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Organisation

Organisationsöversikt

inklusive bolag

Kommunfullmäktige
41 ledamöter
Kommunstyrelse
13

Revision 5

Kommunledningskansli
(KLK)

Räddningstjänst

Barn- och utbildningsnämnd
9

Barn- och utbildningssektor

Socialnämnd
9

Social sektor

Miljö- och byggnadsnämnd
9

Kultur- och fritidsnämnd
9

Miljö- och byggmyndighet

Kultur och fritid

Teknisk nämnd
7
Samhällsbyggnadssektor
VA/GIS-nämnd
3
MittSkåne Vatten
Valnämnd
7
HFAB
100 %
MERAB
22,5 %
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Inledning

VART GÅR SKATTEPENGARNA?

SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR …

14 procent kommer från avgifter och ersättningar

som kommunen får för den service som erbjuds.
70 procent av kommunens intäkter

kommer från skatter.

16 procent kommer från stats- och utjämningsbidrag.

… OCH 100 KRONOR I SKATT TILL KOMMUNEN ANVÄNDS SÅ HÄR:
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Vision
Höörs utvecklingsarbete
Kommunfullmäktige har tagit fram en vision för Höörs
kommun som beskriver hur vi vill att Höörs kommun ska
vara och uppfattas år 2025. Visionen är en långsiktig målbild och en inspirationskälla för samtliga verksamheter.
Den är styrande genom att den är utgångspunkten för
all verksamhetsplanering.
För att konkretisera visionen har kommunfullmäktige
också antagit sex strategier och tretton långsiktiga mål.
Dessa beskriver vad nämnderna ska arbeta mot under
mandatperioden för att nå visionen.

Utifrån visionen, strategierna och de långsiktiga
målen har nämnderna tagit fram effektmål. Dessa mål
beskriver en ambitionsnivå som nämnderna ska nå
under ett till två år. För respektive mål finns mätetal och
en redovisning om hur målen följs upp.

Så här hänger visionen ihop med verksamhetsplanerna

VISIONEN
Strategierna

Kommunikationer
Hållbar utveckling

¤

Inriktningsmål

Attraktivt boende
Mötesplats

¤

Kunskapsregionen
Stärka vår position

¤

¤

Medborgare

Process

Medarbetare

Finansiellt

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

(detta är viktigt att göra
för att nå visionen)
Effektmål (konkreta)
+ mått

Handlingsplaner
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Mål och ekonomisk översikt

Vision 2025 för Höörs kommun

Inriktningsmål för mandatperioden

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 till vara för
boende, fritid och företagande.

1. Vi ska ha medborgardialog för att skapa delaktighet
och ge medborgarna möjlighet att påverka och ta
ansvar.
2. Vi ska planera och agera för ett bra boende för alla.
3. Våra utemiljöer ska vara attraktiva. Naturen ska upplevas som tillgänglig och våra gatu- och parkmiljöer
ska vara tillgängliga, välskötta och säkra.
4. Förskola och skola ska vara i toppklass och skapa
goda framtida förutsättningar för barn och unga.
5. Höör ska vara en arena för kultur, friluftsliv, fritid och
rekreation.
6. Trafiksystemet ska vara tillgängligt och utvecklas för
människa och miljö, så att resan fungerar hela vägen.
7. Vi ska agera för att utveckla mobil- och it-infrastrukturen.
8. Vi ska ge kommunal service med god kvalitet som
tillgodoser medborgarnas behov.
9. Höörs kommun ska vara välkänd och förknippas med
positiva känslor, tankar och upplevelser.
10. Vi ska gynna besöksnäringen och samverka för att
skapa aktiviteter och arrangemang.
11. Vi ska arbeta systematiskt för att minska den kommunala verksamhetens negativa miljöpåverkan och
medverka till att hela samhället minskar sin negativa
miljöpåverkan.
12. Vi ska ha en god arbetsmiljö där medarbetarnas kompetenser och färdigheter stimuleras och utvecklas.
13. Höörs kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.

Strategier för att nå visionen
För att nå visionen har vi fokus på sex strategier:
• Kommunikationer som förenklar livet.
• Attraktiv boendeort mitt i regionen.
• Hållbar utveckling.
• Höör som en del av kunskapsregionen.
• Det kreativa möteslandskapet.
• Stärka vår position genom kommunikation.
Ledord för vårt arbete är:
• Vi söker kreativa lösningar för alla livssituationer.
• Vårt agerande bygger på samarbete och präglas av
ansvar, trygghet, öppenhet och respekt.

7

Mål och ekonomisk översikt

STYRKORT; SAMTLIGA INRIKTNINGSMÅL OCH EFFEKTMÅL
Styrkortet för Höörs kommun består av nämndernas
effektmål och kommunövergripande effektmål. Under
respektive nämnd redovisas de verksamhetsspecifika
effektmålen och under rubriken ”Styrkort för kommunövergripande mål” redovisas de kommunövergripande
gemensamma effektmålen.

Medborgarperspektiv
Så här ska vi främja god samhällsutveckling och tillgodose
medborgarnas behov av kommunens service och tjänster
(idag och imorgon)
Strategi

Inriktningsmål

Effektmål

Ansvarig

Så här följs målet upp

Attraktiv

1. Vi ska ha medborgar-

1.1 Att till december 2015 öka

Kommun-

Antalet fokusgrupper eller dialog-

boendeort

dialog för att skapa

medborgarnas upplevelse av

övergripande möten initierade av kommunen.

mitt i regionen delaktighet och ge med-

delaktighet och möjlighet att

Antalet inkomna synpunkter och

borgarna möjlighet att

påverka och ta ansvar.

påverka och ta ansvar.

1.2 Medborgare, såväl barn

Social-

antalet åtgärdade synpunkter
Samtliga versamheter ska under

som vuxna, får stöd att fri-

nämnden

året genomföra struturerad med-

göra sina resurser.

borgardialog.

2. Vi ska planera och

2.1 Att till december 2015

Kommun-

Medborgarundersökning och

agera för ett bra boende

öka medborgarnas upp-

styrelsen

detaljplaner.

för alla.

levelse av bra boende genom

2.2 För att undvika problem

Tekniska

Andel vägyta som genomgår

och risker för kommun-

nämnden

beläggningsunderhåll under 2015

att i vår fysiska planering
möjliggöra för boende i
attraktiva områden.

invånare och trafik skall våra

uppgår till ca 12 000 m2.

asfaltsvägar vara väl underhållna.
2.3 Vi påverkar samhälls-

Social-

Vi ska delta i kommunens forum för

planeringen för äldre, och för

nämnden

samhällsplanering.

2.4 Öka förnyelsetakten av

VA/GIS

Antal år innan hela ledningsnätet är

ledningsnätet.

avgifts-

ombyggt eller relinat.

människor med fysiska och
psykiska funktionsnedsättningar samt för ungdomar och
andra med låg inkomst.

finansierad
Kultur- och

Olika delområden rapporteras efter

färdigställs snarast när bud-

fritids-

hand.

get och kompetens finns.

nämnden

3. Våra utemiljöer ska vara 3.1 Att minst ett tätortsnära

Kommun-

Att minst ett tätortsnära natur-

attraktiva. Naturen ska

naturområde ska säkerställas

styrelsen

område är långsiktigt säkerställt

upplevas som tillgänglig

långsiktigt.

och våra gatu- och parkmiljöer ska vara tillgängliga, välskötta och säkra.
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2.5 Kulturmiljöprogrammet

Mål och ekonomisk översikt

Strategi

Inriktningsmål

Attraktiv
boendeort

Effektmål

Ansvarig

Så här följs målet upp

3. Våra utemiljöer ska vara 3.2 Attraktionsvärdet i kom-

Tekniska

En avgränsad anläggning, park

attraktiva. Naturen ska

nämnden

eller annan grönyta, skall årligen

munens parker och grönytor

mitt i regionen upplevas som tillgänglig

skall öka. Detta åstadkoms

få en ökad blomsterprakt, vilken

och våra gatu- och park-

genom mer blomsterprakt i

planeras utifrån platsens läge och

miljöer ska vara tillgängli-

form av perennytor, ett utökat

förutsättningar. 2015 planeras ett

ga, välskötta och säkra.

sommarblomsprogram och

fokus på tätortens rondeller.

mer blomsterlökar.
3.3 Tätortsnära natur,

Kultur- och

Antal anläggningar, besöks-

spontanidrottsplatser, skate-

fritids-

frekvens, nöjdhet.

park, kulturella och aktiva

nämnden

mötesplatser.
7. Vi ska agera för att

7.1 Att öka tillgången till bred- Kommun-

Procent av hushåll och verksam-

utveckla mobil- och

bandstjänster.

heter som har tillgång till bredband

styrelsen

IT-infrastrukturen.

och genom aktiviteter som förstärker bredbandsutbyggnaden.

Höör som

4. Förskola och skola

4.1 Öka måluppfyllelsen

Barn-och

Andelen elever som får fullständiga

en del av

ska vara i toppklass och

i grundskolan avseende

utbildnings-

betyg ska öka och överstiga de tre

kunskaps-

skapa goda framtida för-

kunskapsuppdraget.

nämnden

senaste årens genomsnitt. Merit-

regionen

utsättningar för barn och

värdet ska öka och överstiga de tre

unga.

senaste årens genomsnitt. Andelen
elever som når godkänt på de nationella proven i åk 6 ska överstiga
riksgenomsnittet. Andelen elever
som når godkänt på de nationella
proven i åk 9 ska överstiga riksgenomsnittet.
4.2 Eleverna i grundsko-

Barn-och

Utvärdering sker genom observa-

lan, barnen i förskolan och

utbildnings-

tioner och dokumentation av verk-

de studerande i vuxen-

nämnden

samheten av personal och ledning.

4.3 Studiero i verksam-

Barn-och

Utvärdering sker genom observa-

heterna.

utbildnings-

tioner och dokumentation av verk-

nämnden

samheten av personal och ledning.

Barn-och

Utvärdering sker genom observa-

utbildnings-

tioner och dokumentation av verk-

nämnden

samheten av personal och ledning.

Barn-och

Utvärdering sker genom observa-

utbildnings-

tioner och dokumentation av verk-

utbildningen ska känna sig
trygga i sina verksamheter.

4.4 Ökat lärande i förskolan.

4.5 Demokrati och inflytande.

nämnden

samheten av personal och ledning.

4.6 Antalet inskrivna barn/

Barn-och

Statistik från Skolverket

heltidsantälld i förskolan.

utbildningsnämnden

4.7 Antalet elever/heltidsan-

Barn-och

tälld lärare.

utbildnings-

Statistik från Skolverket

nämnden
4.8 Antalet inskrivna barn/

Barn-och

heltidsantälld i fritids-

utbildnings-

hemmen.

nämnden

Statistik från Skolverket
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Strategi

Inriktningsmål

Effektmål

Ansvarig

Så här följs målet upp

Höör som

4. Förskola och skola

4.9 En ökad andel elever

Barn-och

Betyg

en del av

ska vara i toppklass och

ska få kunskaper så att de

utbildnings-

kunskaps-

skapa goda framtida för-

kommer in på ett nationellt

nämnden/

regionen

utsättningar för barn och program på gymnasiet och

Kommun-

unga.

fullföljer det.

övergripande

Kreativt

1. Vi ska ha medborgar-

1.3 Våra GIS-baserade tjäns-

VA/GIS

Vi ska genomföra tre aktiviteter

mötes-

dialog för att skapa

ter ska utökas som verktyg i

skatte-

per år.

landskap

delaktighet och ge med-

medborgardialogen. Utveckla

finansierad

borgarna möjlighet att

en webbaserad portal där det

påverka och ta ansvar.

går att ställa frågor till medborgare med GIS-kartan som
bas.
1.4 Utveckla applikation till

VA/GIS

Hundra unika användare första

smartphones, som ger all-

skatte-

året.

mänheten möjlighet att ”tipsa

finansierad

kommunen”.
Kreativt

5. Höör ska vara en arena 5.1 Kulturgaranti ska införas

mötes-

för kultur, friluftsliv, fritid för barn och ungdomar senast fritids-

”skapande skolor”. Nöjdhet hos

landskap

och rekreation.

nämnden

elever och lärare.

Kultur- och

Antal projekt – kultur i vården, tjej-

innefattar kultur- och fritids-

fritids-

projekt, SKUTT, antal besökare.

områden, rekreations- och

nämnden

Nöjdhet mäts. Antal ledare i före-

2015-12-31. Kulturgarantin

Kultur- och

Antal skolföreställningar,

innefattar minst en kulturupplevelse per år, skapande skola
i alla skolor.
5.2 Folkhälsoperspektivet

strövområden, anläggningar,

ningarna.

kulturkvarter, spontanidrottsplatser, skatepark,
allaktivitetshus mm.
5.3 Älvkullen är en arena för

Kultur- och

Antal besökare, antal projekt. Nöjda

möten, där alla blir sedda för

fritids-

besökare och lyckosamma projekt.

den man är och där man kan

nämnden

påverka sin fria tid. Detta innefattar Ungdomscaféet för ungdomar från åk 7 till och med
året man fyller 20 år.
Exempel på projekt: Rockskolan-för årskurs 4-9 där
barn/ungdomar får möjlighet
att utveckla sin musikalitet.
5.4 Biblioteken vill vara att-

Kultur- och

Antal utlån och besöksfrekvens.

raktiva mötesplatser för alla

fritids-

Antal arrangemang och nöjdhet.

kommuninvånare genom att

nämnden

Antal besök hos ”Boken kommer”,

tillhandahålla ett akutellt,

antal besök på vårdinrättningar,

brett och mångsidigt medie-

antal föreningsbesök.

bestånd. Biblioteken ska
erbjuda läsfrämjande arrangemang för alla åldrar. Biblioteken ska vara aktiva i sin
uppsökande verksamhet.
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Strategi

Inriktningsmål

Kreativt
möteslandskap

Effektmål

Ansvarig

Så här följs målet upp

5. Höör ska vara en arena 5.5 Musik/Kulturskolan vill

Kultur- och

Projektinriktad verksamhet som

för kultur, friluftsliv, fritid vara en kulturell mötesplats

fritids-

leder till resultat i form av föreställ-

och rekreation.

nämnden

ningar. Mätetal: Antal elever. Antal

och en inspirationskälla för
framtidens kulturkonsu-

kurser. Antal projekt. Nöjdhet och

menter. Den ska ge en lång-

lyckade projekt.

siktig utbildning och ett
stabilt musikaliskt och/eller
annat kulturellt kunnande.
Kommunika-

6. Trafiksystemet ska

6.1 Cykeltrafiken ska öka med

Tekniska

Mätning av cykeltrafiken utförs un-

tioner som

vara tillgängligt och ut-

1 procent under 2014.

nämnden

der hösten 2014 och hösten 2015.

förenklar livet

vecklas för människa och

6.2 Att busstrafiksystemet

Kommun-

Antalet busstop vid handelscenter.

2015 når samtliga handels-

styrelsen

Resande statistik. Mått på tur-

miljö, så att resan fungerar hela vägen.

centra i tätorten och dess

täthet.

ytterområden
8. Vi ska ge kommunal

8.6 Förmedla detaljplaner

Tekniska

Att inget fel i myndighets-

service med god kvalitet

genom kartbaserade tjänster

nämnden

utövningen inträder på grund av

som tillgodoser med-

som verktyg i dialogen. Kor-

borgarnas behov.

rekt geografisk avgränsning

inaktuella plangränser.

av betämmelser i planen.

Processperspektivet
Så här arbetar, samverkar och planerar vi för
vår verksamhet (idag och imorgon).
Strategi

Inriktningsmål

Effektmål

Ansvarig

Så här följs målet upp

Attraktiv

8. Vi ska ge kommunal

8.1 Att till december 2015

Kommun-

Resultatet från medborgarunder-

boendeort

service med god kvalitet

öka medborgarnas nöjdhet

övergripande sökningen (nöjd-medborgar-index).

mitt i regionen som tillgodoser medborgarnas behov.

med kvaliteten på kommunala

SKL:s nyckeltal och öppna jämförel-

tjänster

ser. Antalet kvalitetsförbättringar
utifrån projekten ”kommunens
kvalitet i korthet” och ”förenkla
helt enkelt”

8.2 Tiden för att handlägga

Miljö- och

Mäts löpande över året och mål-

ett bygglov.

byggnads-

sättningen är att snittiden ska vara

nämnden

mindre än åtta veckor.

Miljö- och

Mäts i antal och målet för helåret är

byggnads-

100 stycken.

8.3 Tillsynsbesök bygg.

nämnden
8.4 Tiden för handläggning

Miljö- och

Mäts som tiden från det att ärendet

av icke bygglovspliktiga

byggnads-

är komplett och till dess att beslut

BAB-ärenden (Bostads-

nämnden

om åtgärd är tagen. Den genom-

anpassningsbidrag).

snittliga tiden ska inte uppgå till
mer än två veckor.

8.5 Vi ska ha ett ISO

Social-

Vi ska bli godkända på certifierings-

9001-certifierat lednings-

nämnden

revisionen.

system för kvalitet.
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Strategi

Inriktningsmål

Effektmål

Ansvarig

Så här följs målet upp

Attraktiv

11. Vi ska arbeta syste-

11.9 Byte av småmaskiner från Tekniska

Under 2015 ska 25 procent bytas

boendeort

matiskt för att minska

bensin- till batteridrivna, gör

nämnden

ut.

Medborgarundersökningen.

mitt i regionen den kommunala verksam- att minska enhetens negativa
hetens negativa miljö-

miljöpåverkan.

påverkan och medverka
till att hela samhället
minskar sin negativa
miljöpåverkan.
Stärka vår

9. Höörs kommun ska vara 9.1 Att andelen medborgare

Kommun-

position

välkänd och förknippas

som kan rekommendera andra

övergripande Besöksnäringens omsättning ut-

genom kom-

med positiva känslor, tan-

medborgare att flytta till Höörs

ifrån exempelvis TEM-undersök-

munikation

kar och upplevelser.

kommun ska öka 2015

ningar. Antalet besöksnätter.

9.2 Verksamheterna är trans-

Social-

På hemsidan ska inget reviderings-

parenta och offensiva.

nämnden

datum vara äldre än sex månader.
TEM-undersökningar

Kreativt

10. Vi ska gynna besöks-

10.1 Att agera för att

Kommun-

mötes-

näringen och samverka

MittSkåne ska bli den största

styrelsen

landskap

för att skapa aktiviteter

åretruntdestinationen i Skåne

och arrangemang.

genom att dubblera omsättningen inom besöksnäringen i
MittSkåne till 2020.
10.2 Arrangemang, torg-

Kultur- och

Antal arrangemang, stödorganisa-

dagar, mässor, Kulturnatt,

fritids-

tion, enkel personlig enkät fråga vid

Bosjökloster, Sommaropera,

nämnden

evenemanget.

Andelen ekologiska livsmedlen.

