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VÄLKOMMEN TILL HÖÖRS KOMMUNS  
BUDGET FÖR 2016
Kommunens uppdrag handlar om att ge förutsättningar 
för en god livsmiljö och ett skyddsnät till Höörsbor i 
olika livsskeden. Det handlar om att skapa välfärd och 
tillhandahålla service och tjänster som underlättar 
medborgarnas vardag. Kommunen har också ansvar för 

driva en samhällsutveckling och arbeta med frågor som: 
hur vill vi bo och leva idag och imorgon, hur skapa ett 
demokratiskt, hållbart och jämlikt samhälle, hur ge förut-
sättningar för alla att vara del i samhällsutvecklingen och 
ha en god livs- och arbetssituation. Det är områden som 
drivs tillsammans med Höörsborna, andra kommuner och 
intressenter. I denna budget redovisas hur vi planerar 
arbeta med dessa frågor under 2016.

VAD ÄR EN BUDGET?
En budget är en prognos för de kostnader och intäkter 

ambitioner och en verklighet. Fördelningen av medel 
speglar vad kommunen vill uppnå. Budgeten redovisar de 
satsningar kommunen vill göra under 2016 för att bidra 
till en god livsmiljö för Höörsbor i olika åldrar och för 
medarbetarna inom organisationen. Budgeten redovisar 
också de mål verksamheterna arbetar med, omvärldsfak-
torer som kan påverka verksamheterna och samhället 
den närmaste tiden samt en bedömning av hur ekonomin 
kommer att utvecklas under 2016-2018. Budgeten är på 
så sätt ett viktigt styrinstrument för medarbetare och 
beslutsfattare. Den är också av betydelse för dig som 
medborgare. Välkommen till att ta del av vad 2016 kan 
innebär för dig!
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2016 års budget för Höörs kommun omsluter 808 mil-
joner kronor. För 2016 kommer skattesatsen vara oför-
ändrad, 20.93 skattekronor. Denna budget redovisar hur 
medlen planeras att användas för att uppnå kommunens 
mål, ha en god ekonomisk hushållning och främja en 
hållbar utveckling vilket är ett grundläggande krav för 

Kommunfullmäktige antog våren 2015  dessa fyra mål vilka är vägledande för alla verksamheter. 

INLEDNING

Den inleds med en sammanfattning av budgetens 
inverkan på Höörsbor och medarbetare: nytta som 
erhålls med exempel på vad satsningarna leder till. 
Därefter redovisas utgångspunkterna i budgetarbetet: 
förutsättningarna utifrån verksamhet, kommunfull-
mäktiges mål och samhällsekonomin. Avslutningsvis 
redovisas hur medel fördelats, nämndernas mål och 
driftsbudgetar. 
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VÄLKOMMEN TILL EN ENKLARE VARDAG
Vi säger ”välkommen till en enklare vardag i Höör!” 
även om vi inte kan garantera att budget 2016 gör att 
livsmiljön för alla Höörsbor blir bättre. Det är så många 
olika faktorer som påverkar hur livsmiljö uppfattas och 
där har var och en ett ansvar. Aktiviteterna i 2016 års 
budget och planeringen för 2017 till 2018 handlar däre-
mot om att göra Höörsbornas vardag enklare. Det gäller 
till exempel att göra det enklare att komma i kontakt 
med, ta del av information och påverka kommunens 
verksamheter, enklare kommunikationsmöjligheter för 

bättre tillgång till bredbandsuppkoppling. Satsningar 
görs också inom skola, omsorg, kultur- och fritid samt 
aktiviteter för en renare miljö i syfte att bidra till en 
bättre vardag.

En viktig utgångspunkt i budgetarbetet har varit 
kommunfullmäktiges mål för mandatperioden:
• God livsmiljö och boende för alla
• Tillgängliga och professionella
• Innovativa och ansvarsfulla
• Långsiktig hållbar ekonomi

Målen, som gemensamt tagits fram och beslutats av kom-
munfullmäktige, är vägledande i utvecklingen av Höörs 
kommun som samhälle och för de kommunala verksam-
heterna. Det är mål som speglar de villkor och omvärlds-
förutsättningar kommunen verkar i. Budget 2016 är 
också framtagen i en tid som präglas av stark global och 

teknisk utveckling. Samtidigt sker en av historiens största 

krig tvingas lämna hem och familjer för att börja ett nytt 
liv i ett annat land med ett annat språk. Några har haft 
möjligheten att börja om i Höörs kommun. 

-
-

mun. Budget 2016 med plan för 2017 till 2018 innehåller 
därför aktiviteter som bidrar till integration för Höörsbor 
som av olika anledningar behöver ett extra skyddsnät. 
Budget 2016 innehåller också aktiviteter för att stimulera 

samverkan med arbetsförmedling samt undervisning. 
Under verksamhetsåret görs aktiviteter för att förbättra 
livs- och boendemiljön. Fler bostäder kommer att byggas 
och översiktsplanearbetet fortsätter vilket handlar om 
hur Höörs kommun ska utvecklas i framtiden. Budget-
beredningen har också tagit fram och kommunstyrelsens 
arbetsutskott har fastställt, en lista med punkter som är 
på gång och ska göras under åren 2016-2018 (se bilaga 
Områden som ligger till grund för bearbetning sidan 71). 
Denna lista kommer under våren 2016 att processas och 
ligga till grund för beslut om budget 2017 och 2018.

Med budget 2016 har vi arbetat partigemensamt för 
att nämndernas mål och fördelningen av medel ska bidra 
till att det är ”välkomnande, tryggt och enkelt att bo, leva 
och arbeta i Höörs kommun”.  

Stefan Lissmark (S)  Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP)
Ordförande   1:e vice ordförande 2:e vice ordförande

Christer Olsson (M)  Susanne Asserfors (S)  Lars-Olof Andersson (C)
Ledamot Ledamot  Ledamot

BUDGETBEREDNINGEN HAR ORDET 
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Höörs kommun styrs sedan årsskiftet 2014/2015 av 
två politiska konstellationer i samverkan. Den ena kon-
stellationen är Partnerskapet där Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet ingår och den andra är 
Treklövern där Moderaterna, Centerpartiet och Krist-
demokraterna ingår. Båda har sina handlingsprogram 
att följa så jag som ordförande har uppdraget att sam-
ordna och jämka samman de olika parternas ingångar.

Vår överenskommelse de båda konstellationerna 
emellan var att bland annat arbeta med integration i 
en vid bemärkelse, att göra kommunmedborgarna mer 
delaktiga i kommunala beslut och utföranden samt att 
arbeta för ett bättre bemötande mellan människor.

I budgetberedningen har stämningen varit god och 
konstruktiv under processen med att ta fram förslag på 
budget för alla nämnder och styrelser. Önskemålen från 
nämnderna var på 35 miljoner utöver fastställda ramar. 
Vilket motsvarar omkring en kronas skattehöjning. 
Utgångspunkten för mig och budgetberedningen har 
varit att i första hand ta bort det strukturella under-

som våra revisorer kritiserat hårt. Målet har också varit 
att minst behålla, men helst höja kvalitén i förskolan 
och grundskolan och att utöka barnomsorgen för de 
föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid men också 
se över den hemtjänst vi har idag och göra den bättre 
för kommunmedborgaren.

Vid senaste årsredovisningen kritiserade Revisionen 
kommunledningen för att ha för stora reserver medan 
bland annat Socialnämnden gick minus. De ansåg att det 
var bättre att tilldela Socialnämnden en större ram och 
ha mindre reserver till Kommunstyrelsens förfogande. 
Detta har vi tagit fasta på i år och minimerat kommun-
styrelsens reserver till i stort sett noll för att istället 
lägga ut dessa i nämndernas budgetramar. På så sett 
har vi totalt utökat nämndernas ramar med nästan 30 
miljoner sammanlagt, exklusivt demografinkompen-
sationen för 2016, utan att föreslå höjning av skatten. 
Istället har vi gjort en lista på kommande och redan 
beslutade projekt inför 2017-2018 som medför behov 
av ett högre skatteuttag 2017. Den kommunala förvalt-
ningen kommer redan i december att börja arbeta med 
att ta fram underlag för beslut på de områden som listan 
tar upp. Detta ska sedan under våren processas i den 
politiska organisationen så att ett beslut kan tas under 
hösten 2017. På så sätt gör vi ett ordentligt språng in i 
2020-talet med sikte på att bli en av de bästa boende-
kommunerna i Skåne. 

reserver att ta av om någon nämnd går utanför ram. 
Alla nyckeltal och parametrar är skruvade i botten och 
reserverna är utlagda på nämnderna. 

Vi får se 2016 som det år då vi samlar kraft för att 
påbörja språnget in i 2020-talet med ambitionen att bli 
en av Skånes bästa boendekommunr.

