbindelser
+||UV)DVWLJKHWV$%
+||UV,QGXVWULE\JJQDGV$%
+||UV%\JJQDGV$%
Delsumma dotterföretag:

25




0(5$%
Kommunala bolag totalt:
Föreningar mm varav:
0DJODVlWH,) EHYE\JJNUHGLWLYNU 
(GHQVNULVWQDI|UVNRODVNRODIUL(N)|U
Kubelidens Montessoriförsk skola fritidshem ek för
)|UlOGUDRFKSHUVRQDONRRSHUDWLYHWL
%M|UNYLNVKDOOHQ$%
+.)5HFUHDWLRQ$% EHYERUJHQNU 
)|UHQLQJHQ(PLOLDVNRODQ
Kommunalt förlustansvar egna hem
Summa borgensåtaganden:

























%RUJHQVI|UOXVWHUXQGHUnUHW

MERAB har en total borgen om 36 mnkr, Höörs andel är begränsad.

Bokslut Bokslut











6,7






147,9









7,3






126,8



72,8



70,5




772,2




761,4


777,0


769,5

128,0


22,7




0,0
905,0

140,8


22,6




0,2
910,5
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Solidarisk borgen – Kommuninvest i Sverige AB. Höörs kommun har 2010-03-24 § 24 KF
ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för kommuninvest i Sverige AB:s samtliga
förpliktelser. Vid helår uppgår denna summa till 268 008 533 162 kr.
Underborgen – Höörs kommun har tecknat underborgen såsom för egen skuld som säkerhet för vad Färs och Frosta Sparbank AB kan komma att utge med anledning av ramavtal för
Swapavtal, FRA-avtal mm.
Björkvikshallen 65 000 000 kr
Höörs Fastighets AB 150 000 000 kr
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Driftsredovisning per nämnd
Driftsredovisning per nämnd, tkr
Bokslut




Bokslut


Budget


Kommunstyrelse


Driftintäkter
'ULIWNRVWQDGHU
Nettokostnader

85 717

-64 591

5HYLVLRQ


'ULIWLQWlNWHU
'ULIWNRVWQDGHU
Nettokostnader



-710



-809

0
-810
-810



1

7HNQLVNQlPQG
VNDWWHILQDQVLHUDG

'ULIWLQWlNWHU
'ULIWNRVWQDGHU
Nettokostnader



-23 467



-24 318

8 108
-32 875
-24 767



449

7HNQLVNQlPQG
DYJLIWVILQDQDVLHUDG

'ULIWLQWlNWHU
'ULIWNRVWQDGHU
Nettokostnader



-464



738

21 995
-22 088
-93



831

.XOWXURFK)ULWLGVQlPQG 'ULIWLQWlNWHU

'ULIWNRVWQDGHU
Nettokostnader



-31 810



-33 509

2 459
-36 006
-33 547


-647
38

%DUQRFKXWELOGQLQJV
QlPQG

'ULIWLQWlNWHU
'ULIWNRVWQDGHU
Nettokostnader



-322 520

YDUDYJ\PQDVLH
YHUNVDPKHWHQ

'ULIWLQWlNWHU
'ULIWNRVWQDGHU
Nettokostnader



-69 878

6RFLDOQlPQG


'ULIWLQWlNWHU
'ULIWNRVWQDGHU
Nettokostnader



-226 222

0LOM|RFKE\JJQDGV
QlPQG

'ULIWLQWlNWHU
'ULIWNRVWQDGHU
Nettokostnader



-3 533

Totalt


'ULIWLQWlNWHU
'ULIWNRVWQDGHU
Nettokostnader

88 292
84 796
 -151 716
-68 008 -66 920

Avvikelse

3 496

-1 088

 143 668 
 -474 051 
-336 263 -330 383
-5 880


-70 448

1 020
-70 284
-69 264



-1 184


62 303
 -279 967
-225 663 -217 664



-7 999



-3 364

3 900
-7 289
-3 389



25


 327 229 
 -1 004 803 
-673 317 -691 196 -677 574 -13 623
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Driftsredovisning per
huvudverksamhet
Driftsredovisning per huvudverksamhet, tkr