Skyltsöndagen, Ringsjön
Runt, Musik på Bosjökloster,
Kulturkvartersdagen.
Hållbar

11. Vi ska arbeta syste-

11.1 Att andelen inköpta eko-

Kommun-

utveckling

matiskt för att minska

logiska livsmedel uppgår till

övergripande

den kommunala verksam- 30 % december 2015.
hetens negativa miljö-

11.2 Att effektivisera energi-

påverkan och medverka

användningen så att den rela- övergripande Utvecklingen av energikostnaden

Kommun-

De gröna nyckeltalen

till att hela samhället

tiva kostnadsandelen minskar.

minskar sin negativa

11.3 Analysera verksam-

VA/GIS

Redovisa för nämden utfallet av

miljöpåverkan.

heten efter hållbarhetsindex

avgifts-

hållbarhetsindex.

och ständigt förbättra verk-

finansierad

Andelen koldioxidutsläpp

samheten.
11.4 Miljöpåverkan beaktas i

Social-

Användandet av Jojo-kort ska öka i

alla beslut

nämnden

förhållande till år 2014.

11.5 Tillsynsarbetet med en-

Miljö- och

Mäts som en schablonberäkning

skilda avlopp skall leda till

byggnads-

över olika typer av enskilda avlopp.

att kväveutsläppen minskar

nämnden

med 300 kg/år och fosforutsläppen med 70 kg/år.
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11.6 Antalet inspektioner som

Miljö- och

Mäts i antal och målet för året skall

myndigheten utför på livs-

byggnads-

vara 75 stycken.

medelsområdet.

nämnden

11.7 Antalet inspektioner som

Miljö- och

Detta mäts i antal och målet för

myndigheten utför på miljö-

byggnads-

året skall vara 120 stycken.

området.

nämnden

11.8 Antalet inspektioner

Miljö- och

Detta mäts i antal och målet för

som myndigheten utför inom

byggnads-

året skall vara 55 stycken.

hälsoskyddsområdet.

nämnden
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Medarbetarperspektivet
Så här tar vi tillvara och utvecklar medarbetarnas
resurser (idag och imorgon).
Strategi

Inriktningsmål

Effektmål

Ansvarig

Så här följs målet upp

Hållbar

12. Vi ska ha en god

12.1 Att utifrån medarbetar-

Kommun-

Resultatet av medarbetar-

utveckling

arbetsmiljö där med-

enkäten sätta mål och formu-

övergripande undersökningen.

arbetarnas kompetenser

lera handlingsplaner för bli en

Andelen medarbetare som med-

och färdigheter stimule-

attraktivare arbetsgivare.

verkar i forskningsinriktade

ras och utvecklas.

satsningar.
Nyckeltalen i personalredovisningen
Antal sökande till tjänster.
12.2 Medarbetar- och löne-

Social-

Alla medarbetare ska under året ha

samtal utgår ifrån socialnämn- nämnden

haft medarbetar- och lönesamtal

dens mål och stimulerar med-

utifrån fastställda kriterier.

arbetarnas engagemang.
12.3 Förbättrad arbets-

VA/GIS

miljö och ökad medvetenhet

avgifts-

om arbetsmiljöfrågor hos

finansierad

Genomförda insatser.

personalen.

Finansiella perspektivet
Så här agerar vi för ekonomi i balans.
Strategi

Inriktningsmål

Effektmål

Ansvarig

Hållbar

13. Höörs kommun ska ha 13.1 Årets resultat år 2015 ska Kommun-

utveckling

en god ekonomisk hus-

utgöra minst 0,5 procent av

hållning.

skatteintäkter och generella

Så här följs målet upp
Årsredovisningen. Soliditet.

övergripande

statsbidrag vilket också inrymmer en buffert för oförutsedda händelser samt möjlighet att amortera på låneskuld
och säkra pensionsskuld.
13.2 Nyinvesteringar ska i

Kommun-

första hand finansieras med

övergripande

Skuldsättningsgrad

skattemedel. Kommunens
låneskuld får maximalt uppgå
till 20 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
13.3 Inkomster från försälj-

Kommun-

ning av anläggningstillgångar

övergripande

Genom redovisningen

ska användas till återbetalning av lån, reinvesteringar
alternativt avsättningar till
pensionsåtagandet.
13.4 Genom att underhålla

Kommun-

kommunens anläggningar väl

övergripande

Antalet nedskrivningar

förlänga nyttjandeperioden.
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Strategi

Inriktningsmål

Hållbar
utveckling

Effektmål

Ansvarig

Så här följs målet upp

13. Höörs kommun ska ha 13.5 Verksamheterna är flex-

Social-

Avvikelse mot budget ska vara >

en god ekonomisk hus-

ibla för snabba omställningar

nämnden

eller = 0.

hållning.

vid förändrade behov.
13.6 Genomgång av det eko-

VA/GIS

Följa upp via APT-protokoll.

nomiska resultatet med per-

avgifts-

sonalen minst 8 ggr/år.

finansierad

STYRKORT; KommunövergRIPANDE MÅL
Kommunövergripande mål är de mål som är gemensamma
mål för alla nämnderna.

Medborgarperspektivet
Så här ska vi främja god samhällsutveckling och tillgodose
medborgarnas behov av kommunens service och tjänster
(idag och imorgon)
Strategi

Inriktningsmål

Effektmål

Ansvarig

Så här följs målet upp

Attraktiv

1. Vi ska ha medborgar-

Antalet fokusgrupper eller dialog-

1.1 Att till december 2015 öka

Kommun-

boendeort mitt dialog för att skapa

medborgarnas upplevelse av

övergripande möten initierade av kommunen.

i regionen.

delaktighet och ge med-

delaktighet och möjlighet att

Antalet inkomna synpunkter och

borgarna möjlighet att

påverka och ta ansvar.

antalet åtgärdade synpunkter.

påverka och ta ansvar.
Höör som

4. Förskola och skola

4.9 En ökad andel elever

Kommun-

en del av

ska vara i toppklass och

ska få kunskaper så att de

övergripande/

kunskaps-

skapa goda framtida för-

kommer in på ett nationellt

Barn- och

regionen.

utsättningar för barn och program på gymnasiet och

utbildnings-

unga.

nämnden

fullföljer det.

Betyg.

Processperspektivet
Så här arbetar, samverkar och planerar vi för
vår verksamhet (idag och imorgon).
Strategi

Inriktningsmål

Effektmål

Ansvarig

Så här följs målet upp

Attraktiv

8. Vi ska ge kommunal

8.1 Att till december 2015

Kommun-

Resultatet från medborgarunder-

boendeort mitt service med god kvalitet

öka medborgarnas nöjdhet

övergripande sökningen (nöjd medborgarindex).

i regionen.

som tillgodoser med-

med kvaliteten på kommunala

SKL:s nyckeltal och öppna jäm-

borgarnas behov.

tjänster.

förelser. Antalet kvalitetsförbättringar utifrån projekten Kommunens Kvalitet i Korthet och Förenkla
− helt enkelt.
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Stärka vår

9. Höörs kommun ska vara 9.1 Att andelen medborgare

Kommun-

position

välkänd och förknippas

som kan rekommendera andra övergripande Besöksnäringens omsättning

Medborgarundersökningen.

genom kom-

med positiva känslor, tan-

medborgare att flytta till

utifrån exempelvis TEM-under-

munikation.

kar och upplevelser.

Höörs kommun ska öka 2015.

sökningar. Antalet besöksnätter.
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Strategi

Inriktningsmål

Effektmål

Ansvarig

Så här följs målet upp

Hållbar

11. Vi ska arbeta syste-

11.1 Att andelen inköp-

Kommun-

Andelen ekologiska livsmedel.

utveckling.

matiskt för att minska

ta ekologiska livsmedel upp-

övergripande

den kommunala verksam- går till 30 procent december
hetens negativa miljö-

2015.

påverkan och medverka
till att hela samhället
minskar sin negativa
miljöpåverkan.
11.2 Att effektivisera energi-

Kommun-

användningen så att den

övergripande Utvecklingen av energikostnaden.

relativa kostnadsandelen

De gröna nyckeltalen.
Andelen koldioxidutsläpp.

minskar.

Medarbetarperspektivet
Så här tar vi tillvara och utvecklar medarbetarnas
resurser (idag och imorgon).
Strategi

Inriktningsmål

Effektmål

Ansvarig

Så här följs målet upp

Hållbar

12. Vi ska ha en god

12.1 Att utifrån medarbetar-

Kommun-

Resultatet av medarbetar-

utveckling.

arbetsmiljö där med-

enkäten sätta mål och formu-

övergripande undersökningen.

arbetarnas kompetenser

lera handlingsplaner för att bli

Andelen medarbetare som medver-

och färdigheter stimu-

en attraktivare arbetsgivare.

kar i forskningsinriktade satsningar.

leras och utvecklas.

Nyckeltalen i personalredovisningen.
Antal sökande till tjänster.
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Finansiella perspektivet
Så här agerar vi för ekonomi i balans.
Strategi

Inriktningsmål

Effektmål

Ansvarig

Hållbar

13. Höörs kommun ska ha 13.1 Årets resultat år 2015 ska Kommun-

utveckling.

en god ekonomisk

utgöra minst 0,5 procent av

hushållning.

skatteintäkter och generella

Så här följs målet upp
Årsredovisningen. Soliditet.

övergripande

statsbidrag, vilket också inrymmer en buffert för oförutsedda händelser samt möjlighet att amortera på låneskuld
och säkra pensionsskuld.
13.2 Nyinvesteringar ska i

Kommun-

första hand finansieras med

övergripande

Skuldsättningsgrad.

skattemedel. Kommunens
låneskuld får maximalt uppgå
till 20 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
13.3 Inkomster från försälj-

Kommun-

ning av anläggningstillgångar

övergripande

Genom redovisningen.

ska användas till återbetalning av lån, reinvesteringar alternativt avsättningar
till pensionsåtagandet.
13.4 Genom att underhålla

Kommun-

kommunens anläggningar väl

övergripande

förlänga nyttjandeperioden.
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Antalet nedskrivningar.

Ekonomisk översikt
Ekonomisk strategi
Avsikten med kommunens ekonomistyrning är att uppnå
balans mellan en acceptabel ekonomisk situation och ett
bra verksamhetsresultat, det vill säga vad som faktiskt
åstadkommits för pengarna. De finansiella målen ska
enligt kommunallagen kompletteras med verksamhetsmål och riktlinjer som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning. Denna balans definieras som
god ekonomisk hushållning för Höörs kommun. Vid fastställande av ekonomisk strategi är det viktigt att även
ta hänsyn till kända framtida förändringar som påverkar
kommunens finansiella situation.
Höörs kommun har under flera år diskuterat hur de
stegrande kostnaderna för pensioner ska finansieras.
Redan 2010 inlöstes en betydande del av kommunens
pensionsskuld genom en försäkring av åtagandet.
Denna inlösen möjliggjordes genom att frigjorda medel
från försäljningar av verksamhetsfastigheter och elnät
användes, för att lösa in pensionsåtaganden. För att
ytterligare minimera de negativa effekterna för kommande skattebetalargeneration, har ett förvaltat kapital
byggts upp som ska bidra till att finansiera pensionskostnader. Dessa åtgärder gör det möjligt för kommunen
att hantera de kommande relativt stora pensionskostnadsökningarna, utan att utrymmet för de kommunala
verksamheterna påverkas eller att skattehöjningar
framtvingas på grund av pensionskostnadsökningar.
En resultatnivå som motsvarar 1 procent av skatt och
statsbidrag kan därför nu anses tillräcklig.
Eftersom budgetprocessen tar sin början i att fastställa kommunens finansiella förutsättningar är de
finansiella målen grundläggande för budget- och planeringsprocessen. Nedan följer kommunfullmäktiges
beslut om finansiella mål för planperioden:

• Årets resultat ska utgöra minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket också
inrymmer en buffert för oförutsedda händelser samt
möjlighet att amortera på låneskuld och säkra pensionsskuld. För 2015 görs ett undantag då resultatet
utgör 0,5 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag.
• Nyinvesteringar ska i första hand finansieras med
skattemedel. Kommunens låneskuld får maximalt
uppgå till 20 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag.
• Inkomster från försäljning av anläggningstillgångar
ska användas till återbetalning av lån, reinvesteringar
alternativt avsättningar till pensionsåtagandet.

God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning kännetecknas enligt lagstiftningen av att en kommun med i princip obegränsad
livslängd inte bör förbruka sin förmögenhet för täckande
av löpande behov. Som allmän utgångspunkt för god
ekonomisk hushållning gäller också att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som
konsumeras. Detta innebär att ingen generation ska
behöva betala för det som tidigare generationer har
förbrukat. Resultatet måste därför vara tillräckligt stort
för att motsvarande servicenivå ska kunna säkerställas
för nästkommande generation.
De finansiella målen finns för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning.
Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ekonomiska
ramar även om detta kan medföra att de i budgeten
angivna målen och riktlinjerna för verksamheten inte
helt kan uppnås. Om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och verksamhetsmål ska
styrelsen/nämnden agera och prioritera så att budgetramen inte överskrids.
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Resultatutjämningsreserv
Av inriktningsmålet god ekonomisk hushållning, som
kommunfullmäktige fastställt, är följande effektmål av
särskild vikt för begreppet i Höörs kommun:
• Årets resultat ska utgöra minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket också
inrymmer en buffert för oförutsedda händelser samt
möjlighet att amortera på låneskuld och säkra pensionsskuld. För 2015 görs ett undantag då resultatet
utgör 0,5 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag.
• Nyinvesteringar ska i första hand finansieras med
skattemedel. Kommunens låneskuld får maximalt
uppgå till 20 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag.
• Inkomster från försäljning av anläggningstillgångar
ska användas till återbetalning av lån, reinvesteringar
alternativt avsättningar till pensionsåtagandet.
• En ökad andel elever ska få kunskaper så att de kommer in på ett nationellt program på gymnasiet och
fullföljer det.
• Genom att underhålla kommunens anläggningar väl
förlänga nyttjandeperioden.
De tre första effektmålen är av finansiell karaktär och de
två sista är av verksamhetskaraktär.
God ekonomisk hushållning uppnås när ovanstående
effektmål, såväl de finansiella som de verksamhetsmässiga, huvudsakligen är uppfyllda. Av avgörande
betydelse är att kommunens finansiella mål är i samklang
med mål och riktlinjer för verksamheten samt att målen
verkligen blir styrande i praktiken. I denna bedömning
väger de finansiella målen tungt.

Balanskrav
Förutom ovanstående strategiska mål för kommunens
ekonomi har kommunen att ta hänsyn till kommunallagen som 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 minimikrav på ekonomisk balans i den kommunala ekonomin.
Minimikraven på ekonomisk balans är att kommunens
resultat ska vara positivt. Resultatet motsvarar förändringen av kommunens eget kapital, det vill säga resultat
efter avskrivningar, pensionskostnader och extraordinära poster. Balanskravet gäller från och med år 2000.
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Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras
med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av
antingen den del av årets resultat eller balanskravsresultatet som överstiger en procent av skatteintäkter,
generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning
och fastighetsavgift. Detta avser lagens minimikrav för
reservering. I Höörs kommuns fall är detta en lämplig nivå.
Lagstiftningen ger kommunerna möjlighet att retroaktivt reservera medel om resultaten varit tillräckliga
under åren 2010−2012. För Höörs kommuns del har
sammanlagt 4,4 mkr av överskotten för åren 2010−2012
reserverats till resultatutjämningsreserv. När kommunfullmäktige i april 2014 fastställde årsredovisningen
för 2013 reserverades ytterligare 13,7 mkr till resultatutjämningsreserv, som nu uppgår till totalt 18,1 mkr.
Något utnyttjande av resultatutjämningsreserven för
2015 till 2017 i planeringshänseende är inte aktuellt.

Intern kontroll
Den interna kontrollen regleras i kommunens reglemente
för intern kontroll och är en viktig del av styrningen. I
begreppet innefattas hela organisationen och alla de
rutiner som syftar till att säkerställa att resurser disponeras i enlighet med kommunfullmäktiges intentioner
samt säkerställer en riktig och fullständig redovisning.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för
att kommunen har god intern kontroll.
Nämnden/styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde utifrån en väsentlighets- och riskanalys.
Sektorschefen svarar för att konkreta regler och
anvisningar utformas samt att nämnden/styrelsen
löpande får information om hur kontrollen fungerar.

Ekonomikontorets redogörelse

Samhällsekonomi

Den svenska ekonomin har under det senaste året
utvecklats ryckigt. Fjolåret avslutades starkt samtidigt
som utvecklingen under innevarande år hittills varit
svagare än beräknat. Det gör att prognosen skrivs ned
för årets BNP-tillväxt från tidigare 3,0 procent till 2,1
procent. För 2015 beräknas utvecklingen bli bättre och
BNP växer då med 3,0 procent.
Trots förbättrad tillväxt i omvärlden har den svenska
exportens utveckling varit förhållandevis svag under
början av året. De låga talen gör att bedömningen
skruvas ner för i år. Mot bakgrund av den optimism som
präglar bland annat konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer, en allt starkare tillväxt i omvärlden och
den försvagning som under året skett av den svenska

Mål och ekonomisk översikt

Kommunens ekonomi
kronan är det troligt att exporten får bättre fart under
årets andra hälft. Samma faktorer talar också för att den
svenska exporten kommer att växa betydligt snabbare
2015 jämfört med i år.
Tillväxten i svensk ekonomi under första halvåret kan
till mycket stor del återföras på inhemsk efterfrågan.
Såväl hushållens konsumtionsutgifter som investeringar
har vuxit relativt snabbt. För helåret 2014 beräknas
inhemsk efterfrågan växa med 3,0 procent. Det är
dubbelt så snabbt som 2013. En bidragande orsak till
den snabbare tillväxten i inhemsk efterfrågan är den
omsvängning som skett i bostadsbyggandet.
Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning medverkar till att hushållens reala
inkomster stiger i snabb takt. Hushållens sparande ligger nu på en historiskt mycket hög nivå. Förutsättningen
är att hushållens konsumtionsutgifter framöver växer
i snabbare takt och att nivån på sparandet efter hand
reduceras. Det ger ytterligare draghjälp till tillväxten i
den svenska ekonomin.
Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag.
Konsumentprisindex har sedan slutet av 2011 varit i
stort sett oförändrat. En bidragande orsak till denna
stagnation är lägre räntor, men även den underliggande
inflationen (KPIF) har varit mycket låg. Kronförsvagningen i kombination med en allt starkare inhemsk efterfrågan drar efter hand upp inflationstalen.
Utvecklingen på arbetsmarknaden kan beskrivas
som splittrad. Trots relativt svag tillväxt har sysselsättningen stått emot och utvecklats förvånansvärt bra.
Samtidigt har antalet personer i arbetskraften fortsatt
att växa. På sikt är det naturligtvis bra, men med den
begränsade efterfrågan på arbetskraft har det inneburit att arbetslösheten har bitit sig fast runt 8 procent.
Arbetslösheten beräknas sjunka mer markant under
2015. Den fortsatt höga arbetslösheten håller tillbaka
pris- och löneutvecklingen. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets nominella tillväxt. I reala termer,
det vill säga efter avdrag för pris- och löneökningar, är
däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark, runt 2
procent både i år och nästa år.
Åren 2016–2017 fortsätter skatteunderlaget växa
med omkring 2 procent per år i reala termer. Den starka
tillväxten är ett resultat av återhämtningen på arbetsmarknaden. Antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin växer med drygt en procent per år mellan 2014
och 2017. Tillväxten i svensk ekonomi kan till stor del
återföras på inhemsk efterfrågan – såväl konsumtionen
som investeringarna växer snabbt. En viss återhämtning
sker också internationellt, men tillväxten på viktiga
svenska exportmarknader, som till exempel euroområdet, bedöms även fortsättningsvis bli betydligt svagare
än tillväxten i Sverige.