Stefan Lissmark
Kommunstyrelsens ordförande

VÄLKOMMEN TILL EN TRYGG OCH ENKEL VARDAG

STEFAN LISSMARK
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE
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Höörs kommun har en intressant tid framför sig. Sam-
hällsförändringar tillsammans med teknisk utveckling 
ger möjlighet till att i framtiden stimulera och förmedla 
välfärd på olika sätt. Det gör att kommunen behöver 
arbeta med innovativa lösningar för att leva upp till 
kommande behov. På arbetsplatsen och i mötet i med-
borgaren har vi att ge en känsla av sammanhang: skapa 
begriplighet genom att ge en förståelse för vad som 
händer och varför, förmedla en meningsfullhet genom 
våra uppgifter och säkra att beslut är hanterbara. 

Denna budget ger en prognos för hur skattemedel 
fördelas 2016 mellan kommunstyrelsen, nämnder och 
verksamhet. I uppdraget att tillhandahålla välfärd bru-
kar sägas att ”pengar är ett medel och inte ett mål”. 

-
samhet genom skattemedel. Det gör att vi har att agera 
ansvarsfullt i de satsningar som görs. Att skapa nytta 
för medborgarna, ge lösningar som är hållbara, sam-
verka och arbeta utifrån de ekonomiska ramar som är 
fastlagda. Analyser antyder att 2017 och 2018 innebär 
en försvagning av de ekonomiska förutsättningarna. För 
att ha en hållbar ekonomi och samtidigt leva upp till nya 
behov behöver vi göra saker på ett enklare och smartare 
sätt. Helt enkelt att hitta nya arbetssätt för att möta 
framtida samhällsutmaningar.

2016 års budget med kommande verksamhetsperiod 
innehåller satsningar på nya arbetssätt som bidrar till 
en ”enklare vardag” för medborgare och medarbe-
tare. Inom social sektor görs satsning på GIS-verktyg 
vilket skapar med tid för medarbetarna att vara hos 
medborgarna. Budgeten innehåller också satsningar 
på informations- och teknikutveckling för lärare, samt 
en generell satsning inom personalfunktionen för att 
utveckla arbetsmiljön. 

Michael Andersson
Kommundirektör

MICHAEL ANDERSSON
KOMMUNDIREKTÖR

VI ARBETAR NYDANANDE SOM GER EN KÄNSLA 
AV SAMMANHANG
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SATSNINGAR FÖR GOD LIVSMILJÖ OCH BOENDE

Renare vatten och miljö: 
Höörsbor ska ha en god livsmiljö. Under 2016-2018 görs insatser för att förbättra vattenkvaliteten i sjöar 
och vattendrag. Miljöarbetet förstärks i syfte att nå klimatmålen och ett fossilfritt Höör 2020. Satsningar 
görs bland annat på renare och smartare energianvändning. Kommunen kan påverka sina verksamheter 
men Höörsbornas hjälp behövs också för att nå målen. Årligen delar kommunen ut ett miljöpris till med-
borgare, företagare eller medarbetare som gjort en insats för miljön – blir det du nästa år? Läs mer på kom-
munens hemsida.
Bekvämare Skåneled och motionsspår: 
Skåneleden rustas upp och blir mer tillgänglig för vana och ovana vandrare. Detta genom bättre skyltning, rast-
platser och vindskydd. Även satsningar på motionsspåren görs. 

Bättre badplatser, lekplatser och mer blommor och grönt: 
Bad och lekplatser rustas upp med förhoppningen om roligare vardag för yngre så väl som äldre medborg-

fått för blomsterutsmyckningarna. 
Enklare tillgång till förskola 24/7: 
Fler förskoleplatser skapas för föräldrar som genom sitt arbete önskar ha barnomsorg kvällar, nätter 
eller helger. 

Kommunikationsnära boende: 
Fler bostäder planeras byggas genom utveckling av bostäder vid Västra Stationsområdet och på tomter i 
närheten av stationen. 

DETTA INNEBÄR 2016 ÅRS BUDGET 
FÖR HÖÖRSBOR OCH MEDARBETARE

2016 års budget omsluter 808 miljoner kronor. Ekono-
misk förstärkning ges till barn och utbildningsnämnden, 
socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och miljö-
nämnden. Exempel på hur dessa förstärkningar bidrar 
till bättre livsmiljö för medborgare och medarbetare i 

Höörs kommun redovisas i detta avsnitt. Under respek-
tive nämnds driftsbudget utvecklas vad satsningarna 
innebär. Där redogörs också för nämndens mål, totala 
ekonomi och verksamhet under perioden 2016-2018. 
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DETTA INNEBÄR 2016 ÅRS BUDGET

Bättre livsmiljö för människor i behov av stöd: 
För att underlätta livet hemma för människor som fått en funktionsnedsättning ges förstärkt stöd till bostads-
anpassning. Även äldreboenden kommer att rustas upp. Resurser tillgängliggörs också för barn och vuxna 

-

Enklare kontakt med kommunen: 
Ett medborgarcenter dit du som medborgare enkelt kan vända dig med din fråga utvecklas. Fler e-tjänster 
införs också för att underlätta Höörsbornas kontakter med kommunen. 

Bättre information och dialog som underlättar vardagsplaneringen: 
Kommunens hemsida uppdateras och olika informationssatsningar planeras för att ge bättre information 
till dig som Höörsbo om kommunens tjänster, hur du kan ta del av dem samt om olika projekt kommunen 

snabbare bredband eller upprustning av lekplatser
Bättre miljö och undervisning för elever: 
Skolor rustas upp för bättre arbetsmiljö för elever. I syfte att förstärka lärprocessen görs satsningar på 
lärplattor för en mer individualiserad undervisning som stärker eleverna inför det framtida yrkeslivet, en 
fotbollsakademi och undervisning på modersmål samt mer svenskundervisning för nya medborgare. 
Fler turister till MittSkåne: 
Satsningar görs för att fördubbla turismomsättningen i Höör och MittSkåne. Satsningarna avser också bidra 

Stöd till människor som inte själva kan hantera sin ekonomi: 
Stöd till människor som av olika anledningar inte kan hantera sin ekonomi förstärks.  Exempelvis i form av 
gode män, konsument- och skuldrådgivning samt försörjningsstöd. Extra satsningar görs också på integra-
tion för människor som av olika anledningar riskerar hamna utanför samhället. 

de som redovisas här ovan. Mer information finns 
under respektive nämnds driftsbudget. I samverkan 
med andra intressenter och Höörsbor driver kommu-

nen också ett antal projekt. Ett exempel är MittSkåne 
Utveckling där Höörsbor kan söka medel för projekt 
som ökar sysselsättningen i kommunen. Kontakta kom-
munens medborgarcenter för mer information. 
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DETTA INNEBÄR 2016 ÅRS BUDGET

 Enklare stöd för uppföljning som ger mer tid till verksamhetsanalyser: 
Nytt ekonomi- och beslutsstödssystem införs under perioden. Systemet underlättar miljövänliga upphand-
lingar och avtalstrohet.

Bättre information och erfarenhetsutbyte: 
Intranät utvecklas för att ge ett bättre stöd för rutiner, information, erfarenhetsutbyte och det administra-
tiva arbetet. 

Renare energi och bättre miljö: 
Kommunen har att bidra till de globala miljömålen och ett fossilfritt Skåne 2020. Under verksamhetsåret 
kommer aktiviteter genomföras som underlättar för dig som medarbetare att bidra till måluppfyllelsen.

Kompetensutveckling: 
Inom respektive verksamhetsområde görs utvecklingsinsatser. Inom skolan sker en riktad satsning på pe-
dagogisk IT-kompetens dvs hur lärplattor kan utveckla undervisningen. Inom socialtjänsten genomförs ett 
program för medarbetardriven innovationsutveckling. 

Förbättrad arbetsmiljö: 
Insatser görs för att minska  sjukfrånvaron, förstärka det  systematiskt arbetsmiljö arbete och rusta upp 
lokaler.