'ULIWLQWlNWHU
'ULIWNRVWQDGHU
Nettokostnader

Bokslut



-40 953

Bokslut



-42 705

,QIUDVWUXNWXUVN\GGPP 'ULIWLQWlNWHU

'ULIWNRVWQDGHU
Nettokostnader



-46 405



-47 263

16 996
-64 604
-47 608



345

)ULWLGRFKNXOWXU


'ULIWLQWlNWHU
'ULIWNRVWQDGHU
Nettokostnader



-31 428



-33 197

2 459
-35 658
-33 199



2

3HGDJRJLVNYHUNVDPKHW 'ULIWLQWlNWHU

'ULIWNRVWQDGHU
Nettokostnader



-321 980



-335 756

143 668
-473 503
-329 835



-5 921

9nUGRFKRPVRUJ


'ULIWLQWlNWHU
'ULIWNRVWQDGHU
Nettokostnader



-224 139



-223 624

52 650
-268 308
-215 658



-7 966

6lUVNLOWULNWDGHLQVDWVHU 'ULIWLQWlNWHU

'ULIWNRVWQDGHU
Nettokostnader



-3 970



-4 271

9 446
-13 581
-4 135



-136

$IIlUVYHUNVDPKHW


'ULIWLQWlNWHU
'ULIWNRVWQDGHU
Nettokostnader



-4 442



-4 379

22 059
-26 543
-4 484



105

Totalt


'ULIWLQWlNWHU


327 229
'ULIWNRVWQDGHU   -1 004 803
Nettokostnader -673 317 -691 196
-677 574



-13 622


3ROLWLVNYHUNVDPKHW
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Budget Avvikelse



-122 606
-2 262
-42 655
-50
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VA-verksamhetens resultat- och
balansräkning samt noter
Resultaträkning VA-verksamheten, tkr


1RW

Bokslut


Bokslut


Rörelsens intäkter
1HWWRRPVlWWQLQJ
gYULJDU|UHOVHLQWlNWHU
Summa rörelsens intäkter:






21 536



22 348

Rörelsens kostnader
5nYDURURFKI|UQ|GHQKHWHU
3HUVRQDONRVWQDGHU LQNOMXVWHULQJDU 
$YVNULYQLQJDUHQOLJWSODQ
Summa rörelsens kostnader:








-19 366




-18 724

2 170

3 624


-464


738

-464

738

Rörelseresultat
5lQWHNRVWQDGHURFKOLNQUHVXOWDWSRVWHU
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat
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Balansräkning VA-verksamheten, tkr
Bokslut


Bokslut







56 738



62 875








59 039




65 965






1 269



2 007

Skulder
Avsättningar
$YVlWWQLQJDUI|USHQVLRQHU







Långfristiga skulder
6NXOGHUWLOONRQFHUQI|UHWDJ












57 770



63 958

59 039

65 965







Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
0DUNE\JJQDGHURFKWHNQLVNDDQOlJJQLQJDU
,QYHQWDULHURFKPDVNLQHU
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
)RUGULQJDUKRVNRQFHUQI|UHWDJ
)|UXWEHWDOGDNRVWQDGHUXSSOXSQDLQWlNWHU
6XPPDRPVlWWQLQJVWLOOJnQJDU
Summa tillgångar
Eget kapital o skulder
Eget kapital
%XQGHWHJHWNDSLWDO
cUHWVUHVXOWDW
Summa fritt eget kapital

Kortfristiga skulder
6NXOGDQVOXWQLQJVDYJLIWHU
8SSOXSQDNRVWQRI|UXWEHWLQWlNWHU
Summa skulder

1RW

S:a eget kapital och skulder
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
$QVYDUVI|UELQGHOVHU
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Noter VA-verksamheten, mnkr


1RW

Nettoomsättning
%UXNQLQJVDYJLIWHU
$QVOXWQLQJVDYJLIWHU
3HULRGLVHULQJDYDQVOXWQLQJVDYJLIWHU VRPVNXOGL%5 
gYULJDH[WHUQDLQWlNWHU
Totalt