Kommunens balanserade underskott återställdes 2013.
Månadsuppföljningarna 2014 visar att nämndernas
budgetar kommer att överskridas. Detta uppvägs av
att skatteintäkter och statsbidrag utvecklas betydligt
bättre än vad som förutsattes vid budgettillfället. Totalt
visar prognoserna ett positivt resultat för verksamhetsåret 2014.
2015 års budgetramar innebär att verksamheterna
kompenseras för löneökningar med 3,1 procent, dessa
medel budgeteras som en central post och fördelas när
löneöversynen för 2015 är klar. Nämnderna blir kompenserade fullt ut för sina löneökningskostnader. Dessutom
kompenseras för inflation med 1,3 procent avseende
övriga nettokostnader. Förutom nettokostnadskompensationer regleras resursfördelningen utifrån demografiska förändringar. Stora omfördelningar är framförallt
kopplade till barn- och utbildningsnämndens verksamheter om totalt 4,2 mkr. Relativt sett så ökar kostnaderna marginellt inom gymnasieverksamheten under
planperioden medan de ökar kraftig inom grundskola
och barnomsorg under hela planperioden. Inom social
sektor finns en omfördelning som är relativt marginell
i demografiska termer och motsvarar 1 mkr men ökar
kraftigt i slutet på planperioden.
Förutom demografiska hänsynstaganden innehåller
budgeten för planperioden finansiella förstärkningar
motsvarande 18,7 mkr, som fördelats ut till nämndernas verksamheter med tyngdpunkt på barn- och
utbildningsnämndens och socialnämndens verksamhetsområden, 5 mkr respektive 9,7 mkr. Även kommunstyrelsen, tekniska nämnden, va-/GIS-nämnden
skattefinansierad del, kultur- och fritidsnämnden samt
miljö-och byggnadsnämnden får resurstillskott.
Kommunens skatteintäkter och kommunalekonomisk
utjämning har beräknats enligt Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL) cirkulär 13:42, som publicerades den
18 augusti 2014. Beräkningen bygger på ett invånarantal
om 15 724 för 2015. Höörs kommun erhåller lägre bidrag
från LSS-utjämningssystemet 2015 jämfört med 2014,
motsvarande 5,5 mkr och gäller över planperioden. Alla
eventuellt riktade medel finns budgeterade inom varje
specifik nämnds antagna driftsramar. Finansiering sker
även genom borgensavgift och aktieutdelning.
Årets budget innebär en bibehållen skattenivå om
20,93 skattekronor.
Det är av yttersta vikt att kommunens nettokostnadsutveckling åtminstone följer utvecklingen av skatteintäkterna och de generella statsbidragen.
I ett längre tidsperspektiv påverkar den demografiska
utvecklingen förutsättningarna för den kommunala ekonomin och verksamheternas innehåll och omfattning.
För att klara av att bedriva verksamheterna med en
god kvalitetsnivå måste genomgripande förändringar
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genomföras. Kommunen har en strukturerad kontinuerlig
omprövningsprocess med syfte att anpassa och kostnadseffektivisera de kommunala verksamheterna. Höörs
kommun har också genomfört ett visionsarbete där målsättningarna för kommunens utveckling och verksamheternas kvalitet och inriktning har formulerats i en ny
vision och ett balanserat styrkort. Dessa mål fastställdes i
budgetprocessen 2013 och gäller även för budgetprocessen 2015. Se kommunens balanserade styrkort.
Den löpande verksamheten genererar en utveckling
av det egna kapitalet enligt nedan, med kommunstyrelsens förslag till budget:
2015: 3,8 mkr
2016: 8,0 mkr
2017: 8,2 mkr
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Likviditetsnivån bedöms vara låg vid planperiodens
slut då kommunen har en fortsatt hög investeringsnivå, framförallt planeras stora investeringar i kommunens infrastruktur samt inom va-verksamheten. Detta
medför ett upplåningsbehov under planperioden om
netto 40 mkr kopplat till va-verksamheten. Ett genomlysningsarbete av investeringsbehoven fortgår löpande
under planperioden.
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Ekonomisk analys
Avstämning ekonomisk strategi:
Det övergripande strategiska målet för kommunen är
att kommunens eget kapital inte får minska. Som tidigare nämnts regleras detta numera i kommunallagen.
Nedan redovisas förändringen av eget kapital mellan
2013 och 2017.

EGET KAPITAL

Förändring av eget kapital
(mkr)
25
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Ett riktmärke för nettokostnadernas andel av skatteintäkterna exklusive avskrivningar är 96 procent. Denna
nivå är härledd ur kommunens målsättning för egenfinansiering av investeringar. Utvecklingen av detta mått
redovisas nedan.

Känslighetsanalys

NETTOKOSTNADERNAS ANDEL
AV SKATT OCH STATSBIDRAG
Nettokostnadernas andel av skatter och statsbidrag
(procent)
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Finansnettot bedöms bli positivt under planperioden. Ett positivt finansnetto genererar resurser till den
löpande kommunala verksamheten.
Investeringsnivån, inom den skattefinansierade verksamheten, ligger i snitt på 36,2 mkr per år under planperioden. Under årets budgetprocess har en genomlysning
av investeringsprojekt genomförts och det har resulterat i en lägre investeringsnivå under planperioden för
den skattefinansierade verksamheten. Denna investeringsnivå klarar kommunen att finansiera med de löpande
skatteintäkterna och rörelsekapitalet. Inkluderas den
affärsdrivande verksamheten hamnar snittnivån på
81,6 mkr. Under planperioden är investeringsnivån hög
inom den affärsdrivande verksamheten då utbyggnad av
va-anslutningar i ytterområden genomförs.
Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska
styrka på lång sikt. Den anger hur stor andel av de totala
tillgångarna som kommunen själv äger, det vill säga eget
kapital i förhållande till de totala tillgångarna. För 2015
beräknas soliditeten till 65 procent. Soliditeten är också
ett uttryck för den finansiella styrkan i kommunen. Om
soliditeten minskar är det ett tecken på att kostnadsnivån är för hög. Under planperioden minskar soliditeten
till 60 procent.

2016

2017

En kommun påverkas av händelser i omvärlden som
ofta kan vara svåra att påverka. Det kan till exempel
vara en konjunktursvängning eller förändrade lagar
och förordningar. Ett sätt att tydliggöra hur olika förändringar påverkar kommunens finansiella situation är
upprättandet av en känslighetsanalys. I sammanställningen nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar
kommunens ekonomi. Bland annat framgår att varje
procent löneökning innebär en kostnadsökning med
cirka 3,2 mkr.
Händelse/förändring
Löneförändring med 1 procent

Kommunens likviditet har hittills under 2014 ökat jämfört med vid årsskiftet. Kommunen har en fortsatt hög
investeringsnivå under resterande del av 2014, vilket
gör att likviditeten bedöms vara lägre till årsskiftet
2014/2015. Även den fortsatt relativt höga investeringsnivån under planperioden bedöms planeringsmässigt leda till ett upplåningsbehov om netto 40 mkr.
Denna upplåning avser i huvudsak den affärsdrivande
va-verksamhetens investeringsbehov och kommer på
sikt att finansieras av anslutningsavgifter. Kommunen
är beviljad en checkräkningskredit om 50 mkr.

Kostnad/intäkt
(mkr)
+ – 3,2

Likviditetsförändring med 10 mkr

+ – 0,1

Upplåning 10 mkr

+ – 0,2

Ekonomiskt bistånd förändring
med 1 procent

+ – 0,2

Generella statsbidrag med 1 procent

+ – 1,5

Bruttokostnader med 1 procent

+ – 8,7

Förändrad utdebitering med 1 kr

+ – 29,7
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Fem år i sammandrag

Soliditet1)
Likvida medel, mkr

2)

Skuldsättningsgrad, procent

2013

2014

2015

2016

2017

71

66

65

62

60

75,3

26,2

75,4

58,2

54,8

29

34

35

38

40

95

97

97

96

96

Nettokostnader och finansnetto i förhållande
till skatteintäkter och statsbidrag, procent3)
Resultat inklusive extraordinära poster, mkr
Tillgångar, mkr
Tillgångar/invånare, kr
Låneskuld, mkr

20,8

7,4

3,8

8,0

8,2

608,5

654,1

670,6

716,2

750,4

38 914

41 796

42 648

45 404

47 422

40,0

80,0

80,0

100,0

80,0

Låneskuld/invånare, kr

2 558

5 112

5 088

6 340

5 056

Eget kapital, mkr

432,2

429,6

437,2

445,2

453,4

27 640

27 450

27 805

28 224

28 653

43,8

69,1

71,6

87,7

85,6

Eget kapital/invånare, kr
Nettoinvesteringar, mkr
Utdebitering, kr
Antal invånare den 31 december

20,93

20,93

20,93

20,93

20,93

15 637

15 650

15 724

15 774

15 824

Soliditeten definieras som eget kapital i förhållande till totalt kapital.
Exklusive checkräkningskredit.
3)
Avskrivningar inkluderas ej.
1)

2)
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Resultatbudget
mkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER (not 1)

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

VEP
2016

VEP
2017

132,8

125,7

125,2

128,8

132,5

– 816,8

– 839,1

– 869,9

– 894,9

– 922,3

– 15,7

– 20,2

– 23,3

– 24,4

– 28,5

– 699,7

– 733,6

– 768,0

– 790,5

– 818,3

Skatteintäkter

575,9

594,0

622,5

653,0

684,4

Generella statsbidrag och utjämning

133,7

144,8

147,1

143,7

140,3

Finansiella intäkter

12,7

3,9

3,9

3,9

3,9

Finansiella kostnader

– 1,8

– 1,7

– 1,7

– 2,1

– 2,1

RESULTAT EFTER SKATT OCH FINANS

20,8

7,4

3,8

8,0

8,2

Realisationsvinster

– 8,7

Jämförelsestörande poster

– 10,5

varav återställande resultat

20,8

ÅRETS RESULTAT

20,8

7,4

3,8

8,0

8,2

20,7

4,4

18,1

18,1

18,1

4,17 %

3,52 %

3,51 %

Ackumulerat balanserat resultat/
resultatutjämningsreserv från 2014
Procentuell utveckling skatteintäkter och statsbidrag
Procentuell utveckling verksamhetens nettokostnad

4,69 %

2,93 %

3,52 %

Procentuell utveckling av finansnetto

0,00 %

– 18,18 %

0,00 %
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Finansieringsbudget
mkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

VEP
2016

VEP
2017

Löpande verksamhet
Årets resultat

20,8

7,4

3,8

8,0

8,2

Justering för avskrivningar/nedskrivningar

15,7

20,2

23,3

24,4

28,5

Justering ianspråktagna avsättningar

0,0

– 0,5

– 0,5

– 0,4

– 0,4

Justering övriga ej likviditetspåverkande poster

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

– 2,8

– 6,8

– 4,8

8,9

8,5

2,0

20,0

10,0

– 8,4

11,0

– 19,5

– 19,5

– 5,0

8,8

– 10,6

16,3

20,8

26,8

41,3

45,2

Ökning (– )/minskning (+) förråd med mera
Ökning (– )/minskning (+) kortfristiga fordringar
Ökning (+)/minskning (– ) kortfristiga skulder
Kassaflöde från löpande verksamhet
Investeringsverksamhet
Nettoinvesteringar

– 17,4

– 69,1

– 71,6

– 87,7

– 85,6

Kassaflöde från investeringsverksamhet

– 17,4

– 69,1

– 71,6

– 87,7

– 85,6

Förändring av låneskuld

40,0

40,0

40,0

20,0

– 20,0

Ökning (+)/minskning (– ) övriga långfristiga skulder

18,6

0,0

15,3

9,2

57,0

Finansieringsverksamhet
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Ökning (– )/minskning (+) av långfristiga fordringar

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

70,6

40,0

55,3

29,2

37,0

Årets kassaflöde

69,5

– 8,3

10,5

– 17,2

– 3,4
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Balansbudget
mkr

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

VEP
2016

VEP
2017

505,9

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar

334,7

376,5

384,9

447,8

Finansiella anläggningstillgångar

75,5

104,8

75,5

75,5

75,5

410,2

481,3

460,4

523,3

581,4

1,8

18,2

27,8

28,2

27,2

Förråd med mera

42,6

48,2

45,0

36,1

27,6

Övriga omsättningstillgångar

78,6

75,0

62,0

70,4

59,4

Kortfristig placering

40,3

5,2

45,4

45,4

45,4

Kassa och bank

35,0

26,2

30,0

12,8

9,4

Summa omsättningstillgångar

196,5

154,6

182,4

164,7

141,8

SUMMA TILLGÅNGAR

608,5

654,1

670,6

716,2

750,4

427,7

429,6

437,2

445,2

453,4

Summa anläggningstillgångar
Bidrag till infrastrukturell investering

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
- därav årets resultat
- därav resultatutjämningsreserv
Avsättningar för pensioner
Övriga avsättningar

20,8

7,4

3,8

8,0

8,2

4,4

4,4

18,1

18,1

18,1

10,4

9,5

9,0

8,6

8,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa avsättningar

10,4

9,5

9,0

8,6

8,2

Långfristiga skulder

63,1

110,2

121,1

150,3

187,3

- därav va-fond

4,5

2,0

4,5

3,3

0,6

18,6

23,8

36,6

47,0

106,7

Kortfristiga skulder

107,3

104,8

103,3

112,1

101,5

Summa skulder

170,4

215,0

224,4

262,4

288,8

608,5

654,1

670,6

716,2

750,4

Inga

Inga

Inga

Inga

Inga

- därav skuld för anläggningsavgift va

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Ställda panter
Pensionsförpliktelser som
ej upptagits i balansräkning
Övriga ansvars- och borgensförbindelser
Beviljad checkräkningskredit

71,6

68,1

64,7

62,2

59,9

893,9

902,0

893,4

892,0

890,5

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0
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Resultatbudget not
mkr

Not 1

Nämndernas nettokostnader

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

VEP
2015

VEP
2017

710,7

726,4

754,4

764,6

785,1
32,0

Avsatt för lönekostnadsökningar

0,0

2,7

9,9

20,0

Pensionskostnader

6,2

5,0

5,5

6,5

6,5

Förändring semesterlöneskuld

0,8

0,6

0,6

0,6

0,6

0,0

0,6

0,4

0,4

0,4

0,0

2,1

5,5

6,4

3,5

exploateringskostnader

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Utvecklingsprojekt/nya projekt*

0,0

3,6

3,8

4,1

4,3

– 3,1

– 3,9

– 3,9

– 3,9

– 3,9

– 24,1

– 27,6

– 35,4

– 36,5

– 42,6
0,0

Anslag för oförutsedda händelser,
kommunfullmäktige
Anslag för oförutsedda händelser,
kommunstyrelse
Reserverade medel

Avkastning bolag
Kapitalkostnad (intern intäkt)
Övriga nettokostnader,
finansförvaltningen

0,9

0,0

0,0

0,0

– 10,5

0,0

0,0

0,0

0,0

15,7

20,2

23,3

24,4

28,5

696,6

729,7

764,1

786,6

814,4

3,1

3,9

3,9

3,9

3,9

699,7

733,6

768,0

790,5

818,3

Budget
2014

Budget
2015

VEP
2016

VEP
2017

Tågstopp Tjörnarp, medfin

752

752

752

752

Tågstopp Tjörnarp, egen del

355

355

355

355

AFA-premie
Avskrivningar
Summa verksamhetens nettokostnad
Tillkommer avkastning
bolag finansiell intäkt
Summa verksamhetens nettokostnad
enligt resultaträkningen

* Disposition

av budgeterade medel för Utvecklingsprojekt/Nya projekt

mkr

Investeringsprojekt

Biblioteksinvesteringar
Stationsområdet
Södergatan

165

165

165

165

1 115

1 115

1 115

1 115

0

169

502

658

Musikskolan, inventarier

205

205

205

205

Skatebana

205

205

205

205

Delsumma

2 797

2 966

3 299

3 455

Driftsprojekt
Musikskolan renovering (prel hyresökning)

425

425

425

425

Skatebana (prel övrig drift)

100

100

100

100

Allvädersbanor

300

300

300

300

Delsumma

825

825

825

825

3 622

3 791

4 124

4 280

Summa
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Driftsammandrag/budgetramar
tkr

Revision

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

VEP 
2016

VEP
2017

808

810

850

810

810

Kommunstyrelse

66 393

68 638

71 367

71 982

72 886

Teknisk nämnd, skattefinansierad

28 001

29 075

27 931

28 593

29 433

1 597

1 890

1 877

1 859

188

0

0

0

Va-/GIS-nämnd, skattefinansierad
Va-/GIS-nämnd, avgiftsfinansierad
Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
varav gymnasieverksamhet
Socialnämnd
varav ram ekonomiskt bistånd
Miljö- och byggnadsnämnd
TOTALT

– 2 499
33 837

34 894

37 760

38 255

38 983

348 170

352 372

363 792

369 743

382 201

67 612

66 095

66 703

67 920

68 528

230 444

233 075

244 781

247 370

252 978

14 933

136 947

16 947

16 947

16 947

5 583

5 686

6 024

6 002

5 971

710 737

726 335

754 395

764 632

785 121

2 713

9 903

20 037

32 001

729 048

764 298

784 669

817 122

1,3 %

2,3 %

3,3 %

2016

2017

Totalt

Löneökningskompensation
(3,1 %, 3,4 %, 3,7 %)
Nämndernas nettokostnad i löpande priser

710 737

Inflationskompensation övriga kostnader

Investeringsbudget 2015 och VEP 2016−2017
Sammanställning tkr

2015

Kommunstyrelse

12 450

9 975

13 200

35 625

Teknisk nämnd, skattefinansierad

13 700

16 550

19 100

49 350

600

0

0

600

Va-/GIS-nämnd, skattefinansierad
Kultur- och fritidsnämnd

2 690

2 150

0

4 840

Barn- och utbildningsnämnd

3 610

7 950

3 200

14 760

Socialnämnd

1 125

1 125

1 125

3 375

40

40

40

120

Totalt exklusive avgiftsfinansierad

34 215

37 790

36 665

108 670

Va-/GIS-nämnd, avgiftsfinansierad

37 350

49 950

48 950

136 250

Totalt inklusive avgiftsfinansierad

71 565

87 740

85 615

244 920

Miljö- och byggnadsnämnd

Snitt per år

81 640

Snitt per år exklusive avgiftsfinansierad

36 223
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Revisionen
Driftsbudget, tkr
Bokslut
2013
Intäkter

Budget
2014

Budget
2015

VEP 1
2016

VEP 2
2017

0

0

0

0

0

808

810

850

850

850

Personalkostnader

230

255

270

270

270

Övriga verksamhetskostnader

Kostnader
Varav:

578

557

580

580

580

Lokalkostnader

0

0

0

0

0

Kapitalkostnader

0

0

0

0

0

810

810

850

850

850

2

0

0

0

0

810

810

850

850

850

0

0

0

0

0

Tillskott av skattemedel
Årets resultat
Kostnader
Revision
Intäkter
Revision

Verksamhetsbeskrivning
Revisorernas uppdrag innebär att pröva om den verksamhet som bedrivs av styrelse och nämnder utövas
ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande
sätt samt om räkenskaperna är rättvisande och om
den interna kontrollen som bedrivs av styrelser och
nämnder är tillräcklig. I uppdraget ingår att årligen
granska all verksamhet som bedrivs inom styrelser och
nämnder. Granskningen ska ske i överensstämmelse
med god revisionssed i kommunal verksamhet. Revisionens utförande omfattar planering, genomförande och
bedömning. Vid framtagande av revisionsplanen utgår
revisionen från väsentlighet och risk.
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KOMMUNSTYRELSEN
Driftsbudget, tkr
Bokslut
2013
Intäkter
Kostnader

Budget
2014

Budget
2015

VEP 1
2016

VEP 2
2017

90 751

86 590

87 658

87 658

87 658

157 144

155 228

159 025

159 025

159 025

42 673

42 226

45 344

45 344

45 344

Varav:
Personalkostnad
Övriga verksamhetskostnader

30 199

29 072

28 587

28 587

28 587

Lokalkostnad

79 634

78 030

78 770

78 770

78 770

Kapitalkostnad

4 638

5 900

6 324

6 324

6 324

Tillskott av skattemedel

66 393

68 638

71 367

71 367

71 367

Årets resultat

– 1 088

3 334

3 567

3 567

3 567

Kostnader
Nämnd- och styrelseverksamhet
Stöd till politiska partier
Övrig verksamhet
Gemensamma administrativa enheter
Övriga gemensamma seviceenheter
Övergripande personaladministration
Fastighetsförvaltning

3 460
308

308

308

308

308

5 559

5 183

4 643

4 643

4 643

26 361

28 568

30 569

30 569

30 569

5 904

5 442

5 755

5 755

5 755

4 707

4 841

6 378

6 378

6 378

77 797

76 067

76 705

76 705

76 705

Fysisk och teknisk planering

1 210

1 072

1 077

1 077

1 077

Näringslivsfrämjande åtgärder /info

2 257

2 464

3 145

3 145

3 145

Turistverksamhet

1 602

1 015

1 015

1 015

1 015

Miljö- och hälsoskydd

5 998

5 623

4 544

4 544

4 544

15 335

14 163

14 324

14 324

14 324

2 440

2 500

2 491

2 491

2 491

576

914

1 238

1 238

1 238

3 630

3 734

3 266

3 266

3 266

Räddningstjänst och samhällsskydd
Färdtjänst
Arbetsmarknadsåtgärder
Kommunikationer
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Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

VEP 1
2016

VEP 2
2017

0

0

0

0

0

Intäkter
Nämnd- och styrelseverksamhet

570

971

316

316

316

Gemensamma administrativa enheter

Övrig verksamhet

1 808

2 063

2 841

2 841

2 841

Övriga gemensamma seviceenheter

3 888

2 406

2 232

2 232

2 232

Övergripande personaladministration

4 118

2 955

4 508

4 508

4 508

73 175

73 193

73 663

73 663

73 663

0

0

0

0

0

589

0

0

0

0

Miljö- och hälsoskydd

3 927

3 256

2 245

2 245

2 245

Räddningstjänst och samhällsskydd

Fastighetsförvaltning
Fysisk och teknisk planering
Turistverksamhet
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2 676

1 746

1 853

1 853

1 853

Färdtjänst

0

0

0

0

0

Kommunikationer

0

0

0

0

0

Driftsbudget

Styrkort för kommunstyrelsens mål 2015

Medborgarperspektivet

Så här ska vi främja god samhällsutveckling och tillgodose
medborgarnas behov av kommunens service och tjänster
(idag och imorgon).
Strategi

Inriktningsmål

Effektmål

Attraktiv boendeort

2. Vi ska planera och agera för 2.1 Till december 2015 öka

Medborgarundersökning och detalj-

mitt i regionen.

ett bra boende för alla.

planer.

medborgarnas upplevelse

Så här följs målet upp

av bra boende genom att i
vår fysiska planering möjliggöra för boende i attraktiva
områden.
3. Våra utemiljöer ska vara

3.1 Minst ett tätortsnära

Att minst ett tätortsnära naturområde

attraktiva. Naturen ska upp-

naturområde ska säkerställas

är långsiktigt säkerställt.

levas som tillgänglig och våra

långsiktigt.

gatu- och parkmiljöer ska
vara tillgängliga, välskötta
och säkra.
6. Trafiksystemet ska vara

6.2 Att busstrafiksystemet

Antalet busstop vid handelscenter.

tillgängligt och utvecklas för

2015 når samtliga handels-

Resande statistik. Mått på turtäthet.

människa och miljö, så att

centra i tätorten och dess

resan fungerar hela vägen.

ytterområden

7. Vi ska agera för att utveckla 7.1 Öka tillgången till bred-

Procent av hushåll och verksamheter

mobil- och it-infrastrukturen

som har tillgång till bredband

bandstjänster.

och genom aktiviteter som förstärker
bredbandsutbyggnaden.

Processperspektivet
Så här arbetar, samverkar och planerar vi för vår
verksamhet (idag och imorgon).
Strategi

Inriktningsmål

Effektmål

Så här följs målet upp

Kreativt mötes-

10. Vi ska gynna besöks-

10.1 Agera för att MittSkåne

TEM-undersökningar.

landskap.

näringen och samverka för att ska bli den största året-runtskapa aktiviteter och arran-

destinationen i Skåne genom

gemang.

att dubblera omsättningen
inom besöksnäringen i
MittSkåne till 2020.

Verksamhetsbeskrivning
Kommunstyrelsen ansvarar för ett omfattande antal
verksamhetsområden, från intern service till verksamheter som är direkt riktade till kommunens medborgare.
Följande verksamhetsområden hanteras av kommunstyrelsen:
Nämnd- och styrelseverksamhet som inkluderar
budget och plan för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Stöd till politiska partier. Övrig verksamhet
som inkluderar allmänna val, förmyndarverksamhet,

medlemsavgifter till kommunförbunden, konsumentrådgivning, bidrag till föreningar, risk och försäkring,
del i EU-kontor, utredningar, information och marknadsföring, natur- och kulturvård, Ringsjöns vattenråd,
statistik och planering. Gemensamma administrativa
enheter som inkluderar ledningsgrupp, kommunkansli,
personal- och ekonomikontor samt vissa kostnader för
it-infrastruktur. Övriga gemensamma serviceenheter
inkluderande reception och kontorsservice samt bilpool.
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Övergripande personaladministration såsom personalu tbildning, arbetsmiljöåtgärder, arbetsmarknadsåtgärder, företagshälsovård och medel för fackliga företrädare. Viss fastighets- och markförvaltning. Fysisk
och teknisk planering. Näringslivsfrämjande åtgärder.
Turistverksamhet. Räddningstjänst och totalförsvar.
Färdtjänst och kollektivtrafik.

Verksamhetsförändringar

Kommunstyrelsen − övergripande
Arbetet med utveckling av medborgardialog och e-tjänster ska intensifieras. System för synpunktshantering ska
vidareutvecklas.
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Höörs
kommun fortsätter under 2015.
Under 2014 genomfördes upphandling av webbsändning av kommunfullmäktige och startar i början på
det kommande året.
En satsning på utbildning för förtroendevalda med
anledning av valet för nya fullmäktige och nämnderna
genomförs under året. Utbildningen innehåller genomgång av relevant lagstiftning och kommunens styrning.
Kommunstyrelsen inrättar en tjänst för en it-strateg.
It-strategen ska arbeta med utvecklingsprojektet
”insatser för bredband för alla”, som avser att möjliggöra bredband för alla, samt med kommunorganisationens it-utveckling.
För att utveckla kommunens styrsystem och kvalitetsarbete förstärks den kommunala organisationen med en
funktion benämnd verksamhetsutvecklare. Denna funktion ska arbeta med att utveckla kommunens system för
måluppföljning och processer för kvalitetssäkring.
En organisation för integrationssamordning utreds
under 2014. En förstärkning i form av en integrationssamordnare ska ske. Anledningen är ett utökat mottagande och behov av ett effektivt integrationsarbete.

Kommunkansliet
Kansliet fullgör nämndsekreteraruppgifter för samtliga
nämnder.
Arbetet fortsätter med att införa utnyttjandet av
den så kallade politikerportalen, som innebär en helt
digital hantering av handlingar med mera, till den demok ratiska processen i nämnderna, kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige, med sikte på nästkommande
mandatperiod, 2015–2019.

Planerings- och utvecklingsenheten
Målsättningen för näringslivsverksamheten det kommande året är att införa en företagslots och en evenemangslots, för att öka servicen till företag och föreningar vid större ärenden som berör många sektorer.
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En resursförstärkning med en kommunikatör till
informations- och marknadsföringsenheten ger möjlighet att införa nytt intranät och uppgradera hemsidan
samt generellt arbete med den externa och interna
informationen.
För turistverksamheten pågår ett arbete inom leaderprojektet Destinationsnav MittSkåne, i syfte att skapa
en gemensam organisation för besöksnäringen i Eslöv,
Höör och Hörby, där även näringslivet och Tourism in
Skåne blir delaktiga. Den kommun som blir huvudman
för verksamheten får ett större ansvar jämfört med i
nuvarande organisation.

Ekonomikontoret
Ekonomikontoret fortsätter med effektivisering av
inköps- och fakturaprocesserna, för att möjliggöra ökad
ramavtalstrohet och prismedvetenhet.

Personalkontoret
En större satsning sker det kommande året på projektet Vägen in. Det är ett praktiskt projekt för ungdomar
i Höör (18−24 år). Syftet är att erbjuda ungdomar en
väg in i aktivitet genom praktikplatser och ge dem både
arbetslivserfarenhet, nya sociala kontakter, en referens
i sitt CV och kanske främst ett incitament till utbildning.

Fastighet och mark
Kommunens lokalbehov måste hela tiden hållas i fokus
för att inte erhålla hyreskostnader för tomma och oanvända lokaler. Arbete med att omdisponera, förändra
och finna nya lösningar på lokalutnyttjandet för en
kostnadse ffektivare användning av lokalerna pågår
ständigt tillsammans med verksamheterna.

Serviceenheten
Reception och televäxelfunktionen utökas med en tjänst
om 0,9. Tanken är att verksamheten successivt ska
byggas om mot en kundtjänst/medborgarcenter, för att
ge medborgarna snabbare service och på så vis även
avlasta verksamheterna.

Ringsjöns vattenråd
Ringsjöns vattenråd är numera en ideell förening där
länsstyrelsen, kommuner samt företag och organisationer, lantbruk och privatpersoner med intresse och
verksamhet i Ringsjön deltar. Rådets huvudsakliga uppgift är att övervaka sjöns tillstånd samt verka för att
förbättra vattenkvaliteten och minska övergödningen.
Höörs kommun betalar ett årligt bidrag till Ringsjöns
vattenråd.

TEKNISKA NÄMNDEN
Driftsbudget, tkr
Bokslut
2013
Intäkter
Kostnader

Budget
2014

Budget
2015

VEP 1
2016

VEP 2
2017

6 389

10 365

7 443

7 443

7 443

32 156

39 440

35 374

35 374

35 374

9 945

12 083

12 205

12 205

12 205

11 785

16 005

12 149

12 149

12 149

812

833

756

756

756

9 614

10 519

10 264

10 264

10 264

27 422

29 075

27 931

27 931

27 931

1 655

0

0

0

0

Varav:
Personalkostnader
Övriga verksamhetskostnader
Lokalkostnader
Kapitalkostnader
Tillskott av skattemedel
Årets resultat
Kostnader
Teknisk nämnd

412

453

336

336

336

Tekniskt kontor

2 534

2 589

2 594

2 594

2 594

Gator och vägar

23 495

29 193

22 256

22 256

22 256

Parker

3 674

4 193

6 693

6 693

6 693

Plan

1 238

2 198

2 411

2 411

2 411

Bidrag enskilda vägar

507

530

800

800

800

Energi- och klimatrådgivning

296

284

284

284

284

Intäkter
Teknisk nämnd

0

0

0

0

0

Tekniskt kontor

1 112

1 110

1 100

1 100

1 100

Gator och vägar

2 933

7 225

3 001

3 001

3 001

Parker

1 838

1 300

2 512

2 512

2 512

226

450

550

550

550

0

0

0

0

0

280

280

280

280

280

Plan
Bidrag enskilda vägar
Energi- och klimatrådgivning
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Styrkort för tekniska nämnden 2015

Medborgarperspektivet

Så här ska vi främja god samhällsutveckling och
tillgodose medborgarnas behov av kommunens service
och tjänster (idag och imorgon).
Strategi

Inriktningsmål

Effektmål

Attraktiv boendeort

2. Vi ska planera och agera för 2.2 För att undvika problem

mitt i regionen.

ett bra boende för alla.

Så här följs målet upp
Andel vägyta som genomgår

och risker för kommuninvånare beläggningsunderhåll under 2015
och trafik ska våra asfalts-

uppgår till cirka 12 000 m².

vägar vara väl underhållna.
3. Våra utemiljöer ska vara

3.3 Attraktionsvärdet i kom-

En avgränsad anläggning, park eller

attraktiva. Naturen ska upp-

munens parker och grönytor

annan grönyta, ska årligen få en ökad

levas som tillgänglig och våra

ska öka. Detta åstadkoms

blomsterprakt, vilken planeras utifrån

gatu- och parkmiljöer ska

genom mer blomsterprakt i

platsens läge och förutsättningar.

vara tillgängliga, välskötta

form av perennytor, ett utökat 2015 planeras ett fokus på tätortens

och säkra.

program för sommarblommor

rondeller.

och mer blomsterlökar.
Kommunikationer

6. Trafiksystemet ska vara

6.1 Cykeltrafiken ska öka med

Mätning av cykeltrafiken utförs under

som förenklar livet.

tillgängligt och utvecklas för

1 procent under 2015.

hösten 2014 och hösten 2015.

människa och miljö, så att
resan fungerar hela vägen.
8. Vi ska ge kommunal service 8.6 Förmedla detaljplaner

Att inget fel i myndighetsutövningen

med god kvalitet som

genom kartbaserade tjänster

inträder på grund av inaktuella plan-

tillgodoser medborgarnas

som verktyg i dialogen. Kor-

gränser.

behov.

rekt geografisk avgränsning
av bestämmelser i planen.

Processperspektivet
Så här arbetar, samverkar och planerar vi för vår
verksamhet (idag och imorgon).
Strategi

Inriktningsmål

Effektmål

Så här följs målet upp

Attraktiv boendeort

11. Vi ska arbeta systematiskt

11.9 Byte av småmaskiner

Under 2015 ska 25 procent bytas ut.

mitt i regionen.

för att minska den kommunala

från bensin- till batteridrivna,

verksamhetens negativa miljö- för att minska enhetens negapåverkan och medverka till

tiva miljöpåverkan.

att hela samhället minskar sin
negativa miljöpåverkan.

Verksamhetsbeskrivning
Tekniska nämnden ska vara en aktiv och bidragande partner i kommunens totala planering, drift och förvaltning.
Tekniska nämnden är kommunens trafiknämnd och
väghållningsmyndighet. Nämnden har ansvaret för drift
och underhåll av kommunala gator, vägar, gång- och
cykelvägar, parker samt grönområden. I ansvaret ingår
även det lokala trafiksäkerhetsarbetet.
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Andra viktiga områden inom tekniska nämndens
ansvarsområde är bidragen till enskilda vägar, som
lämnas enligt fastställda regler, den kommunala energirådgivningen och samordningen av renhållningsfrågor
mellan renhållningsbolaget och kommunen.
Samhällsbyggnadssektorn handlägger och ansvarar
dessutom för kommunens planverksamhet, för projektering och genomförande av entreprenadarbeten som avser
kommunens infrastruktur och exploateringsverksamhet.

Driftsbudget

Verksamhetsförändringar
I samband med överflyttningen av planenheten till samhällsbyggnadssektorn anställdes ytterligare en planarkitekt, för att tillgodose en acceptabel handläggningstid av detaljplanernas framtagande. Under året planeras
för att implementera en programvarumodul med inbyggt
stöd för detaljplaneprocessen. Allt för att snabbt framställa kvalitativa digitala planer som följer Boverkets
riktlinjer. Med detta verktyg som en integrerad del av
GIS-plattformen (geografiskt informationssystem) uppnår verksamheten, förutom en förenklad och effektivare
process, en kvalitetssäkrad process i arbetet att ta fram
kvalitativa planer.
Samhällsbyggnadssektorn har i uppdrag från tekniska
nämnden att se över gatu- och parkverksamheten inom
tre områden: feldimensionerad maskin- och fordonspark,
svårigheter att bemanna beredskapsstyrkan samt
problem att rekrytera kompetent personal. Ett första
resultat av denna översyn är att vinterväghållningen i
sin helhet ska utföras av externa entreprenörer i vinter.
För att stärka upp kompentensen inom gatu- och
parkverksamheten och möta den ökande arbetsbelastningen ska en driftingenjör nyrekryteras. Framtagande
av rutiner för att kunna säkerställa en konsekvent och

kvalitativ hantering av ärenden samt ett ökat behov
av uppföljning och kontroll av drift och entreprenader,
kräver ökade insatser inom framför allt gatubelysning
och gatubeläggning.
Eftersom samhällsbyggnadssektorn har genomförandeansvaret för all teknisk infrastruktur och
flera tunga investeringsprojekt väntar framöver, har
ytterligare en projektingenjör anställts. Anställningen
underlättar hanteringen av flera stora projekt, som
Järnvägsgatan och Tjörnarps station samt utbyggnad
av vatten- och avloppsnätet i ytterområden.
Årligen tillkommer nya gator och parkområden
till gatu- och parkenhetens driftansvar. Under 2014
övertas driften av Nya Torg, Sätoftavägen och delar
av Åkersberg 1:94, som tillsammans uppgår till nästan
55 000 m2 med en årlig driftkostnad på 380 tkr.
År 2015 kommer medel för beläggningsunderhållet
att övergå från driftbudget till investeringsbudget. De
planerade underhållsinsatserna är inriktade på vägar
enligt den underhållsutredning som Ramböll genomförde 2011. År 2015 finns 2,0 mkr avsatta i investeringsbudgeten för asfaltsunderhåll.
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VA-/GIS-NÄMNDEN

SKATTEfinansierad
Driftsbudget, tkr

Bokslut
2013
Intäkter
Kostnader

Budget
2014

Budget
2015

VEP 1
2016

VEP 2
2017

444

2 548

2 516

2 516

2 516

2 677

4 145

4 406

4 406

4 406

1 698

2 140

1 843

1 843

1 843
2 206

Varav:
Personalkostnader
Övriga verksamhetskostnader

824

1 653

2 206

2 206

Lokalkostnader

10

56

53

53

53

Kapitalkostnader

56

296

304

304

304

1 626

1 597

1 890

1 890

1 890

-607

0

0

0

0

2 677

4 145

4 355

4 406

4 406

0

0

51

51

51

444

2 548

2 516

2 516

2 516

0

0

0

0

0

Tillskott av skattemedel
Årets resultat

Kostnader
GIS
Va-/GIS-nämnd
Intäkter
GIS
Va-/GIS-nämnd
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Styrkort för vag/gis skattefinansierade mål 2015

Medborgarperspektivet

Så här ska vi främja god samhällsutveckling och
tillgodose medborgarnas behov av kommunens service
och tjänster (idag och imorgon).
Strategi

Inriktningsmål

Effektmål

Så här följs målet upp

Det kreativa

1. Vi ska ha medborgardialog

1.3 Våra GIS-baserade tjänster 1.1.1 Vi ska genomföra tre aktiviteter

möteslandskapet.

för att skapa delaktighet

ska utökas som verktyg i

och ge medborgarna

medborgardialogen.

möjlighet att påverka och

Utveckla en webbaserad

ta ansvar.

portal där det går att ställa

per år.

frågor till medborgare med
GIS-kartan som bas.
1.4 Utveckla applikation

1.2.1 Hundra unika användare första

till smartphones, som ger

året.

allmänheten möjlighet att
”tipsa kommunen”.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsförändringar

Va-/GIS-nämnden ska vara en aktiv och bidragande
partner för Höörs och Hörby kommuner. Nämnden förvaltar, utvecklar och underhåller kommunernas kartor
och geografiska information.
Nämnden förvaltar, utvecklar och underhåller även
den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i
respektive kommun.