SATSNINGAR FÖR GOD ARBETSMILJÖ
Höörs kommun är också arbetsgivare. Under kommande 
period gör satsningar för att utveckla organisationen 

i syfte att bättre leva upp till kommunmedborgarnas 
framtida behov. Under 2016 kommer organisationen 
bland annat arbeta med: 
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DETTA INNEBÄR 2016 ÅRS BUDGET

SÅ HÄR ANVÄNDS SKATTEMEDLEN 2016 

70 % av kommunens intäkter  
kommer från skatter

16 % kommer från stats- och utjämningsbidrag

14 % kommer från avgifter och ersättningar 
som kommunen får för den service som erbjuds
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2016 års skattemedel har fördelats på följande sätt till verksamheterna:

Så här får kommunen sina pengar:
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DETTA INNEBÄR 2016 ÅRS BUDGET

Vad medborgarna får Hur

Utbildning och lärande:  Undervisning till cirka:
• 
• 570 barn i förskolan och förskoleklass 
• 550 gymnasieelever 

En god studiemiljö genom
• 5 skolor och 12 förskolor
• 

En hälsosam miljö genom:
• 
• Ett ”hälsoteamt” med läkare, kuratorer, specialpedagoger som 

arbetar hälsoförebyggande
Läsupplevelser och biblioteksverksamhet: • Ca 163 500 bibliotekslån görs under ett år, varav ca 1 880 e-böcker 

laddas ner hemifrån
• 

och 121 tidningar och tidskrifter
• Ca  76 700 besöker biblioteket på ett år
• Ca 240 årliga aktiviteter sker på ”bibblan” i form av bokcirklar, 

Ett skyddsnät till barn och vuxna Kommunen i samverkan med andra utför ett antal uppdrag som ger stöd 
till barn och vuxna till exempel:
• Aktiviteter för att stärka ungdomar i vardagen och inför vuxenlivet i 

form av ”Kill & tjejgrupper” och fältsekreterare 
• Stöd till föräldrar vid skilsmässa
• Ekonomiskt stöd till barnfamiljer som förlorat inkomst 
• Boendeplatser till ca 90 personer över 65 som är i behov av extra stöd

Nästan 90 % av de som får råd och stöd upplever att de blivit bra 
bemötta, att de har fått det stöd de behövde och framföra allt att stödet 
har gjort skillnad. En viktig insats för ett hållbart samhälle.

Rent vatten, god miljö och ett säkert samhälle 3  rent dricksvatten vid kommunens tre 
vattenverk Karlsvik, Tjörnarp och Norra Rörum.

Varje dygn renas också 4 500 m3 spillvatten från hushåll, privata och 

Cirka 250 inspektioner görs per år för att säkra en god miljö. Inspek-
tionerna handlar till exempel om att:
• -

terar livsmedlen korrekt
• Att miljön är god på skolor och förskolor, att avlopp är funktionella 

samt att verkstäder och biltvättare inte smutsar ner miljön.
Cirka 250-300  uppdrag utförs av Räddningstjänsten per år  

VAD FINNS BAKOM SIFFORNA?
Här är exempel på vad delar av medlen används till. Läs 
gärna mer under respektive nämnds driftsbudget eller 
på deras hemsida.
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DETTA INNEBÄR 2016 ÅRS BUDGET

En vacker och lekfull miljö: Kommunen driftar och vårdar:
• 18 lekplatser
• 6 badplatser
• 7 idrottsplatser (där vissa sker i samverkan med föreningar)
• 240 bänkar för Höörsbor som vill vila benen
• 220 papperskorgar 
• 135 ha parker, torg och grönytor
• 2 bruksgräsmattor 
• 2 2 bruksbuskage och 700 

gatuträd och 900 parkträd
• 72 km gator och vägar och 30 km gång- och cykelvägar: 

För att göra det extra vackert har kommunen ett blomsterprogram där 

• 
• 
• 

Under ett år hanterar kommunen också cirka 270 bygglov. 
Antal förtroendevalda Ca 102 förtroendevalda är verksamma i kommunen. 

Som medborgare kan du enkelt komma i kontakt med en förtroendevald 
om du har synpunkter eller förslag på vad som kan bli bättre. På kommu-

Antal medarbetare 900 (ca) tillsvidareanställda arbetar i kommunen
Antal ferieplatser för ungdomar: 150 (ca) ungdomar är årligen verksamma i kommunen. 

Feriearbetet är en bra merit och ett sätt för ungdomar att komma in på 
arbetsmarknaden
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Hur medel fördelas påverkas av den verksamhet som 

Fördelningen påverkas också av ekonomiska principer 
för hur medel ska fördelas. Kommunen har till exempel 
ett krav på sig att leva upp till balanskravet dvs att 
kommunen förmögenhet inte får minska. En kommun 
är också del av en omvärld och givetvis påverkas kom-
munens förutsättningar också av samhällstrender och 
ekonomisk utveckling. 

Samtliga av dessa faktorer har påverkat budget 2016. 
I avsnittet utvecklas vad dessa faktorer innebär. 

Budget 
2016

Uppdraget

Mål & vision
Principer för 
för delning av 

medel

Nuläges & 
omvärld

KOMMUNENS UPPDRAG OCH VERKSAMHETER
”Att bidra till en god livsmiljö för dig, mig och våra grannar”

God välfärd är ett grundläggande mål för kommu-
nen. Ett tydligt uppdrag är att kommunen ska verka 
för möjlighet till sysselsättning, bostad och utbildning. 
Kommunen har också att verka för social omsorg, trygg-
het och skapa förutsättningar för god hälsa. Uppdraget 
handlar om att ge förutsättningar för Höörsbor; dig, mig 
och våra grannar, att leva och utvecklas som individer. 

Utgångspunkter när kommunen driver verksamheter 
är att: 
• Respektera alla människors lika värde 
• Respektera den enskilda människans frihet och 

värdighet
• Främja en hållbar utveckling som leder till en god 

miljö för nuvarande och kommande generationer
• Verka för att demokratins idéer blir vägledande inom 

samhällets alla områden
• Värna den enskildes privatliv och familjeliv.

-
ler för all offentlig verksamhet i Sverige. De är väg-
ledande när kommunen planerar, arbetar och följer upp 
verksamheten. Verksamheten påverkas också av lagar 
och normer. Viktiga lagar kommunen arbetar med är 
exempel vis kommunal lagen, skollagen, socialtjänst-
lagen, miljö balken, plan- och bygglagen, vattentjänst-

även själv antagit mål och normer som är vägledande i 
verksam heterna. Här har kommunen till exempel mål för 
mandatperioden, vision 2025, ett bostadsförsörjnings-

av budgeten används för att leva upp till ovanstående  
åtaganden.

VISION OCH MÅL 
Höörs kommun har fyra mål som omfattar alla kommu-
nala verksamheter. Målen är framarbetade och antagna 
av kommunfullmäktige. 

Målen bygger på Höörs kommuns vision 2025 och är 

ett mål särskilt för medborgare, verksamhet, medarbe-
tare och ekonomin. 

Målen utgör en viktig del i kommunens verksamhets-
styrning som tillsammans med ekonomistyrningen 
handlar om vad kommunen ska uppnå och utveckla. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRDELNING I 
BUDGET 2016 OCH PLAN FÖR 2017-2018

VISION 2025 FÖR HÖÖRS KOMMUN

”Höörs kommun är en mötesplats som tar vara 
på och utvecklar individens kreativitet, där idén 
om en hållbar utveckling drivits långt och där 
naturens möjligheter tas tillvara för boende, fritid 
och företagande.”
”Höör - den naturliga arenan.  Medborgaren den 
naturliga partnern”
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Innovativa och ansvarsfulla
Nya förväntningar på vår verksamhet gör att vi behöver 
arbeta nydanade för att ha en tillgänglig och professio-
nell service med medborgaren i fokus. Därför behöver vi:
• Ge en känsla av sammanhang där medarbetarna får 

förutsättningar att ta eget ansvar. 
• För att ha en god personalförsörjning måste vi vara 

en attraktiv arbetsgivare.

Målet följs bland annat upp genom:
• Medarbetarnas uppfattning om kompetensutveck-

ling, information och kunskapsutbyte ska öka
• Medarbetarnas uppfattning om den goda arbetsplat-

sen ska öka
• Fler medarbetare kan rekommendera Höörs kommun 

som arbetsgivare
(målet tillhör medarbetarperspektivet)

Långsiktigt hållbar ekonomi
En långsiktighet i den ekonomiska planeringen behövs 

förändringar och krissituationer i omvärlden, samtidigt 
som förutsättningar ges för att framtida medborgare 
också kan ha goda livsvillkor.

För att ha en god hushållning med resurser och god 
samhällsutveckling behöver vi:
• agera förebyggande och samverka.
• minska framtida kostnader genom att agera för 

tjänster och produkter i vår verksamhet produceras 
under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. 

Målet följs bland annat upp genom:
• Det årliga ekonomiska resultatet ska utgöra minst 1 

procent av skatteintäkter och generella statsbidrag 
vilket också inrymmer en buffert för oförutsedda 
händelser och möjlighet att amortera på låneskuld 

• Andel inköpta ekologiska livsmedel 
• Hållbar upphandling 
(målet tillhör det ekonomiska perspektivet)

God livsmiljö och boende för alla
Utifrån att medborgarnas förändrade livssituationer 
ställer högre krav på boendemiljön vill vi:
• Förstärka integrationen i vårt samhälle. Det ska 

vara välkomnande, tryggt och enkelt att bo, leva 
-

reomsorg med hög kvalitet och en skola som ger en 
värdegrund, studieresultat, trygghet och arbetsro.

• Stimulera Höörsborna att skapa sig goda livsförut-
sättningar. Detta innebär bland annat att ge möjlighet 
för medborgarna att ta eget ansvar, vara delaktiga 
i samhällsutvecklingen och att agera för ren luft, 
vatten och miljö.  

• 
alternativ med anpassningsbart boende, ett förtätat 
boende samt tillgängliga och enkla färdsätt. 