1





Avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar fördelas enligt följande:
0DUNE\JJQDGHURFKWHNQLVNDDQOlJJQLQJDU
,QYHQWDULHURFKPDVNLQHU
Totalt

2

Räntekostnader och likn resultatposter
Räntor på lån
,QWHUQUlQWDI|UOnQWLOONRPPXQHQXSSJnUWLOO
Totalt

3

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
$QVNDIIQLQJVYlUGH
$FNXPXOHUDGHDYVNULYQLQJDU
Planerligt restvärde

4



Inventarier och maskiner
$QVNDIIQLQJVYlUGH
$FNXPXOHUDGHDYVNULYQLQJDU
Planerligt restvärde

5



Kortfristiga fordringar
)RUGUDQSnNRPPXQHQ
Totalt

6


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
)|UXWEHWDOGDNRVWQDGHU
8SSOXSQDLQWlNWHU
Totalt

7



Avsättning för pensioner
3HQVLRQHU
%HUlNQDGO|QHVNDWW
Totalt

8



Långfristiga skulder
,QWHUQOnQIUnQNRPPXQHQ
Totalt

9







Utg balans


Utg balans






21 305





22 212



2 686



2 679


2 634


2 886



55 988



62 029



750



846


2 055


2 478



246



612



183



211


41 577


46 315

95

Räkenskaper

Höörs Kommun årsredovisning 2012

Noter VA-verksamheten forts., mnkr

96



1RW

Kortfristiga skulder
6NXOGDQVOXWQLQJVDYJLIW
Totalt

10


Kortfristiga skulder
6HPHVWHUO|QHVNXOG2NRPSHQVHUDG|YHUWLG
8SSOXSQDNRVWQDGHU
Totalt

11



Ansvarsförbindelser
3HQVLRQVI|USOLNWHOVHUVRPHMXSSWDJLWVL%5
%HUlNQDGO|QHVNDWW
Totalt

12



Utg balans


Utg balans



15 161


16 560



849



872



0



0
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Investeringsredovisning per nämnd
Investeringsredovisning per nämnd, tkr

,QYHVWHULQJVLQNRPVWHU
,QYHVWHULQJVXWJLIWHU
Nettoinvesteringar

Bokslut



-3 064

Bokslut



-17 610

Budget

0
-20 797
-20 797

Avvik.


.RPPXQVW\UHOVH


7HNQLVNQlPQG
VNDWWHILQDQVLHUDG

,QYHVWHULQJVLQNRPVWHU
,QYHVWHULQJVXWJLIWHU
Nettoinvesteringar



-50 792



-10 385

0
-22 252
-22 252


9 974
11 867

7HNQLVNQlPQG
DYJLIWVILQDQDVLHUDG

,QYHVWHULQJVLQNRPVWHU
,QYHVWHULQJVXWJLIWHU
Nettoinvesteringar



-7 798



-8 816

,QYHVWHULQJVLQNRPVWHU
,QYHVWHULQJVXWJLIWHU
Nettoinvesteringar



-504



-1 632

0
-4 754
-4 754



3 122

%DUQRFKXWELOGQLQJV ,QYHVWHULQJVLQNRPVWHU
QlPQG
,QYHVWHULQJVXWJLIWHU
Nettoinvesteringar



-3 214



-2 680

0
-3 875
-3 875



1 195

Kultur- och FritidsQlPQG




3 187

0

-23 021 
-23 021 14 205

YDUDYJ\PQDVLH
YHUNVDPKHWHQ

,QYHVWHULQJVLQNRPVWHU
,QYHVWHULQJVXWJLIWHU
Nettoinvesteringar



0



0

0
0
0



0

6RFLDOQlPQG


,QYHVWHULQJVLQNRPVWHU
,QYHVWHULQJVXWJLIWHU
Nettoinvesteringar



-2 355



-298

0
-2 672
-2 672


2 374
2 374

0LOM|RFKE\JJQDGV ,QYHVWHULQJVLQNRPVWHU
QlPQG
,QYHVWHULQJVXWJLIWHU
Nettoinvesteringar