Budgetåret 2015 förväntas ökade kostnader beroende på
höjda licensavgifter och leasing av nya mätinstrument.
Dessutom blir det ett intäktsbortfall från uppsagda MBKavtal i båda kommunerna.
Minskning av personalbudget till följd av ändrad
tjänstefördelning samt en abonnemangsavgift till
MittSkåne Vatten, som avser deras procentuella användning av GIS-systemet, förväntas balansera de ökade
kostnaderna, vilka krävs för att driva verksamheten i
nuvarande form.
Höörs kommun har valt att fokusera på GIS som verktyg i medborgardialogen genom bland annat applikationer och en webkarta.
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VA-/GIS-NÄMNDEn,

AVGIFTSFINANSIERAD
Driftsbudget, tkr

Bokslut
2013

Budget
2014*

Budget
2015

VEP 1
2016

VEP 2
2017

Intäkter

22 521

24 927

26 085

26 385

27 585

Kostnader

20 022

25 084

27 837

27 537

30 238

Personalkostnader

5 952

5 034

5 433

5 500

5 500

Övriga verksamhetskostnader

8 939

12 258

11 250

11 513

11 893

633

347

445

300

300

Kapitalkostnader

4 498

7 445

10 709

10 224

12 545

Nettokostnad

2 499

– 157

– 1 752

– 1 152

– 2 653

Varav:

Lokalkostnader

Nyttjande regleringsfond

0

0

1 752

1 152

2 653

Årets resultat

2 499

– 157

0

0

0

Regleringsfond

4 506

4 506

4 554

3 402

749

Kostnader
Administration

3 966

5 349

4 249

4 566

4 606

Vattenproduktion

3 139

2 937

5 447

4 105

6 009

Vattendistribution

1 632

2 261

3 274

3 405

3 503

Spillvattensrening

8 267

9 206

8 438

8 776

9 029

Spillvattensledning

2 803

4 584

5 703

5 931

6 302

215

747

700

728

759

0

0

26

27

29

98

24 046

0

0

0

Vattenproduktion

9 060

0

8 380

8 464

8 799

Vattendistribution

134

0

329

336

419

Spillvattensrening

12 958

601

15 654

15 838

16 457

271

280

790

806

900

Dagvatten

0

0

926

935

1 002

Va-/GIS-nämnd

0

0

6

7

8

Dagvatten
Va-/GIS-nämnd
Intäkter
Administration

Spillvattensledning

* Budget 2014 avser inte budgeten som kommunfullmäktige tog beslut om, utan är korrigerad efter den nya va-taxan för 2014.
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Styrkort för va/gis avgiftsf inansierade mål 2015

Medborgarperspektivet

Så här ska vi främja god samhällsutveckling och
tillgodose medborgarnas behov av kommunens service
och tjänster (idag och imorgon).
Strategi

Inriktningsmål

Effektmål

Attraktiv boendeort

2. Vi ska planera och agera för 2.4 Öka förnyelsetakten av

Antal år innan hela ledningsnätet är

mitt i regionen.

ett bra boende för alla.

ombyggt eller relinat.

ledningsnätet.

Så här följs målet upp

Processperspektivet
Så här arbetar, samverkar och planerar vi för vår
verksamhet (idag och imorgon).
Strategi

Inriktningsmål

Effektmål

Hållbar utveckling.

11. Vi ska arbeta systematiskt 11.3 Analysera verksam-

Redovisa för nämnden utfallet av håll-

för att minska den kommunala heten efter hållbarhetsindex

barhetsindex.

verksamhetens negativa

och ständigt förbättra verk-

miljöpåverkan och medverka

samheten.

Så här följs målet upp

till att hela samhället minskar
sin negativa miljöpåverkan.

Medarbetarperspektivet
Så här tar vi tillvara och utvecklar medarbetarnas
resurser (idag och imorgon).
Strategi
Hållbar utveckling.

Inriktningsmål

Effektmål

12. Vi ska ha en god arbets-

12.3 Förbättrad arbetsmiljö

miljö där medarbetarnas

och ökad medvetenheten om

kompetenser och färdigheter

arbetsmiljöfrågor hos pers-

stimuleras och utvecklas.

onalen.

Så här följs målet upp
Genomförda insatser.

Finansiella perspektivet
Så här agerar vi för ekonomi i balans.
Strategi
Hållbar utveckling.

Inriktningsmål

Effektmål

13. Höörs kommun ska ha en

13.6 Genomgång av det

god ekonomisk hushållning.

ekonomiska resultatet med

Så här följs målet upp
Följa upp via APT-protokoll.

personalen minst 8 ggr/år.
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Verksamhetsbeskrivning
Verksamheten ska vara självfinansierad genom att
avgifter tas ut efter fastställd taxa. Utjämning över åren
görs via regleringsfond.
Verksamhetens uppgift är att tillhandahålla vattent jänster: vatten, spillvatten, dagvatten (gata) och
dagvatten (fastighet), inom beslutade verksamhetso mråden. Idag omfattas cirka 4 200 fastigheter av
kommunens verksamhetsområde.

Verksamhetsförändringar
Utbyggnaden av vatten och spillvatten i ytterområden i
Höörs kommun pågår enligt beslutad tid- och handlingsplan. Planen följs i stort men på vissa punkter har en viss
fördröjning skett på grund av svårigheter att komma
överens om marktillträde, vilket gör att lantmäteriförrättning måste inväntas. Det är även svårt att hitta
rätt kompetens för att kunna driva projekten framåt
i önskad omfattning. Rekrytering av projektingenjör
pågår.
MittSkåne Vatten deltar i arbetet med framtagande
av va-plan för Hörby kommun. I samband med detta
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tittar MittSkåne Vatten även på framtida vattentäkter
och reservvattentäkter, vilket ska samordnas med Höörs
kommuns försörjning.
Ny va-taxa infördes vid föregående årsskifte. Efter
införandet har underlaget för debitering analyserats.
Arbete med att åtgärda de brister som funnits pågår och
fortsätter 2015. Tillfällig resursförstärkning kommer att
behövas.
Den nya taxekonstruktionen innebär en mindre
intäktsökning för brukningsavgifter, vilket väntas ge ett
överskott för 2014 som tillförs va-kollektivets regleringsfond. Medel som finns i denna fond måste förbrukas
inom tre år. Detta tillsammans med stigande kapitalkostnader gör att va-kollektivet i Höör under 2015 och
2016 kommer att göra ett underskott i sin verksamhet.
Brandposterna på det allmänna vattenledningsnätet
får enligt lagen om allmänna vattentjänster inte bekostas av va-kollektivet. Under 2015 framtas en modell, för
att korrigera detta för 2015 och framöver.
MittSkåne Vatten fortsätter arbetet med att skapa en
väl fungerande organisation, för att kunna serva kommunerna och kunderna på ett bra sätt.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Driftsbudget, tkr
Bokslut
2013
Intäkter

Budget
2014

Budget
2015

VEP 1
2016

VEP 2
2017

3 054

2 228

2 203

2 203

2 203

36 891

37 122

39 963

39 963

39 963

Personalkostnad

13 751

13 593

13 616

13 616

13 616

Övriga verksamhetskostnader

14 726

15 164

17 936

17 936

17 936

7 934

7 833

7 883

7 883

7 883

480

532

528

528

528

34 056

34 894

37 760

37 760

37 760

87

338

338

338

Kostnader
Varav:

Lokalkostnad
Kapitalkostnad
Tillskott av skattemedel
Årets resultat

219

Kostnader
Nämndverksamhet
Allmän fritidsverksamhet

342
4 765

4 786

4 478

4 478

4 478

12 934

13 590

16 355

16 355

16 355

Fritidsgård/förebyggande

4 654

4 810

4 923

4 923

4 923

Allmänkulturell verksamhet

1 496

929

920

920

920

Idrotts- och fritidsanläggning

Stöd till studieorganisation

500

500

500

500

500

Biblioteksverksamhet

6 800

6 951

6 901

6 901

6 901

Musikskola

5 400

5 469

5 548

5 548

5 548

Intäkter
Nämndverksamhet

0

0

0

0

0

Allmän fritidsverksamhet

581

505

532

532

532

Idrotts- och fritidsanläggning

120

170

170

170

170

Fritidsgård/förebyggande

258

20

40

40

40

Allmänkulturell verksamhet

369

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteksverksamhet

788

544

478

478

478

Musikskola

938

989

983

983

983

Stöd till studieorganisationer
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styrkort för kultur- och fritidsnämndens mål 2015

Medborgarperspektivet

Så här ska vi främja god samhällsutveckling och
tillgodose medborgarnas behov av kommunens service
och tjänster (idag och imorgon).
Strategi

Inriktningsmål

Effektmål

Så här följs målet upp

Attraktiv boendeort

2. Vi ska planera och agera

2.5 Kulturmiljöprogrammet

Olika delområden rapporteras efter

mitt i regionen.

för ett bra boende för alla.

färdigställs snarast, när budget

hand.

och kompetens finns.
3. Våra utemiljöer ska vara

3.3 Tätortsnära natur, vand-

Antal anläggningar, besöksfrekvens,

attraktiva. Naturen ska upp-

ringsleder, spontanidrotts-

nöjdhet.

levas som tillgänglig och våra platser, skatepark, kulturella
gatu- och parkmiljöer ska

och aktiva mötesplatser.

vara tillgängliga, välskötta
och säkra.
Kreativt mötes-

5. Höör ska vara en arena för

5.1 Kulturgaranti ska införas

Antal skolföreställningar och

landskap.

kultur, friluftsliv, fritid och

för barn och ungdomar senast

”skapande skolor”. Nöjdhet hos elever

rekreation.

2014-12-31. Kulturgarantin

och lärare.

innefattar minst en kulturupplevelse per år. Skapande
skola i alla skolor.
5.2 Folkhälsoperspektivet

Antal projekt – kultur i vården, tjej-

innefattar kultur- och fritids-

projekt, SKUTT. Antal besökare. Nöjd-

områden, rekreations- och

het mäts. Antal ledare i föreningarna.

strövområden, anläggningar,
kulturkvarter, spontanidrottsplatser, skatepark, allaktivitetshus med mera.
5.3 Älvkullen är en arena för

Antal besökare och antal projekt.

möten, där alla blir sedda för

Nöjda besökare och lyckosamma

den man är och där man kan

projekt.

påverka sin fria tid. Detta innefattar Ungdomscaféet för ungdomar från åk 7 till och med
året man fyller 20 år.
Exempel på projekt: Rockskolan
för årskurs 4−9 där barn/
ungdomar får möjlighet att utveckla sin musikalitet.
5.4 Biblioteken ska vara

Antal utlån och besöksfrekvens.

attraktiva mötesplatser för alla

Antal arrangemang och nöjdhet.

kommuninvånare genom att

Antal besök hos ”Boken kommer”,

tillhandahålla ett aktuellt, brett

antal besök på vårdinrättningar, antal

och mångsidigt mediebestånd.

föreningsbesök.

Biblioteken ska erbjuda läsfrämjande arrangemang för alla åldrar. Biblioteken ska vara aktiva i
sin uppsökande verksamhet.
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Strategi

Inriktningsmål

Effektmål

Så här följs målet upp

Kreativt mötes-

5. Höör ska vara en arena för

5.5 Musik- och kulturskolan ska

Projektinriktad verksamhet som leder

landskap.

kultur, friluftsliv, fritid och

vara en kulturell mötesplats och

till resultat i form av föreställningar.

rekreation.

en inspirationskälla för fram-

Mätetal: Antal elever. Antal kurser.

tidens kulturkonsumenter. Den

Antal projekt. Nöjdhet och lyckade

ska ge en långsiktig utbildning

projekt.

och ett stabilt musikaliskt och/
eller annat kulturellt kunnande.

Processperspektivet
Så här arbetar, samverkar och planerar vi för vår
verksamhet (idag och imorgon).
Strategi

Inriktningsmål

Effektmål

Så här följs målet upp

Kreativt mötes-

10. Vi ska gynna besöks-

10.2 Arrangemang, torg-

Antal arrangemang, stödorganisation,

landskap.

näringen och samverka för att dagar, mässor, Kulturnatt,

enkel personlig enkätfråga vid evene-

skapa aktiviteter och arran-

Bosjökloster, Sommaropera,

manget.

gemang.

Skyltsöndagen, Ringsjön
Runt, Musik på Bosjökloster,
Kulturkvartersdagen.

Verksamhetsbeskrivning
Nämnden har ett kommunövergripande ansvar för
fritidsaktiviteter inom idrott, motion, friluftsliv, rekreation och folkhälsofrågor. Nämnden ger stöd till föreningar för att dessa ska kunna aktivera så många
kommunmedborgare som möjligt. Ungdoms- och folkhälsofrågor prioriteras före elitsatsningar. Nämnden
ansvarar ensam eller i samverkan med föreningar och
företag för att lämpliga anläggningar av god kvalitet ska
finnas. Skötsel och utveckling av tio mil vandringsleder
och motionsspår, sex badplatser och småbåtsplats i
Ringsjön är andra viktiga uppgifter.
Nämnden stödjer även kulturföreningar och studieorganisationer med bidrag för att kommunens utbud
av kultur och bildning ska bli så brett och allsidigt som
möjligt. Nämnden ska verka för dokumentation och
bevarande av kommunens historiska miljöer. Nämnden
är huvudman för bibliotek och musikskola och ska stödja
och främja dessa verksamheter, vars mål och uppgifter
framgår av särskilda verksamhetsavtal.
Nedan följer exempel på satsningar:
Kulturkvarteret är navet i centralortens kulturliv.
Hembygdsmuseet Berggrenska Gården hyrs ut mot
att hyresgästen svarar för visning och håller kaféet
öppet. Evenemang hålls på utomhusscenen, bland annat
sommarkvällar med Åke Hjerpe, dans- och musikarrangemang och midsommarfirande. Kulturkvartersdagen
den 6 juni med nationaldagsfirande är arrangemang
där nämnden och ett stort antal föreningar samverkar.

Höörs Museiförening håller skolmuseet öppet med
tematiska utställningar. I Hagahuset håller föreningen
styrelsemöten och förvarar donerade föremål. Föreningen Höörs Mölla håller under sommaren våffelcafé
och trädgård öppet.
Föreningarna i Kulturhuset Anders får föreningsstöd
och hjälp med vissa praktiska uppgifter.
Stipendier inom kultur, fritid och byggnadsvård till
både vuxna och ungdomar delas ut årligen.
Kulturnatt tillsammans med Levande Höör är en
ganska ny stor satsning, som kultur- och fritidsnämnden
har huvudansvar för.
Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden samverkar kring kultur i skolan: skolföreställningar, skolbio och Skapande skola. Under 2014
utarbetas innehållet för en kulturgaranti för barn och
ungdomar. Samverkan sker även med social sektor kring
kultur i vården. Filmprojekt, minneskorgar, samtidskonst och musik är verksamheter som ökar de äldres
livskvalitet.
Nämnden har ansvar för den förebyggande verksamheten inom ungdomssektorn. Det innebär att lämpliga
fritidssysselsättningar ska erbjudas, till exempel fritidsgårdar, ungdomscafé och lovaktiviteter, som ett komplement till föreningsverksamhet, privata arrangemang
och övriga kommunala insatser. Verksamhet över hela
året i hela kommunen är ett prioriterat önskemål.
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Nämnden har på senare år fått ett ökat uppdrag på
grund av stora förändringar som sker i kommunen:
• Kommunen har överlåtit ishallen till Höörs Ishall AB
med stöd av företag och isföreningar. Ishallsbolaget
får ett driftstöd från kommunen mot att investera i
hallen och erbjuda bra isförhållanden för föreningar,
skola och allmänhet.
• Höörs Föreningsallians har avtal med nämnden
angående drift och skötsel för utomhusanläggningar.
Skötseln av konstgräsplanen ingår i detta avtal.
• Sex mil av Skåneleden går inom Höörs kommungräns.
Kraven på standard från regionalt håll har ökat:
”2020 ska Skåneleden vara ett hållbart, exportmoget
ledsystem av internationell standard”.
• Satsning på ungdomarnas lokala engagemang och
ansvar är viktigt. Exempel är start av ungdomsdemokratigrupper, deltagande i UKM (Ung Kultur
Möts). Det pågående Skateprojektet och Rockklubben
samt teaterprojekt med tema Commedia dell´Arte är
några resultat av detta arbete.
• Alla arrangemang och nyinvesteringar för nämndens
räkning görs med hänsyn till hållbarhet och tillgänglighet för alla (när detta är möjligt).
• Kommunens kulturmiljöprogram har 2014 kompletterats med vissa områden utanför tätorten: Norra
Rörum och Tjörnarp. Övriga resterande områden ska
snarast färdigställas, när budget och kompetens finns.
Nämndens verksamhetsområde är inte reglerat i lag
eller förordning. Riksdagens folkhälsopolitik ställer
ökade krav inom nämndens ansvarsområde. Kommunen
har antagit en kommunal folkhälsopolicy. Tidigare har
nämnden medverkat till en vision för barn- och ungdomspolitik i Höörs kommun. I kommunens kultur- och
fritidspolitiska program har nämnden det övergripande
ansvaret. Kommunens arbete med ett kulturmiljöprogram görs i samverkan med miljö- och byggnadsnämnden. Bibliotekslagen reglerar kommunens ansvar
för folkbibliotek.
Verksamheten styrs av kommunens reglemente för
denna nämnd.