Målet följs bland annat upp genom:
• Medborgarnas upplevelse av Höörs kommun som en 

plats att bo och leva på 
• Medborgarnas möjligheter till delaktighet 
• Andel behöriga elever till något nationellt program 

på gymnasiet 
• Andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda 

boende eller hemtjänst 
(målet tillhör medborgarperspektivet)

Tillgängliga och professionella
För att möta kommande samhällsförändringar med god 
tilltro till våra verksamheter behövs fokus på:
• Hur tjänster och service tillgängliggörs för medborgarna 
• Yrkeskunnigt och bra bemötande från medarbetare 

och förtroendevalda

Målet följs bland annat upp genom:
• Informationen om/från kommunens verksamheter 
• Andelen medborgare som får ett gott bemötande av 

kommunen 
• 
(målet tillhör verksamhetsperspektivet). 

KOMMUNFULLMÄKTIGES F YRA MÅL FÖR 2016-2019
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PRINCIPER FÖR FÖRDELNING AV MEDEL
EKONOMISK STRATEGI
Avsikten med kommunens styrning är att uppnå balans 
mellan en acceptabel ekonomisk situation och ett bra 
verksamhetsresultat, d.v.s. vad som faktiskt åstad-

kommunallagen kompletteras med verksamhetsmål 
och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 

-
misk hushållning för Höörs kommun. Vid fastställande av 
ekonomisk strategi är det viktigt att även ta hänsyn till 
kända framtida förändringar som påverkar kommunens 

Redan under 2010 har en betydande del av kommu-
nens pensionsskuld inlösts genom en försäkring av 
åtagandet. Denna inlösen har möjliggjorts genom att 
frigjorda medel från försäljningar av verksamhets-
fastigheter och elnät använts för att lösa in pensions-
åtaganden. För att ytterligare minimera de negativa 

ett förvaltat kapital byggts upp som ska bidra till att 

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 pensionskost-
nadsökningar.  En resultatnivå som motsvarar 1 % av 
skatt och statsbidrag kan därför nu anses tillräcklig.  

Eftersom budgetprocessen tar sin början i att fast-
ställa kommunens finansiella förutsättningar är de 

-
neringsprocessen. Nedan följer kommunfullmäktiges 

• Årets resultat ska utgöra minst 1 procent av skatte-
intäkter och generella statsbidrag vilket också 

möjlighet att amortera på låneskuld. För 2016 görs 
ytterligare ett undantag då resultatet utgör 0,5 pro-
cent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

• 
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 lag-
stiftningen 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 genera-

tion 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. 

-
min är en restriktion för verksamhetens omfattning. 

ramar även om detta kan medföra att de i budgeten 
angivna målen och riktlinjerna för verksamheten inte 

-
nomiskt utrymme i budget och verksamhetsmål ska 
styrelsen/nämnden agera och prioritera så att budget-
ramen inte överskrids.  Av målet Långsiktig hållbar 
ekonomi som kommunfullmäktige fastställt är följande 

hushållning i Höörs kommun;
• Årets resultat ska utgöra minst 1 procent av skatte-

intäkter och generella statsbidrag vilket också 

möjlighet att amortera på låneskuld. För 2016 görs 
ett undantag då resultatet utgör 0,5 procent av skat-
teintäkter och generella statsbidrag.

• 
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 kom-
mer in på ett nationellt program på gymnasiet och 
fullföljer det.

• Genom att underhålla kommunens anläggningar väl 
förlänga nyttjandeperioden.

sista är av verksamhetskaraktär.
God ekonomisk hushållning uppnås när ovanstående 

-
hetsmässiga målen, huvudsakligen är uppfyllda. Av 

är i samklang med mål och riktlinjer för verksamheten 
samt att målen verkligen blir styrande i praktiken. I 

BALANSKRAV
Förutom ovanstående strategiska mål för kommunens 
ekonomi har kommunen att ta hänsyn till kommunal-
lagen 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 

-
nens eget kapital.
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på god ekonomisk hushållning genom att ange minimi-
krav på ekonomisk balans i den kommunala ekonomin. 
Minimikraven på ekonomisk balans är att kommunens 
resultat ska vara positivt. Resultatet motsvarar föränd-
ringen av kommunens eget kapital, det vill säga resultat 
efter avskrivningar, pensionskostnader och extraordi-
nära poster. Balanskravet gäller från och med år 2000.

RESULTATUTJÄMNINGSRESERV
Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras 
med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av 
antingen den del av årets resultat eller balanskravs-
resultatet 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 retro-
aktivt 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 kommun-
fullmäktige i april 2014 fastställde årsredovisningen för 
2013 så reserverades ytterligare 13,7 mkr till resultat-
utjämningsreserv som nu uppgår till totalt 18,1 mkr. 

Något utnyttjande av resultatutjämningsreserven för 
2016 till 2018 i planeringshänseende är inte aktuell och 
ej heller möjlig. 

ANALYS AV DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN I 
OCH FÖR HÖÖRS KOMMUN  
SAMHÄLLSEKONOMISKA FÖRUTSÄT TNINGAR  
IDAG OCH PÅ SIKT

-
baka i en konjunkturåterhämtning. Inhemsk efterfrågan 
växer snabbt och BNP beräknas såväl i år som nästa år 
öka med drygt 3 procent. Tillväxten i den svenska eko-
nomin gör att sysselsättningen växer snabbt och arbets-
lösheten gradvis pressas tillbaka. I slutet av nästa år 
beräknas den svenska ekonomin nå konjunkturell balans. 

-
tionstalen, enligt KPI, ligger nära 2 procent.

De följande åren (dvs. åren 2017–2019) beräknas den 

ett tillstånd då varken hög- eller lågkonjunktur kan sägas 
råda. Arbetslösheten uppgår till strax över 6 procent och 

räntekostnader) ligger stabil på strax under 2 procent. 
Höjda räntor drar dock upp tillväxttakten för KPI. Samti-
digt växer BNP årligen med drygt 2 procent. Utvecklingen 
under dessa år ska inte uppfattas som en prognos utan 
som ett resultat av de antaganden som gjorts, bland 

annat då vad gäller utveckling av produktivitet och 
arbetsmarknad.

I år och nästa år växer efterfrågan i den svenska 
ekonomin snabbt. Inte minst investeringarna och den 
offentliga konsumtionen uppvisar jämförelsevis höga 
tillväxttal. När den konjunkturella återhämtningen är 
över och konjunkturell balans har nåtts antas tillväxten 
i investeringarna bli mer normal. Däremot fortsätter den 

konsumtionen att växa i snabb takt. Bakgrunden är en 
fortsatt mycket snabb befolkningstillväxt. Mellan åren 
2014 och 2019 ökar antalet invånare i Sverige med i 
genomsnitt 1,3 procent per år. Det är tre gånger så snabbt 
som genomsnittet för de senaste tre decennierna. Den 
främsta förklaringen till denna skillnad en fortsatt mycket 
omfattande flyktinginvandring. Den snabbt växande 
befolkningen innebär att kommunala verksamheter i form 
av skola, vård och omsorg behöver växa snabbt.

Under den konjunkturella återhämtningen 2015 och 
2016 ökar sysselsättningen och därmed skatteunder laget 
snabbt. Kommunernas och landstingens skatte inkomster 
kan då ganska väl matcha de kostnadskrav som befolk-
ningsutvecklingen ställer. Med den mer dämpade tillväxt 
i sysselsättning och skatteunderlag som följer efter att 
konjunkturell balans har nåtts är denna ekvation inte lika 
lätt att lösa. Kommunerna och landstingen tvingas då 
till betydande skattehöjningar enligt beräkningar för att 
intäkterna ska fås att täcka kostnaderna. Jämfört med i 
dag beräknas utdebiteringen sammantaget höjas med 1 
krona och 92 öre fram till 2019.

Den 10 september presenterade Skatteverket ett 
andra preliminärt taxeringsutfall för inkomståret 2014. 
Det indikerar en skatteunderlagstillväxt på drygt tre 
procent förra året. Att skatteunderlagstillväxten tilltar i 
år jämfört med 2014 beror främst på att både löner och 
pensioner stiger mer, men också på att skatteunderla-
get påverkas av ändrade avdragsregler. Förra året höll 
höjda grundavdrag tillbaka skatteunderlaget medan det 
i år får ett extra lyft av att avdragsrätten för pensions-
sparande trappas ner. Det betyder att den underliggande 

neutraliseras via det generella statsbidraget, inte stiger 
lika brant.

Nästa år medför tilltagande ökningstakt för arbetade 
timmar och pensionsinkomster att skatteunderlags-
tillväxten accelererar ytterligare och beräknas visa den 
största ökningen sedan år 2008. Beräkningarna utgår 
från att den pågående konjunkturuppgången leder till att 
ekonomin kommer i balans 2016. Därefter ger visserligen 
extrajobben viss draghjälp åt sysselsättningsutveck-
lingen, men arbetade timmar väntas trots det inte öka lika 
snabbt som under konjunkturuppgångens slutfas. Efter 
2016 beräknas de också med att inkomsterna av arbets-
löshetsersättningar minskar och en snabbare ökning av 
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grundavdragen. Det är de viktigaste förklaringarna till 
att skatteunderlaget växer långsammare från och med 
2017. Källa: cirkulär 15:29 från Sveriges Kommuner och 
Landsting.