0



-26

0
-23
-23


-3
-3

,QYHVWHULQJVLQNRPVWHU
,QYHVWHULQJVXWJLIWHU
Nettoinvesteringar



-67 727



-41 447

Totalt


0

-77 394 
-77 394 35 947
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Större investeringsobjekt och
exploatering
Större investeringsobjekt, nettoinvesteringar, tkr
Utfall


Budget


Ack utfall Ack budget
Ack
WRP WRP DYYLNHOVH

6WDWLRQVRPUWUDILNRFKSDUN 
*&YlJDURFKWUDILNVlNKH

2PE\JJQDG2UPDQlV

(OGULIW|YHUY.DUOVY2UP

5lGGQLQJVWMXWUXVWQLQYHQ

,7LQIUDVWUXNWXU

1\DWRUJ

%DGEU\JJD6lWRIWD

8WE\JJQ9$\WWHURPUnGH

/HGQLQJVI|UQ\HOVH9$

Nettoinvesteringar
31 883

4 240
13 104
3 542
1 901
2 155
1 000
857
1 000
4 500
2 500
34 799











111 122

3URMQU 3URMHNWQDPQ











Totalt

21 465
53 715
11 992
10 768
16 032
1 000
21 437
1 000
25 448
2 500
165 357



6 947

3 966
-624




54 235

Exploateringsredovisning, tkr


Projekt Benämning








Totalt

5LQJVM|EDQGHW
1RUUD5|UXP
%\JJODQG
,QGXVWULRPUnGH6\G
.YDUQElFN
,QGXVWULRPUnGH1RUG
.DUOVOXQG



Utgifter Inkomster








-9 641








854


Netto








-8 787

Ack. utfall
WRP








-39 794

Anm.

3
3
3
3
3
3
3

P - Pågående
A - Avslutad
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Sammanställd redovisning –
för Höörs kommun och dess bolag
Resultaträkning, mnkr


9HUNVDPKHWHQVLQWlNWHU
GlUDYUHDOLVDWLRQVYLQVWHU
GlUDYMlPI|UHOVHVW|UDQGHSRVWHU
9HUNVDPKHWHQVNRVWQDGHU
GlUDYMlPI|UHOVHVW|UDQGHSRVWHU
$YVNULYQLQJDU

1RW








Verksamhetens nettokostnader
6NDWWHLQWlNWHU
*HQHUHOODELGUDJ
)LQDQVLHOODLQWlNWHU
)LQDQVLHOODNRVWQDGHU






Resultat före extraordinära poster

















-633,6

-643,0











17,4

21,3

([WUDRUGLQlUDLQWlNWHU
([WUDRUGLQlUDNRVWQDGHU










)|UlQGULQJLXSSVNMXWHQVNDWW
6NDWW










14,7

21,1

Årets resultat
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.DVVDÀ|GHVDQDO\VPQNU
Bokslut


Bokslut












55,9

49,6








3,1




7,4

Investeringsverksamheten
,QYHVWHULQJVXWJLIWHU
,QYHVWHULQJVLQNRPVWHU
Kassaflöde från investeringsverksamheten






-67,6



-54,0

Finansieringsverksamheten
)|UlQGULQJDYOnQHVNXOG
-XVWHULQJGLUHNWPRWHJHWNDSLWDO
gNQLQJ  0LQVNQLQJ  |YULJDOnQJIULVWLJDVNXOGHU
gNQLQJ  0LQVNQLQJ  OnQJIULVWLJDIRUGULQJDU
Kassaflöde från finansieringsverksamheten










-0,2





0,1

-64,7

-46,5



-64,7



-46,5



Den löpande verksamheten
cUHWVUHVXOWDW
-XVWHULQJI|UDYRFKQHGVNULYQLQJDU
-XVWHULQJI|ULDQVSUnNWDJQDDYVlWWQLQJDU
-XVWHULQJI|U|YULJDHMOLNYLGLWHWVSnYHUNDQGHSRVWHU