Verksamhetsförändringar
• Björkvikshallen AB begärde sig i konkurs 2014-04-11.
Sporthall och simhall blev kommunägda 2014-07-11
och kultur- och fritidsnämnden har fått verksamhetsansvar i lokalerna. Det krävs stora insatser för att
få igång en attraktiv och högkvalitativ verksamhet.
En särskild budget för detta utarbetas för 2015 och
läggs i en särskild ram på samma sätt som gymnasieskolan för barn- och utbildningsnämnden.
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• Nämnden har en stor uppgift i att marknadsföra
kommunen som en attraktiv ort med stort och varierat kultur- och fritidsutbud. Denna uppgift åvilar alla
medarbetare inom sektorn.
• Regionen har påtalat att standarden på Skåneleden i
Höörs kommun behöver höjas. Även övriga leder och
motionsspår behöver upprustning för att kommunen
ska behålla sitt varumärke som friluftskommun.
• Nämnden ämnar fortsatt stärka sina positioner som
en folkhälsofrämjande faktor. Vandringsleder, ridleder, skatebana med motorikanläggning, upprustning av friidrottsarena, SKUTT-läger och satsning
på tjejer tillsammans med Skåne Nordost är några
av aktiviteterna. Satsning på att 16−24-åringar ska
erbjudas meningsfull sysselsättning inklusive arbetsmöjligheter undersöks tillsammans med Finsam,
arbetsförmedlingen samt Hörby och Eslövs kommuner. Även ett EU-projekt planeras tillsammans
med Skåne Nordost.
• Nämnden håller öppet på Älvkullen även under sommartid. En samverkan med föreningar, föräldrar och
ungdomar är nödvändig för att detta ska nå önskad
effekt. Samordning med föreningar ska ske, så att
kommunen kan erbjuda ett allsidigt sommarprogram
för ungdomar. Programmet ska ungdomarna i första
hand själva påverka och medverka i. Åldersgränsen
för ungdomscaféet har justerats till max det år ungdomen fyller 20 år.
• Fritidsledarna verkar på skolorna för att nå fler ungdomar under lång- och lunchraster. Det är viktigt
att fånga ungdomarnas önskemål om vad de vill
sysselsätta sig med under fritiden. Detta är också
ett led i att ta tag i ungdomsdemokratiska frågor. I
samverkan med barn- och utbildningsnämnden ska
skoleleverna få möjlighet att framföra sina åsikter
och önskemål i fokusgrupp.
• Musikskolan ska utvecklas till en fullvärdig kulturskola i samband med beslutad upprustning av lokalerna.
• Biblioteket måste ta hänsyn till den nya bibliotekslagen. Där poängteras att det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt
personer med funktionsnedsättning, de nationella
minoriteterna och personer med annat modersmål
än svenska. Därför arbetar biblioteket tillsammans
med andra bibliotek i regionen aktivt med ett mångspråksprojekt med syfte att klara medieförsörjningen
till dessa grupper.
• Biblioteken ska också ägna särskild uppmärksamhet
åt barn och ungdomar, för att främja deras språku tveckling och stimulera till läsning. Biblioteket
vill därför i samarbete med barn- och utbildningsnämnden utveckla det läsfrämjande arbetet i skolan.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Driftsbudget, tkr
Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

VEP 1
2016

VEP 2
2017

Intäkter

176 230

Kostnader

524 400

176 145

178 243

177 259

177 259

528 517

542 035

539 051

539 051

Varav:
Personalkostnad

159 523

157 619

161 586

161 586

161 586

Övriga verksamhetskostnader

317 138

323 948

331 078

331 078

331 078

45 043

44 544

45 975

45 975

45 975

2 696

3 409

3 396

3 396

3 396

Tillskott av skattemedel

336 981

352 372

363 792

363 792

363 792

Årets resultat

– 11 189

0

0

0

0

Lokalkostnad
Kapitalkostnad

Kostnader
Barn- och utbildningsnämnd
Måltidsenheten
Ledning och administration
Förskola
Fritidshem
Grundskola och förskoleklass

534

666

680

680

680

16 572

16 041

16 514

16 514

16 514

20 738

21 948

21 157

21 157

21 157

136 739

138 328

144 757

144 757

144 757

43 115

43 077

46 757

46 757

46 757

225 043

226 659

229 121

229 121

229 121

Grundsärskola

7 798

9 298

9 542

9 542

9 542

Gymnasieskola

63 508

63 590

63 717

63 717

63 717

Gymnasiesärskola

5 212

3 666

4 154

4 154

4 154

Vuxenutbildning

4 096

4 187

4 499

4 499

4 499

Särvux

138

146

159

159

159

Svenska för invandrare

907

911

978

978

978

Intäkter
Barn- och utbildningsnämnd
Måltidsenheten
Ledning och administration
Förskola

0

0

0

0

0

16 401

16 514

16 514

16 514

16 514

840

500

500

500

500

60 316

61 964

64 369

64 369

64 369

Fritidshem

20 519

21 127

21 947

21 947

21 947

Grundskola och förskoleklass

72 797

73 205

71 274

71 274

71 274

Grundsärskola

2 631

2 282

2 441

2 441

2 441

Gymnasieskola

1 104

1 161

1 135

1 135

1 135

5

0

33

33

33

1 572

30

30

30

30

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

Gymnasiesärskola
Vuxenutbildning
Särvux
Svenska för invandrare
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Styrkort för barn- och utbildningsnämndens mål 2015

Medborgarperspektivet

Så här ska vi främja god samhällsutveckling och
tillgodose medborgarnas behov av kommunens service
och tjänster (idag och imorgon).
Strategi

Inriktningsmål

Effektmål

Så här följs målet upp

Höör som en del av

Förskola och skola ska vara

4.1 Öka måluppfyllelsen i

Andelen elever som får fullständiga be-

kunskapsregionen

i toppklass och skapa goda

grundskolan avseende

tyg ska öka och överstiga de tre

framtida förutsättningar för

kunskapsuppdraget.

senaste årens genomsnitt.

barn och unga.

Meritvärdet ska öka och överstiga de
tre senaste årens genomsnitt.
Andelen elever som når
godkänt på de nationella proven i åk 6
ska överstiga riksgenomsnittet.
Andelen elever som når
godkänt på de nationella proven i
åk 9 ska överstiga riksgenomsnittet.
4.2 Eleverna i grundskolan,

Utvärdering sker genom observationer

barnen i förskolan och de stu- och dokumentation av verksamheten
derande i vuxenutbildningen

av personal och ledning.

ska känna sig trygga i sina

Statistik från skolverket

verksamheter.
4.3 Studiero i verksamheterna.
4.4 Ökat lärande i förskolan.
4.5 Demokrati och
inflytande.
4.6 Antalet inskrivna barn/
heltidsanställd i förskolan.
4.7 Antalet elever/ heltidsanställd lärare.
4.8 Antalet inskrivna barn/
heltidsanställd i fritidshemmen.
4.9 En ökad andel elever
ska få kunskaper så att de
kommer in på ett nationellt
program på gymnasiet och
fullföljer det.
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Verksamhetsbeskrivning
Enligt skollagen1 är kommuner huvudmän för förskola,
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning,
särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för
invandrare och fritidshem. I varje kommun ska det finnas en eller flera nämnder som ska fullgöra kommunens
uppgifter enligt lag.
I Höörs kommun heter ansvarig nämnd, barn- och
utbildningsnämnden (BUN). I nämndens verksamhet
ingår förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola,
grundsärskola, vuxenutbildning och gymnasieskolans
introduktionsprogram. Utbildningar som finansieras av
BUN, men genomförs av andra utbildningsanordnare är
nationella gymnasieutbildningar och utbildning i svenska
för invandrare. Inom BUN ligger också ett kommunalt
uppföljningsansvar för ungdomar mellan 16−20 år.

Verksamhetsförändringar
Höörs kommun har i visionsarbetet lyft fram Höör som
en del av kunskapsregionen. Målsättningen för kommunledningen är att förskola och skola ska vara i toppklass
och skapa goda förutsättningar för barn och unga.

Övergripande satsningar
Utbildningens yttersta syfte är att förbereda individen
för framtiden. Eleverna ges idag inte tillräckliga förutsättningar för att utveckla och möta samhällets krav
på digital kompetens. Fortbildning i praktisk it- och
mediekunskap behöver erbjudas personalen på skolorna
och datortätheten för eleverna behöver ökas. För detta
krävs ny kompetens i organisationen i form av en IKTpedagog (informations- och kommunikationsteknik).
För att få en långsiktig och hållbar it-utveckling av BUN:s
verksamheter tas det fram en it-strategi. Satsningen
kommer att ske stegvis med ett organisatoriskt lärande
och utvecklingsperspektiv.
Projektplan ”Skolutveckling 2016” presenterades för
BUN i juni och målet för projetet är att:
• Öka måluppfyllelsen inom BUN:s prioriterade mål och
styrdokument.
• Bli en lärande organisation.
• Utveckla inkluderande lärmiljöer.
• Utveckla medarbetarnas professioner och öka samarbetet mellan skolformer och stadier.
För att nå detta har det framkommit att verksamheten bland annat behöver utbilda samtalsledare och
pedagogisk handledare i förskolan, bilda lärgrupper,
skapa förutsättningar för samarbete mellan stadierna
och skolformerna. Utvecklingsarbete måste ske på ett
1

hållbart och över tid stabilt sätt. Forskningen säger att
bästa sättet för detta är genom kollegialt lärande, lett
av samtalsledare.
BUN:s systematiska kvalitetsarbete genomförs årligen genom resultatdialoger med varje enhet. Resultatdialog genomförs av kontaktpolitiker från BUN tillsammans med sektorsledningen. Under 2015 ska nämnden
arbeta aktivt med det kompensatoriska uppdraget och
inkluderingsarbetet. Utvärdering av tidigare insatser
kommer att genomföras under året.

Gemensamma satsningar
Höörs kommun tar emot ensamkommande flyktingbarn.
Ett arbete har inletts tillsammans med social sektor
samt kultur-och fritidssektorn för att kartlägga och
effektivisera arbetet med dessa ungdomar.
Projekt Within omfattar gruppen ungdomar som står
långt från arbetsmarknaden, i Höör och sex andra kommuner i nordöstra Skåne samt Älmhult i Småland. Projektets ambition är att det ska leda till nya/förbättrade
metoder, fördjupat samarbete och nya samverkansformer inom området.
Individ- och familjeomsorg (IFO) i samarbete med
BUN och kyrkan arbetar med kill- respektive tjejgrupper
i framförallt årskurs 7 och 8. Arbetet i dessa grupper är
en mycket viktigt del av det förebyggande arbetet mot
bland annat droger och utanförskap i kommunens ungdomsgrupper.
Alla elever i grundskolan ska garanteras ett antal
kulturupplevelser/aktiviteter under sin skolgång genom
kulturgarantin. Personal från kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningssektorn samarbetar vid
planeringen och utförandet av dessa aktiviteter.

Förskolan
Ett planeringsarbete för byggandet av ny förskola i
Sätofta har pågått 2014. Motiven var att större enheter
skapar bättre förutsättningar för kvalitets- och verksamhetsutveckling, effektivare utnyttjande av resurser,
en ökad barnsäkerhet och förbättrad arbetsmiljö för
personalen. De områden som kommer att prioriteras är:
• förskola, fyra till sex avdelningar
• gemensamt kök för skola och förskola
• upprustning av idrottshall
• lokalförsörjning skola samt gemensam samlingslokal.
Höörs kommuns första dygnet-runt-öppna förskola- och
fritidshem startade strax innan årsskiftet 2013/2014.
Verksamheten drivs på Holma förskola, vilket innebär att
dagförskolan och OB-omsorgen samsas om samma lokaler. Avsikten är att permanenta verksamheten under 2015.

2 kap. 2 §
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Gymnasieskolan
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en
utredning om konsekvenserna av att införa 25 timmars
barnomsorg för barn till arbetssökande och föräldralediga. Nämnden vill utreda frågan vidare och återkommer till kommunstyrelsen med kostnadsberäkningar.
Utredningen ska ta hänsyn till barnperspektivet med
barnkonventionen som utgångspunkt.

Skola
Höörs kommun har från och med 1 juli anställt ytterligare 15 förstelärare. Syftet med denna nationella
reform och de öronmärkta bidrag som den medför, är
att stimulera kollegial samverkan i att utveckla undervisningen och genom det nå högre måluppfyllelse.
Eleverna i grundskolan, grundsärskolan och
gymnasieskolan (IM-program) i Höörs kommun har
tillgång till elevhälsan. För att uppfylla skollagens krav
(2 kap. 25 §) på omfattning av elevhälsa behöver skolhälsan utökas med skolpsykolog (50 procent). Det ges
då även möjlighet att arbeta förebyggande och hälsofrämjande på sektorsnivå enligt skollagens krav.
BUN:s ambition är att fritidshemsverksamheten ska
ligga bland de tio bästa i Skåne. Idag ligger Höör på 22:a
plats i antal elever per årsarbetare.

Särskolan
En översyn av särskolans verksamhet skedde 2014 där
både pedagogiska och ekonomiska aspekter lyftes fram.
Bakgrunden är ett vikande elevantal som gör det svårt
att få ekonomisk bärighet och kvalitativ undervisning.
Viljeinriktningen är att grundsärskolan ska finnas kvar
i egen regi med en intention att se över möjligheten för
1−9-verksamhet, som anses mest fördelaktigt ur både
ekonomisk och pedagogisk synvinkel.
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Budgeten för gymnasiet baseras på befolkningsprognos
och anses rymmas inom preliminär ram. Inför 2015 ökar
språkintroduktionen. Omfördelning inom gymnasieskolans ram kan behöva göras.

Vuxenutbildningen
Under tiden 15 mars 2009 till 31 december 2014 har
Höörs kommun kunnat söka statsbidrag för yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.
Statsbidraget ska företrädesvis ges till de sökande som
oavsett tidigare utbildning har en svag ställning på
arbetsmarknaden. Genom denna nationella satsning har
ett stort antal medborgare i Höörs kommun fått möjligheten att läsa en yrkesutbildning och därmed stärka
sin ställning på arbetsmarknaden. Utan detta riktade
statsbidrag kommer inte vuxenutbildningen att kunna
erbjuda mer än ett fåtal yrkesutbildningar per år.

Måltidsverksamheten
Under 2014 arbetar måltidsverksamheten med Hållbarhetsprojektet. Fokus ligger på helheten, maten, miljön,
den pedagogiska måltiden, elevernas delaktighet och
matsvinnet. Målet är bland annat att måltiden ska bli
allas angelägenhet på skolan. Höörs kommuns servering
av ekologiska livsmedel i förskolor, skolor och äldreboenden ökade kraftigt under förra året. Andelen ekologiska livsmedel var 2013 28 procent (2012 16 procent).
86 procent av alla mejeriprodukter är ekologiska.
Merparten av fiskprodukterna är MSC-märkta. Anpassningen för att uppnå målet på 25 procent ekologiskt
under 2014 slog bättre ut än planerat. Under det
närmsta året är ambitionen att ligga på dryga 30 procent och att öka målet successivt.
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Grundbelopp

2013

2014

2015

Förskola

1−3 år ≤ 20 h

71 448

72 012

72 852

Förskola

1−3 år > 20 h

137 016

138 780

140 412

Förskola

3−6 år ≤ 20 h

57 324

58 116

58 920

Förskola

3−6 år > 20 h

110 484

111 996

113 556

Förskola

Enbart allm.

40 488

41 040

41 544

Fritidshem

6−10 år

39 468

40 260

40 500

Fritidshem

10−13 år

24 960

25 404

25 452

Pedagogisk omsorg

96 108

97 716

93 804

Förskoleklass

45 252

49 008

47 520

Grundskola

Skolår 1−3

64 116

66 708

67 992

Grundskola

Skolår 4−6

67 740

70 512

70 416

Grundskola

Skolår 7−9

102 612

99 840

100 872

Grundsärskola

Skolår 1−2

249 324

261 732

288 204

Grundsärskola

Skolår 3−6

288 576

304 740

329 460

Grundsärskola

Skolår 7−10

315 696

334 344

358 692

Grundsärskola, träningsskola

Skolår 1−2

333 216

344 640

381 204

Grundsärskola, träningsskola

Skolår 3−6

396 936

414 540

449 592

Grundsärskola, träningsskola

Skolår 7−10

438 912

460 476

495 288

2013

2014

2015

2,75

2,75

2,75

1,38

1,38

1,38

0,2

0,2

0,2

1,01

1,01

1,01

7,49

7,49

7,49

0,35

0,35

0,35

0,66

0,66

0,66

Nyckeltal personal
Förskola
Personal per avdelning
Fritidshem
Personal per grupp
Pedagogisk omsorg
Personal per barn
Förskoleklass
Personal per klass
Grundskola
Pedagoger per 100 elever
Grundsärskola
Personal per elev
Grundsärskola, träningsskola
Personal per elev
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SOCIALNÄMNDEN
Driftsbudget, tkr
Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

VEP 1
2016

VEP 2
2017

Intäkter

138 057

73 556

84 771

84 771

84 771

Kostnader

368 502

306 771

329 552

329 552

329 552

169 895

160 153

171 251

171 251

171 251

Varav:
Personalkostnad
Lokalkostnad
Övriga verksamhetskostnader
Kapitalkostnad
Tillskott av skattemedel
Årets resultat

24 932

23 864

25 108

25 108

25 108

172 011

121 289

131 539

131 539

131 539

1 664

1 465

1 654

1 654

1 654

220 894

233 212

244 781

244 781

244 781

850

1 054

1054

1054

– 9 551

Kostnader
Socialnämnd
Alkoholprövning

563
396

360

410

410

410

Ledning och administration

107 544

52 788

16 623

16 623

16 623

Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade

211 976

204 389

253 308

253 308

253 308

Individ- och familjeomsorg

18 279

18 621

19 727

19 727

19 727

Ekonomiskt bistånd

17 247

16 121

16 134

17 247

17 247

Familjerätt

1 033

1 188

1 441

1 441

1 441

Flyktingmottagande

7 277

6 350

13 621

13 621

13 621

Arbetsmarknadsåtgärder

5 313

6 091

6 121

6 121

6 121

Intäkter
Alkoholprövning
Ledning och administration
Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade
Individ- och familjeomsorg
Ekonomiskt bistånd
Familjerätt

50

167

150

160

160

160

1 757

1 354

242

242

242

125 429

61 626

68 026

68 026

68 026

671

620

463

463

463

1453

250

300

300

300

0

0

0

0

0

Flyktingmottagande

6 413

7 076

13 350

13 350

13 350

Arbetsmarknadsåtgärder

2 167

2 480

2 230

2 230

2 230
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Styrkort för socialnämndens mål 2015

Medborgarperspektivet

Så här ska vi främja god samhällsutveckling och tillgodose
medborgarnas behov av kommunens service och tjänster
(idag och imorgon).
Strategi

Inriktningsmål

Effektmål

Så här följs målet upp

Attraktivt boende

1. Vi ska ha medborgardialog

1.2 Medborgare, såväl barn

Samtliga verksamheter ska under året

mitt i regionen.

för att skapa delaktighet och

som vuxna, får stöd att fri-

genomföra strukturerad medborgar-

ge medborgarna möjlighet att

göra sina resurser.

dialog.

påverka och ta ansvar.
2. Vi ska planera och agera för 2.3 Vi påverkar samhälls-

Vi ska delta i kommunens forum för

ett bra boende för alla.

samhällsplanering.

planeringen för äldre och för
människor med fysiska och
psykiska funktionsnedsättningar samt för ungdomar och
andra med låg inkomst.