EKONOMISKA FÖRUTSÄT TNINGAR FÖR HÖÖRS KOMMUN 
IDAG OCH PÅ SIKT
Månadsuppföljningarna 2015 visar på att nämndernas 

återbetalningen av 2004 års premier för avtalsgruppsjuk-
försäkring samt avgiftsbefrielseförsäkring uppgående till 
5 mkr, de s.k. AFA-pengarna. Dessutom påverkar uppkom-
men realisationsvinst vid försäljningen av aktieinnehavet i 
pensionsförvaltningen positivt på resultatet motsvarande 
10,5 mkr. Totalt visar prognosen på ett positivt resultat för 
verksamhetsåret 2015.

2016 års budgetramar innebär att verksamheterna 
kompenseras för löneökningar med 3,2 procent, dessa 
medel budgeteras som en central post och fördelas 
ut när löneöversynen för 2016 är klar och uppgår till 
10,1 miljoner kronor. Nämnderna blir kompenserade 
fullt ut för sina löneökningskostnader.  Dessutom kom-

netto kostnader. Förutom nettokostnadskompensationer 
-

ringar.  Stora omfördelningar är framförallt kopplade till 
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter om totalt 
6,6 miljoner kronor. Relativt sett så ökar kostnaderna mar-
ginellt inom gymnasieverksamheten under planperioden 
medan de ökar kraftig inom grundskola och förskola under 

-

motsvarar en minskning med 0,1 miljon kronor men ökar 
kraftigt i slutet på plan perioden. Totalt kompenseras för 

budgeten för planperioden finansiella förstärkningar 
motsvarande 29,9 miljoner kronor som fördelats ut till 
nämndernas verksamheter med tyngdpunkt på barn- 
och utbildningsnämndens, 3,4 miljoner kronor, och 
socialnämndens verksamhetsområden, 23,2 miljoner 
kronor. Även tekniska nämnden, 0,4 miljoner kronor, VA/

och kultur- och fritidsnämnden, 1,1 miljoner kronor, samt 
miljö-och byggnadsnämnden, 1,3 miljoner kronor, får 
resurstillskott. Kommunstyrelsens anslag minskas med 
0,2 miljoner kronor. Totalt fördelas det ut resurser mot-
svarande 36,4 miljoner kronor i förhållande till 2015 års 
driftsram.

Kommunens skatteintäkter och kommunalekonomisk 
utjämning har beräknats enligt SKL:s cirkulär 15:23 som 
publicerades den 17 augusti 2015. Beräkningen bygger 
på ett invånarantal om 15 937 för 2016 års skatte intäkter. 
Höörs kommun erhåller preliminärt marginellt mer bidrag 

från LSS-utjämningssystemet 2016 jämfört med 2015 
motsvarande 0,8 miljoner kronor och gäller över planpe-

även genom borgensavgift och avkastningskrav. 
Internräntan är fastställd till 2,5 % och gäller för både 

skattefinansierad som avgiftsfinansierad verksamhet. 
De budgeterade kapitalkostnader i nämndernas ramar 
är låsta och får inte användas till andra kostnader. Bud-
getramarna för ekonomiskt bistånd, gymnasiekostnader 
samt bostadsanpassning får inte användas av respektive 
nämnd till andra kostnader.

Årets budget innebär en bibehållen skattenivå om 
20,93 skattekronor.

Det är av yttersta vikt att kommunens netto kostnads-
utveckling åtminstone följer utvecklingen av skatteintäk-

inom nämndernas verksamhets områden under planpe-
rioden förutom för bad- och idrottshallsverksamheten 
motsvarande 2,5 miljoner kronor under kommunstyrel-

-
valtningen.

utvecklingen förutsättningarna för den kommunala eko-
nomin och verksamheternas innehåll och omfattning. 
För att klara av att bedriva verksamheterna med en 
god kvalitetsnivå måste genomgripande förändringar 
genomföras. Kommunen har en strukturerad kontinuerlig 
omprövningsprocess med syfte att anpassa och kost-

kommun har också genomfört ett visions- och målarbete 
under 2015 där målsättningarna för kommunens utveck-
ling och verksamheternas kvalitet och inriktning har for-
mulerats i en bibehållen vision och fyra nya inriktningsmål 
sammanställda i ett balanserat styrkort. Dessa mål blev 
fastställda av kommunfullmäktige för budgetprocessen 
2016. Se kommunens balanserade styrkort. De 13 gamla 
inriktningsmålen är således konkritiserade i fyra inrikt-
ningsmål från och med 2016.

Den löpande verksamheten genererar en utveckling av 
det egna kapitalet enligt nedan med Kommunstyrelsens 
förslag till budget:

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 kommer 
att medföra ett upplåningsbehov under planperioden om 
netto 52,7 miljoner kronor kopplat till VA-verksamheten. 
Ett genomlysningsarbete av investeringsbehoven fortgår 
löpande under planperioden.
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Nettokostnadernas andel av skatt  
och statsbidrag (exklusive avskrivningar)

KOMMUNENS LIKVIDITET
Kommunens likviditet har hittills under 2015 ökat jäm-
fört med årsskiftet. Kommunen har en fortsatt hög 
investeringsnivå under resterande del av 2015 vilket gör 
att likviditeten bedöms vara tillbaka vid samma läge som 
början av året vid kommande årsskifte. Även den fort-
satt relativt höga investeringsnivån under planperioden 
bedöms planeringsmässigt leda till ett upplåningsbehov 
om netto 52,7 miljoner kronor. Denna upplåning avser i 

-
teringsbehov och kommer på sikt att finansieras av 
anslutningsavgifter. Kommunen är beviljad en check-
räkningskredit om 50 miljoner kronor. Denna kredit har 
utnyttjas under del av varje månad under 2015.
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EKONOMIKONTORETS ANALYS AV DE  
EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA
KÄNSLIGHETSANALYS
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 för-
ordningar. Ett sätt att tydliggöra hur olika förändringar 

-
tandet av en känslighetsanalys. I samman ställningen 
nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar kom-
munens ekonomi. Bland annat framgår det att varje 
procents löneökning innebär en kostnadsökning med ca 
3,2 miljoner kronor.

Händelse/förändring Kostnad/intäkt 
(mnkr)

Löneförändring med 1 % + – 3,2
+ – 0,1
+ – 0,1

Ekonomiskt bistånd  
förändring med 1 % + – 0,2
Generella statsbidrag med 1 % + – 1,5
Bruttokostnader med 1 % + – 9,1

+ – 31,2

Förutsättningar utifrån den ekonomiska strategin
Eget kapital 
2016-2018

Likviditet  
2016-2018

Finansnetto 
2016-2018

Investeringsnivå 
2016-2018

Soliditet     
2016-2018

Externa lån 
2016-2018

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
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 2014 och 
2018.

Eget kapital

Ett riktmärke för nettokostnadernas andel av skatte-
intäkterna exklusive avskrivningar är 96 %. Denna nivå 

-
siering av investeringar. Utvecklingen av detta mått 
redovisas nedan:
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRDELNING

FINANSNET TOT
Finansnettot bedöms bli positivt under planperioden. Ett 

kommunala verksamheten. 

INVESTERINGSNIVÅN
-

samheten, ligger i snitt på 37,4 miljoner kronor per år 
under planperioden. Under årets budgetprocess har en 
genomlysning av våra investeringsprojekt genomförts 
och detta arbete har resulterat i en lägre investerings-
nivå under planperioden för den skattefinansierade 
verksamheten. Denna investeringsnivå klarar kommu-

och rörelsekapitalet. Inkluderas den affärsdrivande 

verksamheten hamnar snittnivån på 82,2 miljoner kro-
nor. Under planperioden är investeringsnivån hög inom 
den affärsdrivande verksamheten då utbyggnad av 
VA-anslutningar i ytterområden genomförs.

SOLIDITET
Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska 
styrka på lång sikt. Den anger hur stor andel av våra 
totala tillgångar som vi själv äger, det vill säga eget 
kapital i förhållande till de totala tillgångarna. För 2016 
beräknas soliditeten till 64 procent. Soliditeten är också 

soliditeten minskar är detta ett tecken på att kostnads-
nivån är för hög. Under planperioden minskar soliditeten 
till 58 procent.