Medel för verksamheten före förändring av rörelsekapital
gNQLQJ  0LQVNQLQJ  NRUWIULVWLJDIRUGULQJDU
gNQLQJ  0LQVNQLQJ  I|UUnGPP
gNQLQJ  0LQVNQLQJ  NRUWIULVWLJDVNXOGHU
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Årets kassaflöde
/LNYLGDPHGHOYLGnUHWVE|UMDQ
/LNYLGDPHGHOYLGnUHWVVOXW
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Balansräkning, mnkr
Bokslut


Bokslut


























%LGUDJWLOOLQIUDVWUXNWXUHOOLQYHVWHULQJ
Summa anläggningstillgångar




1 036,5


1 059,2

)|UUnGPP
.RUWIULVWLJDIRUGULQJDU
.RUWIULVWLJDSODFHULQJDU
.DVVDRFKEDQN
Summa omsättningstillgångar










220,3





201,4

1 256,8

1 260,6















4,3
26,2



4,2
26,3



930,9



913,6

1 256,8

1 260,6













Tillgångar
,PPDWHULHOODDQOlJJQLQJVWLOOJnQJDU
0DWHULHOODDQOlJJQLQJVWLOOJnQJDU
GlUDYPDUNE\JJQDGHUWHNQDQOlJJQLQJDU
GlUDYSnJnHQGHSURMHNW
GlUDYPDVNLQHURFKLQYHQWDULHU
)LQDQVLHOODDQOlJJQLQJVWLOOJnQJDU
GlUDYSHQVLRQVI|UYDOWQLQJ

1RW

Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
(JHWNDSLWDO
GlUDYnUHWVUHVXOWDW
8SSVNMXWHQVNDWW
$YVDWWWLOOSHQVLRQHU
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
/nQJIULVWLJDVNXOGHU
.RUWIULVWLJDVNXOGHU
Summa skulder

19



Summa eget kapital, avsättningar och skulder
6WlOOGDSDQWHU
3HQVLRQVI|USOLNWHOVHUVRPHMXSSWDJLWVL%5
gYULJDDQVYDUVRFKERUJHQVI|UELQGHOVHU
%HYLOMDGFKHFNUlNQLQJVNUHGLW
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Bokslut


Bokslut











174,3





186,6










-780,4





-800,7










-27,5





-28,9

6,6


-4,2
5,0

4,6


-3,3
4,9




4,2
-24,8




3,3
-23,2





-81,8





-61,9

1RW

Verksamhetens intäkter
+||UVNRPPXQ
+)$%NRQFHUQHQ
0(5$%
DYJnUHOLPLQHULQJDUPHOODQERODJHQ
Summa intäkter

1

Verksamhetens kostnader
+||UVNRPPXQ
+)$%NRQFHUQHQ
0(5$%
DYJnUHOLPLQHULQJDUPHOODQERODJHQ
Summa kostnader

2

Avskrivningar enligt plan/Nedskrivningar
+||UVNRPPXQ
+)$%NRQFHUQHQ
0(5$%
DYJnUHOLPLQHULQJDUPHOODQERODJHQ

3

Finansiella intäkter
Höörs kommun
+)$%NRQFHUQHQ
0(5$%
- avgår elimineringar mellan bolagen

4

Finansiella kostnader
+||UVNRPPXQ
+)$%NRQFHUQHQ
0(5$%
- avgår elimineringar mellan bolagen

5




Investeringsutgifter
+||UVNRPPXQ
+)$%NRQFHUQHQ
0(5$%
DYJnUHOLPLQHULQJDUPHOODQERODJHQ

6
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Bokslut


Bokslut






14,2





7,9




-3,7




-2,7





843,0





887,8










57,2





34,8




2,6

54,4


9,7

60,8





80,0





74,0





1RW

Investeringsinkomster
+||UVNRPPXQ
+)$%NRQFHUQHQ
0(5$%
DYJnUHOLPLQHULQJDUPHOODQERODJHQ