Processperspektivet
Så här arbetar, samverkar och planerar vi för vår
verksamhet (idag och imorgon).
Strategi

Inriktningsmål

Effektmål

Så här följs målet upp

Attraktivt boende

8. Vi ska ge kommunal service

8.5 Vi ska ha ett ISO

Vi ska bli godkända på certifierings-

mitt i regionen.

med god kvalitet som till-

9001-certifierat lednings-

revisionen.

godoser medborgarnas behov. system för kvalitet.
Stärka vår position

9. Höörs kommun ska vara

9.2 Verksamheterna är trans-

På hemsidan ska inget reviderings-

genom kommuni-

välkänd och förknippas med

parenta och offensiva.

datum vara äldre än sex månader.

kation.

positiva känslor, tankar och
11. Vi ska arbeta systematiskt

11.4 Miljöpåverkan beaktas i

Användandet av jojo-kort ska öka i för-

för att minska den kommunala

alla beslut.

hållande till år 2014.

upplevelser.
Hållbar utveckling.

verksamhetens negativa miljöpåverkan och medverka till
att hela samhället minskar sin
negativa miljöpåverkan.

Medarbetarperspektivet
Så här tar vi tillvara och utvecklar medarbetarnas
resurser (idag och imorgon).
Strategi

Inriktningsmål

Effektmål

Så här följs målet upp

Hållbar utveckling.

12 Vi ska ha en god arbets-

12.2 Medarbetar- och löne-

Alla medarbetare ska under året ha

miljö där medarbetarnas

samtal utgår ifrån social-

haft medarbetar- och lönesamtal

kompetenser och färdigheter

nämndens mål och stimulerar

utifrån fastställda kriterier.

stimuleras och utvecklas.

medarbetarnas engagemang.
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Finansiellt perspektiv
Så här agerar vi för ekonomi i balans.
Strategi

Inriktningsmål

Effektmål

Så här följs målet upp

Hållbar utveckling.

13. Vi ska ha en god ekono-

13.5 Verksamheterna är flex-

Avvikelse mot budget ska

misk hushållning.

ibla för snabba omställningar

vara > eller = 0.

vid förändrade behov.

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 betraktas
därför som en viktig aktör inom samhällsplaneringen.
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• 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 och utvärdera.

Driftsbudget

Verksamhetsbeskrivning
Socialnämnden ansvarar i enlighet med reglementet för
individ- och familjeomsorg, omsorg till personer med
funktionsnedsättning, äldreomsorg samt kommunal
hälso- och sjukvård.
Den allra största delen av socialnämndens verksamheter är lagreglerade.
Enstaka ärenden som innebär akuta placeringar kan
rubba hela den sociala sektorns budget, likaså kan förändringar och beslut som fattas mellan 2014-08-01 och
2014-12-31 förändra ingångsläget i budget 2015.
Det är av stor betydelse att social sektor kan bibehålla
medarbetare med hög kompetens och att medarbetaren
upplever att Höörs kommun är en bra arbetsgivare.
Samtidigt är det oerhört viktigt utifrån den enskildes
situation, men också för kommunen, att social sektor
verkställer beslut inom stipulerad tid för att undvika
utgifter i form av vitesföreläggande.

Verksamhetsförändringar
Då omvärlden förändras krävs att verksamheten är
flexibel och snabbt kan ställa till ändrade och förnyade
arbetsmetoder, ta del av ny teknik och utrustning med
mera, dock kräver det utbildningsinsatser och kompensation för vikariekostnader. Behov av handledning tenderar
att öka, då medborgarna och anhöriga har krav som inte
alltid stämmer överens med kommunens uppdrag utifrån
lagstiftningen. Graden av omvårdnads- och vårdinsatser
är både större och intensivare på grund av kortare sjukhusvistelser samt möjligheten att vårdas i hemmet.
Regeringen har gett socialstyrelsen i uppdrag att
ta fram bemanningskrav för demensboenden, SOSFS
2012:12. Vad detta kan innebära rent resursmässigt är
idag svårt att bedöma.
För att höja kvaliten i hemtjänsten har mobil hemtjänst införts. Detta medför att man ska kunna redovisa
medborgartid, dokumentera i hemmet och skapa en
delaktighet med medborgaren samt fakturera utifrån
utförd tid.
Tempot och intensiteten har ökat och sjukantalen har
tyvärr de senaste åren ökat. Medarbetarens upplevelser
av otillräcklighet i sitt arbete och svårigheter att koppla
av på sin fritid är återkommande i samtal mellan chef
och medarbetare. Det är av stor betydelse att social
sektor kan bibehålla medarbetare med hög kompetens
och att medarbetaren upplever att Höörs kommun är
en bra arbetsgivare. Social sektor arbetar aktivt med
rehabilitering, önskad sysselsättning och har ett gott
samarbete med företagshälsovården.
Socialnämnden ska ansluta sig till social jour under
2015.
Invånarantalet har stadigt ökat sedan många år tillbaka utan att det tagits hänsyn till detta i den årliga

resursfördelningen inom flera små verksamheter,
främst inom individ- och familjeomsorg, men även inom
hälso- och sjukvård, där socialnämnden fått flera nya
samt utökade uppdrag, utan att resurser tillförts. Det
finns verksamheter som är så ansträngda att allt fler
medarbetare uttalar stor stress och frustration över sin
arbetssituation. Parallellt med de nya uppdragen har
förväntningarna på tillgänglighet och utförande från
såväl medborgare som andra aktörer ökat. Inte minst
vill medarbetarna kunna utföra sitt arbete på ett sätt
som innebär att medborgare får stöd i att förändra sin
livssituation på ett sätt som ger medborgaren bättre
hälsa och livskvalité.
Arbetet med integration, mottagande av asylsökande
och ensamkommande barn kräver att kommunen har en
övergripande organisation och att resurser tillsätts för
mottagande, handläggning och samordning för en god
introduktion i samhället.
Inom individ- och familjeomsorgen har man utökat
med totalt 1,5 socialsekreterartjänster inom barn och
familj samt familjerätten.
En lagändring i socialtjänstlagen från och med 1 juli
2014 medför att kommunen ska sörja för att föräldrar
kan erbjudas samtal under sakkunnig ledning, i syfte att
nå enighet i frågor som gäller barnets försörjning.

Åtgärder för att på sikt dämpa
kostnadsutvecklingen
Få möjlighet att kunna erbjuda olika boendealternativ
främst inom LSS, till exempel trapphusboenden.
Starta verksamhet i befintligt gruppboende från och
med hösten 2015.
Funktionella bostäder där man så långt som möjligt
klarar sig själv medför att behovet av placering eller
inflyttning till särskilt boende kan senareläggas.
Att ansökan till Vinnova för att starta ett innovativt
utvecklingsarbete godkänns.
Utveckla det förebyggande arbetet med träffpunkten
KIVI och boendestöd samt med arbetslots som ska tillvarata den enskildes resurser till aktiv och meningsfull
sysselsättning och fritid.
Uppmärksamma medborgarnas egeninsats och
ansvar för ett gott välbefinnande utifrån: äta rätt,
motion, närhet och möjlighet att ta del av kultur- och
fritidsutbud samt ha nätverk och social samvaro. Fortsätta utveckla arbetet med hälsosamtal och att kunna
erbjuda, förutom besök, alternativa gruppaktiviteter.
Utifrån ny gränssnittsöverenskommelse med regionen samordna och utveckla boende/platser för stora
och omfattande sjukvårdsinsatser i Höör.
Att ha en balans på antalet tillgängliga boendeplatser
och tak för antalet hemtjänstinsatser.
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Miljö- och byggnadsnämnden
Driftsbudget, tkr

Intäkter

Bokslut
2013

Budget
2014

Budget
2015

VEP 1
2016

VEP 2
2017

4 564

3 853

3 860

3 860

3 860

10 146

9 539

9 884

9 884

9 884

Personalkostnad

5 149

6 573

6 937

6 937

6 937

Övriga verksamhetskostnader

4 989

2 954

2 932

2 932

2 932

8

12

15

15

15

Tillskott av skattemedel

5 118

5 686

6 024

6 024

6 024

Årets resultat

– 464

Kostnader
Varav:

Kapitalkostnad

Kostnader
Miljö- och byggnadsnämnd

303

285

425

425

425

Bygglovsverksamhet

2 947

3 807

3 669

3 669

3 669

Miljö- och hälsoskydd

3 504

4 168

4 509

4 509

4 509

Bostadsanpassningsbidrag

3 392

1 279

1 281

1 281

1 281

Intäkter
Miljö- och byggnadsnämnd

0

0

0

0

0

Bygglovsverksamhet

2 856

1 735

1 650

1 650

1 650

Miljö- och hälsoskydd

1 708

2 118

2 210

2 210

2 210

0

0

0

0

0

Bostadsanpassningsbidrag
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Styrkort för Miljö-och byggnadsnämnden 2015

Processperspektivet

Så här arbetar, samverkar och planerar vi för vår
verksamhet (idag och imorgon).
Strategi

Inriktningsmål

Effektmål

Attraktiv boendeort

8. Vi ska ge kommunal service 8.2 Tiden för att handlägga

Mäts löpande över året och mål-

mitt i regionen.

med god kvalitet som tillgo-

sättningen är att snittiden ska vara

ett bygglov.

doser medborgarnas behov.

Så här följs målet upp

mindre än åtta veckor.
8.3 Tillsynsbesök bygg.

Mäts i antal och målet för året ska vara
100 stycken.

Hållbar utveckling.

8.4 Tiden för handläggning

Mäts som tiden från det att ärendet är

av icke bygglovspliktiga

komplett och till dess att beslut om åt-

BAB-ärenden (bostads-

gärd är tagen. Den genomsnittliga tiden

anpassningsbidrag).

ska inte uppgå till mer än två veckor.

11. Vi ska arbeta systematiskt 11.5 Tillsynsarbetet med

Mäts som en schablonberäkning över

för att minska den kommu-

enskilda avlopp ska leda till

olika typer av enskilda avlopp.

nala verksamhetens negativa

att kväveutsläppen minskar

miljöpåverkan och medverka

med 300 kg/år och fosfor-

till att hela samhället minskar

utsläppen med 70 kg/år.

sin negativa miljöpåverkan.

11.6 Antalet inspektioner som

Mäts i antal och målet för året ska vara

myndigheten utför på livs-

75 stycken.

medelsområdet.
11.7 Antalet inspektioner som

Mäts i antal och målet för året ska vara

myndigheten utför på miljö-

120 stycken.

området.
11.8 Antalet inspektioner

Detta mäts i antal och målet för året

som myndigheten utför inom

skall vara 55 stycken.

hälsoskyddsområdet.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Bostadsanpassningsbidrag (BAB)

Miljö- och byggnadsnämnden är en av kommunens facknämnder och består av verksamheterna bygg, miljö och
bostadsanpassningsbidrag.
Miljö- och byggnadsnämnden har uppgiften att skapa
goda förutsättningar för att alla boende ska ha en god
utomhus- och inomhusmiljö som grundas på hållbar
utveckling. Detta görs främst genom att idka tillsyn och
tillståndsgivning inom miljöbalken, plan- och bygglagen
samt livsmedelslagen.
Miljö- och byggnadsnämnden har normalt åtta
sammanträden per år.

Äldre och funktionshindrade kan efter bedömning
från social sektor få hjälp att anpassa bostaden på
ett sätt som är anpassat till enskild individ, för att
underlätta nyttjandet av bostaden. Det är miljö- och
byggnadsnämnden som gör bedömning mot gällande
lagstiftning om bostadsanpassningsbidrag kan
beviljas.

Bygglov och bygganmälan
Bygglovsprövningen som innehåller bygglov, startbesked och slutbevis. I bygglovet prövas lokalisering,
placering på tomten, utformning, funktion, höjder, tillgänglighet, brandskydd med mera. De tekniska delarna
och själva byggprocessen kontrolleras därefter inför
startbeskedet och till sist ges slutbevis där det granskas
att bygglovet följts. Vissa mindre ärenden hanteras som
anmälningsärenden (t.ex. Attefallshus).

Övrig tillsyn enligt plan- och bygglagen (PBL)
Tillsyn enligt PBL innefattar byggtillsyn, ventilationskontroll, brandfarlig vara, kontroll av hissar, olovligt
byggande, ovårdade tomter, skymd sikt i korsningar
och enkelt avhjälpta hinder för funktionsnedsatta.

Administration bygg
Administrationen runt ett bygglov är omfattande.
För att klara administrationen inom byggsidan finns
en expedition som diarieför, debiterar, expedierar
och arkiverar handlingarna. Datahjälpmedel i form av
ByggReda och KMTech finns. Myndigheten har under
2014 också skaffat en e-tjänst, ”mittbygge” med
vilken bygglov kan sökas helt elektroniskt.
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Livsmedel

Administration miljö

Inom livsmedelsområdet utförs bland annat: kontroll
av verksamheter med livsmedelshantering, kontroll
av märkning, kontroll av redlighet, viss provtagning
samt rådgivning. Andra viktiga uppgifter är utredning
av klagomål och misstänkta matförgiftningar samt
att kontrollera att system för egenkontroll upprättas
och följs. Inom livsmedelsområdet ingår även dricksvattenkontroll, både avseende kommunala och enskilda
vattentäkter. Personer med barn yngre än ett år erbjuds
att lämna in vattenprov för kostnadsfri analys av sin
enskilda vattentäkt. Denna analys är sedan 2013 lika
omfattande som de kommunala vattentäkterna när det
gäller den kemiska analysen.

Administrationen består av diarieföring, debitering,
expediering, arkivering samt övrig service inom förvaltningens område. Register- och ärendehantering sköts
i stor utsträckning med datahjälpmedel, men delar av
handlingarna arkiveras i ett närarkiv.

Avfall och producentansvar
Arbetet är i huvudsak handläggning av ärenden
om undantag från den kommunala hämtningen och
omhändertagandet av avfall. I arbetsuppgifterna ingår
även arbete med kommunens avfallsplan.

Kemiska produkter
Kemiska produkter är samlingsnamnet för hantering av
de kemiska ämnen som regleras av miljöbalken. Tillsyn
sker av lagring och hantering av dessa produkter. Även
handläggning av ansöknings- och anmälningsärenden
ingår i planerade uppgifter.

Miljöskydd
Denna verksamhet avser all miljöfarlig verksamhet som
definieras som sådan i miljöbalken. Inom detta område
utförs kontroll av hela anläggningar med miljöfarlig
verksamhet, av delprocesser och specifika störningar
eller risker, inventering och tillståndsgivning av äldre
enskilda avloppsanläggningar, utredning av klagomål
från allmänheten, tillsyn av lantbruk samt hantering
av ansökningar och anmälningar av enskilda avloppsa nläggningar, värmepumpar och andra miljöfarliga
verksamheter.

Hälsoskydd
Tillsynen inom hälsoskyddsområdet grundar sig på att
människors hälsa inte ska påverkas negativt. Tillsyn
utförs över hygienlokaler, lokaler för undervisning, vård
eller annat omhändertagande, hotell, samlingslokaler
och idrottsanläggningar.

Naturvård
Tillsyn inom detta område sker främst med anledning av
klagomål från allmänheten. Typen av ärende är främst
nedskräpning och strandskydd.
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VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR
Nämnden har erhållit resurser för ytterligare en halvtidstjänst på miljösidan. Denna kommer att utgöra en välkommen förstärkning. Under 2014 har det inkommit
synpunkter från länsstyrelsen att kommunen inte har
någon tillsyn över rökfria miljöer inom skolan. Tillskottet
i tjänsteutrymmet kommer att användas bland annat
till detta.

Investeringsbudget

investeringsbudget
Investeringsbudget/sammanställning, tkr
Budget
2015

VEP
2016

VEP
2017

TOTALT

Kommunstyrelse

12 450

9 975

13 200

35 625

Teknisk nämnd, skattefinansierat

13 700

16 550

19 100

49 350

Va-/GIS-nämnd, skattefinansierat

600

0

0

600

2 690

2 150

0

4 840

Barn- och utbildningsnämnd

3 610

7 950

3 200

14 760

Socialnämnd

1 125

1 125

1 125

3 375

40

40

40

120

Totalt exklusive avgiftsfinansierat

34 215

37 790

36 665

108 670

Va-/GIS-nämnd avgiftsfinansierat

37 350

49 950

48 950

136 250

Totalt inklusive avgiftsfinansierat

71 565

87 740

85 615

244 920

Kultur- och fritidsnämnd

Miljö- och byggnadsnämnd

Snitt per år inklusive avgiftsfinansierat

81 640

Snitt per år exklusive avgiftsfinansierat

36 223
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KOMMUNSTYRELSEN
Investeringsbudget, tkr
Projekt

Benämning

VEP
2016

VEP
2017

3 000

3 000

3 000

9001

Investeringsreserv

9003

Utrustning och inventarier kommunledningskontoret (KLK)

250

250

250

9008

It-system ekonomikontor

200

200

200

9390

Tågstopp Tjörnarp medfinansiering

2 000

400

0

9424

It-infrastruktur kommunstyrelsen (KS)

2 000

2 000

2 000

9199

Räddningstjänst utrustning/inventarier

800

1 100

5 300

9427

PRIOS-projektet

600

275

200

XXXX

Ledningsfordon för Skånes kommuner

3 000

0

0

YYYY

Läsplattor till politiker

250

0

0

ZZZZ

Införande av e-arkiv

2 000

ÅÅÅÅ

W3D3 uppgradering/utveckling
TOTALSUMMA

0

2 500

350

250

250

12 450

9 975

13 200

9001 Investeringsreserv

9427 PRIOS-projektet

Reserv för kommande oplanerade investeringar med
preliminärt 3 000 tkr per år. Inga driftskonsekvenser
är beräknade.

För anskaffning av lösa inventarier inom hela KLK
behövs det cirka 250 tkr per år.

För en fortsättning av PRIOS-projektet – Medborgarens
Mina Sidor – har fem kommuner tillsammans gjort en
upphandling för en grundplattform för att underlätta
kommunmedborgarnas myndighetskontakter. Denna itplattform byggs upp stegvis och investeringsbehovet för
2015−2017 uppgår till 1 075 tkr. Förutom kapitalkostnader tillkommer driftkostnader om cirka 150 tkr per år.

9008 It-system ekonomikontor

XXXX Ledningsfordon för Skånes kommuner

Ekonomiadministrationen behöver 200 tkr per år för
anskaffning av mindre programvaror och dylikt.

9424 It-infrastruktur KS

Ledningsfordon för Skånes kommuner som Höör ska
äga då Kommunförbundet Skåne inte enligt beslut ska
äga inventarier. Kommunförbundet Skåne finansierar de
löpande kapitalkostnaderna.

Kommunövergripande satsningar inom it-infrastrukturområdet inklusive satsningar på bredband landsbygd.

YYYY Läsplattor till politiker

9003 Utrustning och inventarier KLK

9199 Räddningstjänst utrustning/
inventarie
Räddningstjänsten planerar för 2015 inköp av olika
fordon som ska ersätta de gamla: en Pick-up till Gudmuntorp, 500 tkr, samt en truck till Höör, 300 tkr. För
2016 planeras inköp av en IVPA-bil för 500 tkr, en
besiktningsbil för 300 tkr samt utlarmningsutrustning
för 300 tkr. För 2017 planeras en ny stegbil till stationen
i Höör för 5 000 tkr och en upprustning av övningsfältet
för 300 tkr.
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Budget
2015

Inköp av läsplattor för digitaliserade handlingar.