Fem år i sammandrag
 2014 2015 Budget

2016
VEP 

2017
VEP

2018

Soliditet1) 67 65 64 61 58
Likvida medel, mnkr2) 65,1 75,4 54,1 54,1 54,1
Skuldsättningsgrad, % 33 35 36 39 42

 
till skatteintäkter och statsbidrag, %3) 97 97 97 96 96
Resultat inklusive extraordinära poster, mkr 0,4 3,8 4,1 8,4 8,7
Tillgångar, mnkr 639,5 670,6 683,7 734,2 795,5
Tillgångar/invånare, kr 
Låneskuld, mnkr 40,0 80,0 85,2 96,8 125,2
Låneskuld/invånare, kr
Eget kapital, mnkr 433,2 437,2 440,6 449,0 457,7
Eget kapital/invånare, kr
Nettoinvesteringar, mnkr 54,8 71,6 79,2 74,8 92,7
Utdebitering, kr 20,93 20,93 20,93 20,93 20,93
Antal invånare den 31 december
1)

2)Exklusive checkräkningskredit. 
3)Avskrivningar inkluderas ej.
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRDELNING

UPPFÖLJNING OCH REVIDERING  
AV BUDGETEN
Budgeten följs kontinuerligt upp under året. En redo-
görelse av utfallet görs genom delårrapport och års-
redovisning. I syfte att följa upp utfallet gentemot 
medborgarna har kommunfullmäktige årligen en upp-
följningsdag tillsammans med verksamhetsansvariga. 

Kommunen följer också kontinuerlig upp verksam-
heternas mål- och kvalitetsresultat. Detta görs ige-
nom undersökningar som medborgarundersökningen, 
kommunens kvalitet i korthet och medarbetarunder-
sökningen. Kommunens kvalitet i korthet är en under-
sökning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) årli-
gen genomför och där kommunens resultat inom fem 
kategorier jämförs med andra kommuners. Vart annat 
år genomförs en medborgarundersökning där 1 200 
Höörsbor ger sin uppfattning om kommunens verksam-
heter och Höörs kommun som en plats att bo och leva 
på. Samtliga verksamheter genomför också egna med-
borgarundersökningar. Vart annat år gör kommunen en 
medarbetarundersökning. Till detta rapporterar kom-
munen in en stor del data till Statistiska Central Byrån 
och Socialstyrelsen. 

INTERN KONTROLL 

verksamheten inte drivs på ett bra sätt och att mål inte 
nås. I begreppet innefattas hela organisationen och alla 
de rutiner som syftar till att säkerställa att resurser dis-
poneras i enlighet med kommunfullmäktiges intentioner 
samt säkerställer en riktig och fullständig redovisning. 

Den interna kontrollen regleras i kommunens regle-
mente för intern kontroll. 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. Respektive sektorschef 
svarar för att konkreta regler och anvisningar utformas 
samt att nämnden/styrelsen löpande får information om 
hur kontrollen fungerar.

REVISION
Kommunens verksamheter revideras också av auktorise-
rade revisorer och lekmannarevisorer. Deras gransknings-
rapporter utgör ett viktigt instrument i kommunens upp-
följning och verksamhetsutveckling. 

REVIDERING OCH FRAMTAGANDE AV BUDGET
• Analys: i början av varje år görs en nulägesanalys  av 

chefer och förtroendevalda med inspel av medarbe-
tarna utifrån fyra frågeställningar:
 
 
 Hur förhåller sig kommunen till olika resultat-

 
• Framtagande av planeringsansvisningar till nämnder 

och styrelser. Utifrån analysen tar kommunstyrelsen 
fram anvisningar som nämnderna har att bygga 
budget förslagen på.

• Nämnderna lämnar in förslag till budget och en 
redovisning av verksamhetsmässiga och ekonomiska 
utmaningar samt aktiviteter för att leva upp till kom-
munfullmäktiges mål.

• Under hösten bereds budgeten av en budget-
beredning för att hanteras av kommunfullmäktige i 
november.



22

EKONOMISKA MEDEL

Resultaträkning
mnkr Bokslut 

2014
Budget 

2015
Budget 

2016
VEP  

2017
VEP  

2018

Verksamhetens intäkter 154,6 125,2 127,5 133,1 136,5
Verksamhetens kostnader – 882,6 – 869,9 – 912,5 – 937,4 – 968,3
Avskrivningar – 18,4 – 23,3 – 23,4 – 27,5 – 27,5
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER (Not 1) – 746,3 – 768,0 – 808,4 – 831,8 – 859,3

Skatteintäkter 594,3 622,5 656,9 685,1 714,6
Generella statsbidrag och utjämning 149,6 147,1 153,1 152,6 150,9
Finansiella intäkter 5,5 3,9 5,2 5,2 5,2
Finansiella kostnader – 2,7 – 1,7 – 2,7 – 2,7 – 2,7

RESULTAT EFTER SKATT OCH FINANS 0,4 3,8 4,1 8,4 8,7

Realisationsvinster 0,0
Jämförelsestörande poster – 6,0

ÅRETS RESULTAT 0,4 3,8 4,1 8,4 8,7
Ackumulerat balanserat resultat / RUR från 2014 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1

Procentuell utveckling skatteintäkter och statsbidrag 5,25 % 3,42 % 3,32 %
Procentuell utveckling verksamhetens nettokostnad 5,26 % 2,89 % 3,31 %

13,64 % 0,00 % 0,00 %
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EKONOMISKA MEDEL

Kassaf lödesanalys
mnkr Bokslut 

2014
Budget 

2015
Budget 

2016
VEP  

2017
VEP  

2018

Löpande verksamheten
Årets resultat 0,4 3,8 4,1 8,4 8,7
Justering för avskrivningar/nedskrivningar 18,4 23,3 23,4 27,5 27,5
Justering ianspråktagna avsättningar 1,2 – 0,5 – 0,5 – 0,4 – 0,3
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ökning(–)/Minskning(+)förråd med mera 1,5 – 4,8 – 0,6 1,8 8,9
Ökning(–)/Minskning(+)kortfristiga fordringar – 11,2 10,0 – 8,0 – 5,0 – 5,0
Ökning(+)/Minskning(–)kortfristiga skulder 23,4 – 5,0 16,7 10,0 – 10,0

33,7 26,8 35,1 42,3 29,8

Investeringsverksamhet
Nettoinvesteringar – 33,6 – 63,4 – 78,8 – 74,3 – 86,2

– 33,6 – 63,4 – 78,8 – 74,3 – 86,2

Finansieringsverksamhet
Förändring av låneskuld 0,0 40,0 45,2 11,6 28,4
Ökning(+)/Minskning(–)övriga långfristiga skulder 6,0 15,3 – 1,9 20,9 34,5
Ökning(–)/Minskning(+)av långfristiga fordringar 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

6,5 55,3 43,3 32,5 62,9

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur – 16,7 – 8,2 – 0,4 – 0,5 – 6,5

– 10,1 10,5 – 0,8 0,0 0,0
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EKONOMISKA MEDEL 

Balansräkning
mnkr Bokslut 

2014
Budget 

2015
Budget 

2016
VEP  

2017
VEP  

2018

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar 354,5 384,9 409,9 456,7 515,4
Finansiella anläggningstillgångar 70,6 75,5 74,7 74,7 74,7
Summa anläggningstillgångar 425,1 460,4 484,6 531,4 590,1

Bidrag till infrastrukturell investering 18,3 27,8 27,0 27,5 34,0

Förråd med mera 41,1 45,0 48,0 46,2 37,3
Övriga omsättningstillgångar 89,8 62,0 70,0 75,0 80,0
Kortfristig placering 45,8 45,4 53,1 53,1 53,1
Kassa och bank 19,4 30,0 1,0 1,0 1,0
Summa omsättningstillgångar 196,1 182,4 172,1 175,3 171,4

SUMMA TILLGÅNGAR 639,5 670,6 683,7 734,2 795,5

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital 428,1 437,2 440,6 449,0 457,7
-därav årets resultat 0,4 3,8 4,1 8,4 8,7
-därav resultatutjämningsreserv 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1

Avsättningar för pensioner 11,6 9,0 8,5 8,1 7,8
Övriga avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa avsättningar 11,6 9,0 8,5 8,1 7,8

Långfristiga skulder 69,1 121,1 114,6 147,1 210,0
-därav VA-resultatreglering 5,9 4,5 0,0 0,0 0,0
-därav skuld för anläggningsavgift VA 23,1 36,6 29,4 50,3 84,8
Kortfristiga skulder 130,7 103,3 120,0 130,0 120,0
Summa skulder 199,8 224,4 234,6 277,1 330,0

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER 639,5 670,6 683,7 734,2 795,5

Ställda panter Inga Inga Inga Inga Inga
Pensionsförpliktelser som ej upptagits i BR 67,2 64,7 59,6 57,2 55,3
Övriga ansvars- och borgensförbindelser 823,3 893,4 825,0 824,0 823,0
Beviljad checkräkningskredit 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

 



25

EKONOMISKA MEDEL

Disposition av budgeterade medel för utvecklingsprojekt/nya projekt
tkr Budget 

2015
Budget 

2016
VEP  

2017
VEP  

2018

Investeringsprojekt
(investering 18,8 mkr) 752 752 752 752

Tågstopp Tjörnarp, egen del (investering 4,7 mkr) 355 355 355 355
Södergatan (Investering 5,0 mkr) 169 502 658 658
Musikskolan, inventarier (investering 1,5 mkr) 205 205 205 205
Skatebana (investering KFN 2,0 mkr) 111 111 111 111