7





Förändring av låneskuld
+||UVNRPPXQ
+)$%NRQFHUQHQ
0(5$%

8




Mark, byggnader och tekniska anläggningar
+||UVNRPPXQ
+)$%NRQFHUQHQ
0(5$%
DYJnUHOLPLQHULQJDU
Summa

9





Pågående projekt
+||UVNRPPXQ
+)$%NRQFHUQHQ
0(5$%
DYJnUHOLPLQHULQJDU
Utgående bokfört värde

10

Maskiner och inventarier
+||UVNRPPXQ
HFAB koncernen
0(5$%
Utgående bokfört värde

11

Finansiella anläggningstillgångar
+||UVNRPPXQ
+)$%NRQFHUQHQ
0(5$%
DYJnUHOLPLQHULQJDU

12





Bidrag till infrastrukturell investering
+||UVNRPPXQ
Avser medfinansiering Pågatågsplattform

13
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1RW

Förråd och exploateringar
+||UVNRPPXQH[SORDWHULQJDU
+)$%NRQFHUQHQ
0(5$%

14

Kortfristiga fordringar
+||UVNRPPXQ
+)$%NRQFHUQHQ
0(5$%
DYJnUHOLPLQHULQJDU

15





Kortfristiga placeringar
+||UVNRPPXQ
+)$%NRQFHUQHQ
0(5$%
DYJnUHOLPLQHULQJDU

16





Kassa och bank
+||UVNRPPXQ
+)$%NRQFHUQHQ
0(5$%

17

Eget kapital
+||UVNRPPXQ
+)$%NRQFHUQHQ
MERAB
DYJnUHOLPLQHULQJDU
Eliminering reavinst
Utgående eget kapital

18



Avsättningar
+||UVNRPPXQ
+)$%NRQFHUQHQ
0(5$%
Utgående avsättning

19




Långfristiga skulder
+||UVNRPPXQ
+)$%NRQFHUQHQ
0(5$%
DYJnUHOLPLQHULQJDU

20
















Bokslut


Bokslut





31,0




48,1





69,2





79,7





0,0





5,2




120,1




68,4



6,3

-158,9
299,7



7,9

-155,8
320,7




26,2




26,3





772,0





769,3
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1RW

Kortfristiga skulder
+||UVNRPPXQ
+)$%NRQFHUQHQ
0(5$%
DYJnUHOLPLQHULQJDU

21

Ställda panter
+||UVNRPPXQ
+)$%NRQFHUQHQ
0(5$%

22




Pensionsförpliktelser som ej upptagits i BR
$QVYDUVI|UELQGHOVHEHUlNQDGDY.3$
%HUlNQDGO|QHVNDWW

23

Ansvars- och borgensförbindelser
)|UHQLQJDUPPYDUDY
0DJODVlWH,) EHYE\JJNUHGLWLYNU 
(GHQVVNROD(N)|U
Kubelidens Montessoriförsk skola fritidshem ek för
)|UlOGUDURFKSHUVRQDONRRSHUDWLYHW
%M|UNYLNVKDOOHQ$%
+.)5HFUHDWLRQ$% EHYERUJHQNU 
)|UHQLQJHQ(PLOLDVNRODQ
Kommunalt förlustansvar egna hem
Summa borgensåtaganden

24




%RUJHQVI|UOXVWHUXQGHUnUHW
















Bokslut


Bokslut






158,9





144,3




40,1




41,6



72,8



70,5




22,7




0,0
128,0




22,6




0,2
141,0





Solidarisk borgen – Kommuninvest i Sverige AB. Höörs kommun har under 2010-03-24
§ 24 KF ingått en solidarisk borgen som för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
samtliga förpliktelser. Vid helår uppgår denna summa till 268 008 533 162kr.
Underborgen – Höörs kommun har tecknat underborgen såsom för egen skuld som säkerhet för vad Färs och Frosta Sparbank AB kan komma att utge med anledning av ramavtal för
Swapavtal, FRA-avtal mm.
Björkvikshallen 65 000 000 kr
Höörs Fastighets AB 150 000 000 kr
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