ZZZZ Införande av e-arkiv
När den förstudie, som Höör kommun är med i tillsammans med Skåne Nordost, färdigställs i slutet av år 2014
måste kommunen påbörja det interna arbetet inför ett
införande av e-arkiv.

ÅÅÅÅ Uppgradering/utveckling av W3D3
För att inte tappa tempo i införandet och för att fortsätta
utveckla funktionaliteten i diarie- och ärendehanteringssystemet W3D3, krävs att det finns ekonomiska resurser
för uppgradering/utveckling av systemet.

Investeringsbudget

TEKNISKA NÄMNDEN
Investeringsbudget, tkr
Projekt

Benämning

Budget
2015

VEP
2016

VEP
2017

9138

Förnyelse gatubelysning

3 200

1 700

500

9189

Nya fordon

9442

GC Järnvägsgatan

0

500

0

2 500

0

9446

GC Trafiksäkerhet

0

250

250

250

9447

GC Tillgänglighetsanpassningar

250

250

250

xxxx

GC Mer och bättre cykelparkering

250

250

0

xxxx

GC Stanstorp

0

0

500

xxxx

GC Bokehall

0

0

5 000

xxxx

GC Industrigatan

0

0

1 000

xxxx

GC Skyltning och hastigheter

xxxx

GC Storgatan

bbbb

Södergatan

9397

Maglasätevägen

cccc

Asfalt

9471

Inventarier

9419

Park- och lekplatsprogram

aaaa

Detaljplan Möllan 15

yyyy

1 000

0

0

0

2 000

4 000

2 500

2 500

0

0

1 000

0

2 000

2 000

2 000

100

100

100

1 500

1 500

1 500

0

4 500

4 000

Fysisk planering
TOTALSUMMA

150

0

0

13 700

16 550

19 100

9138 Förnyelse gatubelysning

9397 Maglasätevägen

Åtgärdsprogram för utbyte av kvicksilverarmaturer.
Utflyttning av belysningscentraler samt dokumentation
av gatubelysningsansläggningen inför ny upphandling
2015. Åtgärder för anläggningar med uttjänta trästolpar
och luftledningar. 1,5 mkr avser elseparation gatubelysning Tjörnarp.

Renovering och isolering av bron över Höörsån.

9189 Nya fordon
Utökade arbetsområden medför ökade maskin- och
personalresurser. Byte och komplettering av fordonspark är nödvändigt kontinuerligt för att leva upp till
antagna miljömål.

cccc Asfalt
Asfaltering av kommunens gator.

9471 Inventarier
För successiv anskaffning och utbyte av mindre inventarier.

9419 Park- och lekplatsprogram

9442−9447, xxxx Gång- och cykelvägar och
trafiksäkerhetsåtgärder

Genom en långsiktig strategi görs under en femårsperiod en översyn av kommunens samlade lekplatser
och grönytor inom detaljplanelagt område. Avsikten är
att utveckla de gröna miljöerna och skapa bättre mötesplatser för kommunens invånare.

Ingående objekt, bland annat ombyggnad av Järnvägsgatan och del av Storgatan, härrör från Trafikplanen.
Trafikplanens prioriterade objektslista har framtagits
av tekniska nämnden. Därutöver mindre tillgänglighetsoch trafiksäkerhetsåtgärder.

Genomförande av åtgärder enligt detaljplan Möllan 15
och angränsande ytor, såsom cirkulationsplats samt
ändringar på Friluftsvägen och Industrigatan.

aaaa Detaljplan Möllan 15

bbbb Södergatan
Södergatan. Asfalt 1,5 mkr samt gestaltning 1,0 mkr.
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yyyy	Fysisk planering
En programvarumodul som bygger på den befintliga
ArcGIS-plattformen. Med detta verktyg som en integr erad del av GIS-plattformen uppnås, förutom en
förenklad och effektivare process, en kvalitetssäkrad
process i arbetet att ta fram kvalitativa planer.
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VA-/GIS-NÄMNDEN,

skattefinansierad
Investeringsbudget, tkr
Projekt
xxxx

Benämning

BUDGET
2015

VEP
2016

VEP
2017

Förnyelse mätutrustning

600

0

0

TOTALSUMMA

600

0

0

xxxx Förnyelse mätutrustning
Utbyte av mätutrustningen. Utökat arbetsområde medför ökat resursbehov. Uppgradering av mätutrustning
för att tillgodose mätuppdrag för två kommuner inom
befintliga tjänster.
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VA-/GIS-NÄMNDen,

avgiftsfinansierad
Investeringsbudget, tkr
Projekt

Benämning

9067

Nya serviser VSD

9068

Ledningsförnyelse VSD

9299

Utbyggnad va-ytterområden

9399

Nya va-ledningar inom exploateringsområden

9415
9416
9418

VEP
2016

VEP
2017

150

150

150

2 200

2 800

2 800

21 000

40 000

40 000

3 200

2 000

2 000

Förnyelse ARV och PST

3 000

3 000

3 000

Förnyelse VV och täkter

1 800

1 000

1 000

Spillvattenledningsnät Norra Rörum
TOTALSUMMA

6 000

1 000

37 350

49 950

48 950

9067 Nya serviser VSD

9415 Förnyelse ARV och PST

Anläggning av nya serviser till fastigheter som önskar
ansluta sig.

Åtgärder delvis på grund av eftersatt underhåll på
reningsverk och pumpstationer. Förbättring av ventilation, värmeåtervinning samt andra åtgärder för att
minska energiåtgång.

9068 Ledningsförnyelse VSD
Ledningsförnyelse innebär byte av galvade vattenledningar, infodring/byte av spill- och dagvattenledningar samt förnyelse av brunnar, ventiler och andra
anordningar. Projektet avser även separering av spilloch dagvattenledningar för att minska andelen ovidkommande vatten till reningsverk.

9299 Va-ytterområden
Utbyggnad av va-ledningar inom områden i beslutad
utbyggnadsplan samt överföringsledningar, pumpstationer och tryckstegringsstationer för att försörja
områdena.

9399 Nya va-ledningar inom
exploateringsområden
Investeringen avser vatten-, spill- och dagvattenledningsnät i exploateringsområden. I investeringarna
ingår också utbyggnad av ledningsnätet i/till privata
exploateringsområden.
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Budget
2015

9416 Förnyelse VV och täkter
Åtgärder för att öka säkerheten kring anläggningar och
minska risker för kvalitetsstörningar och produktionsavbrott.

9418 Spillvattenledningsnät Norra Rörum
I Norra Rörum finns ett kombinerat avloppsledningsnät, det vill säga dag- och spillvatten i samma ledning.
Verksamhetsområde finns för dag- och spillvatten,
vilket gör att fastigheterna måste erbjudas anslutningar.
Till reningsverket kommer uppåt 2 500 procent mer
vatten än vad som produceras. Då vattnet framöver ska
pumpas till Ormanäs måste flödena minskas genom att
ett nytt spillvattenledningsnät byggs.

Investeringsbudget

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Investeringsbudget, tkr
Projekt

Benämning

aaaa

Friidrott Jeppavallen

bbbb

Näridrottsplats

cccc

Takkonstruktion till scen, Berggrenska gården

dddd

APTUS-systemet, utbyggnad

eeee

Vattenhål/rastplats i Hedensjö, Skåneleden

ffff
9414
gggg

Trådlöst nätverk till Musikskolan

hhhh

Ipadplattor och bärbara datorer till Musikskolan

iiii

Budget
2015

VEP
2016

VEP
2017

2 000

0

0

0

500

0

200

0

0

50

0

0

0

150

0

PA-anläggning till Stora salen, Älvkullen

180

0

0

Meröppet bibliotek, utökning

100

0

0

40

0

0

120

0

0

0

1 500

0

2 690

2 150

0

Inredning Musikskolan
TOTALSUMMA

aaaa Friidrott Jeppavallen
Projektet är kostnadsberäknat till 3 900 tkr. Genom att
öka tillgängligheten både på planen och i omklädningsutrymmenkommer kostnaden att öka med cirka 1 000 tkr.
Ansökan hos Arvsfonden och Skånes Idrottsförbund kan
ge delfinansiering med cirka 4 000 tkr, enligt samma
modell som Skateparken. Särskilt igångsättningsbeslut
från kommunstyrelsen krävs.

bbbb Näridrottsplats
Nämnden har tidigare uttryckt intresse för att få ut
näridrottsplatser i bostadsområdena, till exempel Höör
Väster och Sätofta. En lagom anläggning kan beräknas
kosta cirka 500 tkr. Driftskostnaden (cirka 80 000 kr/år)
kan beräknas till vad en kommunal lekplats kostar och
skötseln överlämnas till samhällsbyggnadssektorn.

cccc Scen, Berggrenska gården
Det provisoriska taket på utescenen måste göras permanent.

dddd APTUS-systemet, utbyggnad
Systemet med elektroniska nycklar (taggar) och passers ystem måste uppdateras på kommunens idrottsanläggningar.

eeee Vattenhål/rastplats i Hedensjö,
Skåneleden

ffff PA-anläggning Stora salen,
Älvkullen
Ljudanläggningen i Stora salen fungerar för tal och
enklare föreställningar. Vid större föreställningar
(UKM, konserter med mera) behövs ofta en inhyrd
PA-anläggning med personal. En egen utrustning kan
skötas av egen personal och kan vara tillgänglig för
andra större kommunala arrangemang. Kostnaden för
investeringen tjänas snabbt in om extern inhyrning
kan minskas. Drifts- och kapitalkostnader behöver inte
kompenseras.

9414 Meröppet bibliotek, utökning
Offert på central administrationsmodul, systemstyrning,
BiblioBranch högtalarset − utbildning, projektstöd,
installation och test uppgår till 164 tkr. Viss ombyggnad
av entréfunktionen tillkommer med cirka 35 tkr. 100 tkr
finns redan anslaget varför ytterligare 100 tkr behövs
till investeringen. Denna leder till ökade driftskostnader
om cirka 60 tkr samt till kapitalkostnader om 7 tkr
(50 procent) år 1.

gggg Trådlöst nätverk till musikskolan
Musikskolan behöver trådlöst nätverk för att kunna
använda datorer och pekplattor i undervisningen.
Idag använder merparten av pedagogerna sina privata
mobila nätverk för att kunna bedriva undervisning.

Markägaren har erbjudit Höörs kommun möjlighet att
anlägga en rastplats. Det kan anses lämpligt att förse
Skåneleden med en sådan. Driftskostnad: 10 000 kr/år.
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hhhh Ipads och bärbara datorer,
musikskolan
Pedagogerna i verksamheten behöver Ipadplattor eller i
vissa fall bärbara datorer i undervisningen. Detta för att
kunna använda notskrivning- och transponeringsprogram
samt andra musikprogram i undervisningen. Idag använder merparten av pedagogerna sina privata datorer, Ipadplattor och telefoner för att kunna bedriva undervisning
och tillgodose elevernas behov och önskemål.

iiii Inredning musikskolan
Inredning efter ombyggnad och/eller nybyggnad av
musikskolan.
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Investeringsbudget, tkr
Projekt

Benämning

Budget
2015

VEP
2016

VEP
2017

1 700

1 700

1 700

9121

Inventarier skol-/förskoleområdena

AAAA

Upprustning idrottslokaler, skolmiljö samt giftfri förskola

500

0

0

BBBB

Accesspunkter

160

0

0

DDDD

Inventarier ny förskola Sätofta

0

1 000

0

EEEE

Gemensam utemiljö Enebackeskolan

500

0

0

750

5 250

1 500

3 610

7 950

3 200

FFFF

It-investering, skola
TOTALSUMMA

9121 Inventarier skol-/förskoleområdena

DDDD Inventarier ny förskola Sätofta

Inventarieinköp inom områdenas verksamheter såsom
skola, förskola, vuxenutbildning, administration och
resursteam. Medlen fördelas till de olika områdena
senare utifrån barn- och elevantal samt specifika behov.
Driftskonsekvens 200 tkr (50 procent) för 2015 års
investeringar.*

Vid uppförande av ny förskola Sätofta behövs nya
inventarier till förskolan. Driftskonsekvens 120 tkr (50
procent) för 2015 års investeringar.*

AAAA Upprustning idrottslokaler,
skolmiljö samt giftfri förskola
Upprustning av idrottslokaler och skolmiljö samt inventarier till förskola för att tillämpa princip om giftfri förskola. Driftskonsekvens 60 tkr (50 procent) för 2015 års
investeringar.*

BBBB Accesspunkter
Ytterligare tio accesspunkter behövs. Driftskonsekvens
30 tkr (50 procent) för 2015 års investeringar.*

EEEE Gemensam utemiljö Enebackeskolan
Förstudie för Enebackens utemiljö görs 2014 och
genomförs 2015 som en förlängning av organisationsförändringen ht 2013. Driftskonsekvens 60 tkr
(50 procent) för 2015 års investeringar.*

FFFF It-investering, skola
Investering i ny it-miljö på skolor och förskolor beräknas inititalt till en kostnad på 750 tkr. Detta leder i förlängningen till att investeringmedel behövs löpande för
reinvestering. Vid genomförande av investering behöver
medel tillföras till BUN:s ram för ökade driftskostnader.
* Hänsyn ej tagen till kostnad för köp av verksamhet.
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SOCIALNÄMNDEN
Investeringsbudget, tkr
Projekt

Benämning

Budget
2015

VEP
2016

VEP
2017

9386

Inventarier och tekniska hjälpmedel

1 125

1 125

1 125

TOTALSUMMA

1 125

1 125

1 125

9386 Inventarier och tekniska hjälpmedel
Arbetstekniska hjälpmedel/inventarier till Äldreomsorgen och OF.
Mobiltelefoner och cyklar till hemtjänsten. Inventarier/möbler till Individ- och familjeomsorg.
Nyckelskåp till Ungbo och Teamet.
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Investeringsbudget, tkr
Projekt

Benämning

Budget
2015

VEP
2016

VEP
2017

9432

Inventarier MBN-kontor

40

40

40

TOTALSUMMA

40

40

40

9432 Inventarier MBN-kontor
Beloppet avser både nyinköp och ersättning för äldre
inventarier.
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EXPLOATERINGSBUDGET
Exploateringsbudget, tkr
Projekt

Benämning

9989

Norra Rörum
Utgifter
Inkomster
Netto

9990

0

1 000

– 6 500

– 6 500

200

1 500

1 500

Inkomster

– 700

– 1 500

– 1 500

Netto

– 500

0

0

Verksamhetsområde Syd

Höör Väster
4 500

2 000

2 000

– 2 500

– 5 000

– 5 000

2 000

– 3 000

– 3 000

Verksamhetsområde Nord
Utgifter
Inkomster
Netto

2 000

2 000

2 000

– 2 000

– 2 000

– 2 000

0

0

0

1 000

1 000

1 000

0

– 500

– 500

1 000

500

500

500

0

0

Tjörnarp
Utgifter
Inkomster
Netto
Sätofta
Utgifter
Inkomster

0

0

0

500

0

0

Utgifter

0

500

0

Inkomster

0

0

0

Netto

0

500

0

Utgifter

0

0

500

Inkomster

0

0

0

Netto

0

0

500

4 800

– 8 900

– 8 500

Netto
Rolsberga

Snogeröd, Isakstorp

Totalt netto
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– 400

1 000

Netto

9995

0

800

– 7 500

Utgifter

xxxx

0

– 500

1 000

Inkomster

9986

100

0

– 7 500

Utgifter

9987

800

0

Netto

9993

VEP
2017

1 000

Inkomster

9992

VEP
2016

Västra Stationsområdet
Utgifter

9991

Budget
2015

exploateringsbudget

Kommentarer till exploateringsbudgeten 2015
9989 Norra Rörum

Cirkulationsplats väg 13

Ett mindre område är planlagt för bland annat småhustomter. Planändring är gjord och fyra tomter kan styckas
ut. Gatu- och va-utbyggnad pågår.

När hälften av bebyggelsen inom etapperna 1−3 är
uppförd och inflyttad ska, enligt avtal med Trafikverket,
kommunen bekosta en cirkulationsplats vid Kvarnbäcksvägens anslutning till Frostavallsvägen (väg 13). Denna
ska underlätta för trafiken till och från Kvarnbäcksområdet. Totalt är området planerat för cirka 130 bostäder, vilket innebär att 60−65 bostäder bör vara klara när
cirkulationsplatsen ska finnas på plats. Utbyggnaden är
planerad till tidigast 2017 men bör inte belasta exploateringen.

9990 Västra Stationsområdet
Strategiplan som grund för kommande detaljplanering görs 2014. Detaljplanering för de första delarna
beräknas vara klar under 2016 varefter försäljning kan
påbörjas.

9991 Verksamhetsområde Syd
Inkomster från tomtförsäljning beräknas inflyta i takt
med att tomter blir tillgängliga. Planändring pågår.

9992 Höör Väster
Höör Väster är uppdelat i flera delområden. Kvarnbäck är ett delområde, som i sin tur är uppdelat på tre
etapper. I detaljplanen ingår en cirkulationsplats vid
väg 13 (Frostavallsvägen) som kommunen ska bekosta.
Cirkulationsplatsen bör dock ej belasta exploateringen.

Kvarnbäck etapp 1
Fortsatt försäljning av tomter sker under perioden med
färdigställandet av planteringar och gångbanor, i takt
med att bebyggelsen uppförs.

Kvarnbäck etapp 2
Efter en mindre planändring görs det aktuellt med byg�gator och markarbeten 2014. Detta för att ha fortsatt
beredskap för fler tomtförsäljningar framöver. Tjugo
småhustomter och en tomt för ett större projekt ingår
i etappen.

Kvarnbäck etapp 3
Ytterligare sex småhustomter tas fram. I etappen finns
möjlighet till större bostadsprojekt och skola/daghem.

9993 Verksamhetsområde Nord (Sågenområdet)
En ny infartsgata med separata vänstersvängfält från
väg 23 byggdes 2012 och gatuutbyggnaden fortsatte
med en industrigata 2014.

9987 Projektering Tjörnarp
Pågatågsstationen tas i bruk hösten 2014, vilket kommer ge stora förutsättningar för orten att utvecklas.
Kommunen har endast två tomter på orten och behöver
se över möjligheten till ytterligare exploatering. Vad kan
göras med Gropen?

9986 Sätofta
Ett attraktivt område med få kommunala tomter och
ingen markreserv. Ytterligare mark för exploatering
inventeras och utreds.

9995 Snogeröd, Isakstorp
Detaljplan för småhusbebyggelse klar 2014 varefter
exploatering kan påbörjas.

XXXX Rolsberga
Ett läge med ökad attraktion nära kollektivtrafik mot
forskningsanläggningarna i Lund. Exploateringsbar
mark inventeras.

69

71
Produktion: Fernemo Information & Grafik AB, Nora. Hanna Gerhardsen/Anette Ivarsson/Albin Ström.

www.hoor.se

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