Delsumma

Driftsprojekt
Musikskolan renovering (prel hyresökning) 425 425 425 425
Skatebana (prel övrig drift) 50 50 50 50
Allvädersbanor (KFN+föreningsalliansen) 300 300 300 300

Delsumma 775 775 775 775
Summa

Resultaträkning not
mnkr Bokslut 

2014
Budget 

2015
Budget 

2016
VEP  

2017
VEP  

2018

Not 1 Nämndernas nettokostnader 739,9 765,4 800,0 812,7 827,1
Avsatt för lönekostnadsökningar 0,0 0,4 10,1 21,2 32,9
Pensionskostnader 5,7 5,5 5,5 6,5 6,5
Förändring semesterlöneskuld 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6
Förfogandemedel, KF 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4
Förfogandemedel, KS 0,0 5,3 3,3 3,0 4,4
Reserverade medel exploateringskostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utvecklingsprojekt / Nya projekt 0,0 2,4 2,7 2,8 2,8
Avkastning bolag – 4,1 – 3,9 – 5,2 – 5,2 – 5,2
Kapitalkostnad (intern intäkt) – 27,3 – 35,3 – 37,6 – 42,9 – 42,9

2,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Realisationsförlust försäljning  
Bad- och idrottsanläggningen 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar 18,4 23,3 23,4 27,5 27,5
Summa verksamhetens nettokostnad 742,2 764,1 803,2 826,6 854,1

4,1 3,9 5,2 5,2 5,2
Summa verksamhetens nettokostnad  
enligt resultaträkningen 746,3 768,0 808,4 831,8 859,3
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EKONOMISKA MEDEL

Driftssammandrag/budgetramar
tkr Bokslut 

2014
Budget 

2015
Budget 

2016
VEP  

2017
VEP  

2018

Revision 810 850 810 810 810
Kommunstyrelse

0 0 0 0 0
Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Varav gymnasieverksamhet
Socialnämnd
Varav ram ekonomiskt bistånd
Miljö- och byggnadsnämnd
Varav ram bostadsanpassningsbidrag
TOTALT

Löneökningskompensation (3,2 %, 3,4 %, 3,5 %)  588

Nämnders nettokostnad i löpande priser

0,5 % 1,0 % 1,5 %

Sammanställning utfördelade medel
Nämnd
tkr

KSau:s ursprungs-
förslag ramar exkl 2016

Fördelning 

utrymme 2016

SUMMERING
KS förslag

RAMAR 2016

Revision 810 810
Kommunstyrelse – 165

850
300

0 0
Kultur- och fritidsnämnd
Barn- o utbildningsnämnd
varav gymnasieskola 728
Socialnämnd – 72
varav ekonomiskt bistånd 500
Miljö- o byggnadsnämnd
Varav bostadsanpassningsbidrag 750
Summa
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EKONOMISKA MEDEL

Investeringsbudget 2016 och VEP 2017-2018
Sammanställning tkr Budget

2016
VEP

2017
VEP

2018
Totalt

Kommunstyrelse

85 0 0 85
Kultur- och fritidsnämndnämnd 0
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Miljö- och byggnadsnämnd 40 40 40 120

Snitt per år
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ORGANISATIONSÖVERSIKT
INKLUSIVE BOLAG

Kommunfullmäktige
41 ledamöter

Barn- och utbildningsnämnd
9

Kommunstyrelse
13

Socialnämnd  
9

Miljö- och byggnadsnämnd  
9

Kultur- och fritidsnämnd
9

Teknisk nämnd  
7

Valnämnd  
7

MERAB 
 22,5 %

HFAB
100 %

Revision 5

Kommunledningskansli  
(KLK)

Räddningstjänst

Barn- och utbildningssektor

Social sektor

Miljö- och byggmyndighet

Kultur och fritid

Samhällsbyggnadssektor

VA/GIS-nämnd 
3

MittSkåne Vatten
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VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR
Under hösten 2015 direktupphandlar kommunens revi-
sorer auktoriserade revisorer för granskning av Höörs 
fastighets Ab samt revisorer för granskning av bokslut 
inom Höörs kommun. Samtidigt anställer kommunens 
revisorer på deltid ett sakkunnigt biträde som förutom 
att verka som administrativt stöd också självständigt 
skall utföra granskningsuppdrag under 2016.

REVISIONEN
ORDFÖRANDE: CHRISTER EKELUND

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Revisorernas uppdrag innebär att pröva om den verk-
samhet 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. Revision-
ens utförande omfattar planering, genomförande och 
bedömning. Vid framtagande av revisionsplanen utgår 
revisionen från väsentlighet och risk.
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DRIFTSBUDGET

Driftsbudget
tkr Bokslut 

2014
Budget 

2015
Budget 

2016
VEP      

2017
VEP     

2018

Intäkter 0 0 0 0 0
Kostnader – 810 – 850 – 810 – 810 – 810
Driftsnetto – 810 – 850 – 810 – 810 – 810

Verksamhet Bokslut 
2014

Budget 
2015

Budget 
2016

VEP  
2017

VEP  
2018

Revisionen – 810 – 850 – 810 – 810 – 810
Summa tkr – 810 – 850 – 810 – 810 – 810

Budget 2015

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Bokslut 2014

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Budget 2016

Personal-
kostnadÖvriga 

verksamhets-
kostnader
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Styrkort för nämndens mål 2016
Fullmäktige-
mål

Nämndsmål Uppföljning

Medborgarnas upplevelse av bra boende ska öka 
genom att vår fysiska planering möjliggör utveckling 
av attraktiva boendeområden.

-Medborgarundersökning, måttet ska visa möjlig-
heten att hitta ett bra boende. 
-Färdigställd ny översiktsplan för granskning. 
-Detaljplanerad markreserv enligt bostads-
försörjningsprogrammet.

Förbättra medborgarnas upplevelse av kommunens Antal positiva och negativa synpunkter. 

Ringbuss ska även fortsättningsvis vara en attraktiv 
reseform. Resandet med Ringbuss ska under 2016 
öka med 6 % jämfört med 2015.
Kommunens ranking i SKLs, Sveriges kommuner 
och landsting, mätning av tillgänglighet på hem-
sidan ska öka. 

KKiK, Kommunens kvalitet i korthet är en redovisning 
gjord av SKL för resultat inom viktiga områden som 
är intressanta för invånarna. Resultaten ska beskri-

Mätning sker inom fem områden; kommunens till-
gänglighet, trygghet, medborgarnas delaktighet och 

samt kommunen som samhällsutvecklare.

KOMMUNSTYRELSEN
NÄMNDENS ORDFÖRANDE: STEFAN LISSMARK
SEKTORSCHEF: MICHAEL ANDERSSON

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Kommunstyrelsen ansvarar för ett omfattande antal verk-
samhetsområden, från intern service till verksamheter 
som är direkt riktade till kommunens medborgare. Föl-
jande verksamhetsområde hanteras av kommunstyrelsen:

Nämnd- och styrelseverksamhet som inkluderar 
budget och plan för kommunfullmäktige och kommun-
styrelse, stöd till politiska partier samt övrig verksamhet 
som inkluderar allmänna val, förmyndarverksamhet, 
medlemsavgifter till kommunförbunden, konsument-
rådgivning, bidrag till föreningar, risk och försäkring, 
del i EU-kontor, utredningar, information och mark-
nadsföring, natur- och kulturvård, Ringsjöns vattenråd, 

statistik och planering. De gemensamma administrativa 
enheterna inkluderar ledningsgrupp, kommunkansli, 
personal- och ekonomikontor samt vissa kostnader för 
IT-infrastruktur. De gemensamma serviceenheterna 
inkluderar reception, kontorsservice samt bilpool. Kom-
munstyrelsen hanterar övergripande personaladminis-
tration såsom personalutbildning, arbetsmiljöåtgärder, 
arbetsmarknadsåtgärder, företagshälsovård och medel 
för fackliga företrädare. Inom nämndens verksamhet 

och teknisk planering, näringslivsfrämjande åtgärder, 
turistverksamhet, räddningstjänst och totalförsvar 
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DRIFTSBUDGET

Fullmäktige-
mål

Nämndsmål Uppföljning

Öka användandet av intranätet till spridning av 
processbeskrivning, styrdokument och rutiner.

Användarstatistik, unika respektive återkommande 
användare.

Höörs kommuns chefer upplever att de har tillräck-
ligt med stöd i sin yrkesroll via ekonomi och HR.

Fråga i medarbetarenkäten.

Minska verksamheternas budgetavvikelser. Löpande resultatuppföljning under året. 
Avtalstroheten ska öka. Uppföljning av inköp mot avtal.

genom samarbeten. 
Årlig uppföljning av antalet samarbeten.

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR
HR-FUNKTION
Personalfrågorna har den senaste tiden på ett mer 
framträdande sätt integrerats i kommunens strategier 
för att uppnå organisationens mest optimala resultat. 
Dessutom har behovet av stöd och rådgivning till orga-
nisationens chefer och arbetsledare för att göra rätt i 
olika personalsituationer ökat. HR-funktionen kommer 
under 2016 förstärkas.

RÄDDNINGSTJÄNST
De senaste åren har räddningstjänsterna över hela lan-
det haft en stor personalomsättning och deltidsbrand-
kårerna har även haft svårt att rekrytera personal för 
att kunna bemanna kårerna. Till följd av detta har kost-
naderna för rekrytering ökat. De största kostnaderna 
är introduktion och utbildning av nya brandmän, vilka 
beräknas till 400 tkr per år. 

TURISM
Höörs kommun ingår i Destination MittSkåne tillsam-
mans med Hörby och Eslöv. All turistverksamhet kom-
mer därmed att bedrivas inom samarbetet. 

ÖVERFÖRMYNDARE
Fler ensamkommande flyktingbarn och en åldrande 
befolkning gör att belastningen ökar på överförmyn-

även att kostnaderna för arvoden ökar.
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DRIFTSBUDGET

Driftsbudget
tkr Bokslut 

2014
Budget 

2015
Budget 

2016
VEP  

2017
VEP  

2018

Intäkter 95 049 87 651 90 781 91 689 93 064
Kostnader –165 254 –159 531 –166 531 –167 745 –169 584
Driftsnetto –70 205 –71 880 –75 750 –76 056 –76 520

Bokslut 2014

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokalkostnad
Kapital-
kostnad

Budget 2015

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokalkostnad
Kapital-
kostnad

Budget 2016

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokalkostnad
Kapital-
kostnad

Verksamhet
tkr

Bokslut 
2014

Budget 
2015

Budget 
2016

VEP  
2017

VEP  
2018

Nämnds- och styrelseverksamhet – 4 012 – 3 622 – 3 924 – 3 940 – 3 964
Stöd till politiska partier – 308 – 508 – 450 – 452 – 455
Övrig politisk verksamhet – 7 324 – 7 282 – 7 192 – 7 221 – 7 265
Fysisk och teknisk planering – 1 041 – 1 159 – 971 – 975 – 981
Näringslivsfrämjande åtgärder – 3 640 – 4 266 – 4 466 – 4 484 – 4 511
Konsument- och energirådgivning – 152 – 250 – 250 – 251 – 253
Turistverksamhet – 275 – 1 015 – 900 – 904 – 909
Miljö, hälsa och hållbar utveckling – 2 282 – 2 327 – 2 477 – 2 487 – 2 502
Räddningstjänst – 12 488 – 12 660 – 13 061 – 13 114 – 13 194
Totalförsvar och samhällsskydd – 256 94 54 54 55
Färdtjänst/riksfärdtjänst – 2 466 – 2 491 – 2 586 – 2 596 – 2 612
Flyktingmottagande 0 – 601 – 602 – 604 – 608
Arbetsmarknadsåtgärder – 1 057 – 1 238 – 1 383 – 1 389 – 1 397

– 3 658 – 3 266 – 2 767 – 2 778 – 2 795
Gemensamma lokaler – 3 929 – 2 761 – 1 234 – 1 239 – 1 247
Gemensamma verksamheter – 27 317 – 28 528 – 33 541 – 33 676 – 33 882
Summa – 70 205 – 71 880 – 75 750 – 76 056 – 76 520
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VERKSAMHETSBESKRIVNING
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 

Andra viktiga områden inom tekniska nämndens 
ansvarsområde är bidragen till enskilda vägar som 

TEKNISKA NÄMNDEN
NÄMNDENS ORDFÖRANDE: HANNA ERSHYTT
SEKTORSCHEF: ROLF CARLSSON

lämnas enligt fastställda regler, den kommunala energi-
rådgivningen och samordningen av renhållningsfrågor 
mellan renhållningsbolaget och kommunen.

Samhällsbyggnadssektor handlägger och ansvarar 
dessutom för kommunens detaljplaneverksamhet, pro-
jektering och genomförande av entreprenadarbeten 
som avser kommunens infrastruktur och exploaterings-
verksamhet. 

Styrkort för nämndens mål 2016
Fullmäktige 
mål

Nämndsmål Uppföljning

-
nom temporära/överraskande/oförutsägbara 
installationer/händelser/upplevelser.

rummet 3 ggr/år.

Öka medborgarnas kännedom om verksamheten. Informera publikt om pågående projekt 8 ggr/år.
Öka medborgarnas möjlighet att påverka lekplats-
planeringen.

Medborgardialog vid alla större lekplatsrenoveringar.

Öka antalet cyklister med 1 % årligen. 
Järnvägsgatan.

-

anslutning till 2020.

 -Andel invånare som fått del av information gällande 

Framtagande av skötselplan som förtydligar ansvar 
och skötselnivåer.

Skötselplan upprättas och genomförandegraden 
följs upp. 

Öka den externa tillgängligheten av detaljplanerna.
webbkartan.

Individuell kompetensutvecklingsplan för varje 
medarbetare.

Årlig uppföljning av upprättandet och genom-
förandet av kompetensutvecklingsplanerna görs i 
medarbetarsamtalen.

Uppfattas som attraktiv arbetsgivare. Resultatet av den årligen genomförda medarbetar-
enkäten.

Arbetsmiljöarbetet skall vara känt hos medarbetarna Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt samverkans-
avtalet.
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DRIFTSBUDGET

Fullmäktige 
mål

Nämndsmål Uppföljning

Gång och cykelvägar ska underhållas så att en rimlig 
ekonomisk livslängd bibehålls. 

Genomförandegraden av underhållsplan för gång- 
och cykelvägar.

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR
OFFENTLIGA RUM
Gatu- och parkenheten arbetar ständigt med projekt 
som syftar till att förbättra och skapa en positiv känsla i 

medborgare attraktiva mötesplatser och grönstråk och 
att bilden som kommunen visar upp för besökare skall 
vara tilltalande. För att förstärka den positiva bilden av 
verksamheternas arbete är det viktigt att i förlängningen 
arbeta aktivt med att sprida kunskapen om det vi arbe-
tar med. Detta planeras genom utökade informations-
kampanjer och målet är att åtta gånger årligen informera 
medborgarna om pågående projekt. 

MEDBORGARDIALOG
Som ett led i informationsarbetet och för att erbjuda med-
borgarna möjlighet att påverka och vara delaktiga i verk-
samheternas arbete kommer samtliga större lekplatsreno-
veringar att genomföras med medborgardialog. Genom att 
bjuda in till möten och samla in önskemål och synpunkter 
tas viktig kunskap och information tillvara. Den ökade kun-
skapen om en plats leder till ett bättre slutresultat.

FIBERUTBYGGNAD
Tätorterna i kommunen har under 2014 och 2015 erbju-

-
borgarna kan ha bredband om 100 Mbit/sek. För att nå 
målet om 90 % till år 2020 behöver vi öka informationen 
om möjligheter till anslutning även i mindre byar och på 
landsbygden. 

PLANERING OCH SAMORDNING
Utökad arbetsbelastning i kombination med minskade 
resurser ställer extremt höga krav på samordning och 
planering, speciellt i en verksamhet som är beroende 
av temporär säsongspersonal under den tid på året när 
belastningen är som högst. För att förbättra arbets-
ledningen ute i fält rekryterade gatu- och parkenheten 
under hösten 2015 en arbetande lagbas. 

SKÖTSELPLAN
Nästa steg i processen att förtydliga och optimera 
verksamhetens ansvarsområde och uppdrag är fram-
tagande av en skötselplan. Skötselplanen blir ett verk-
tyg kopplat till den kartering av parkytor som utfördes 
under 2013/2014. Genom skötselplanen beslutas 

en lägsta-nivå på skötseln och verksamheten får ett 
entydigt direktiv kring skötseluppdraget. För våra 
med borgare innebär detta en tydlighet kring hur våra 
park- och grönytor skall se ut och skötselplanen kan 
dessutom fungera som en informationskälla i arbetet för 
det kommande kommunala medborgarcentret. 

TILLKOMMANDE Y TOR
Årligen tillkommer nya gator och parkområden, som 
en följd av genomförda detaljplaner och exploa-
teringsområden, till gatu- och parkenhetens drift ansvar. 
Under åren 2012-2015 utökades arealen att sköta 

2. 

munens ansikte utåt och spelar en viktig roll i utma-
ningen att locka nya invånare till kommunen. Nya 
invånare innebär ökade skatteintäkter vilket bör ses 
som ett viktigt incitament för välskötta och inbjudande 
grönytor i kommunen. De gröna strukturerna är viktiga 
för invånarnas välmående och hälsa. Genom att vistas 
utomhus i det gröna blir vi friskare, orkar mer och kan 
hantera stress på ett bättre sätt. 

INVESTERINGSPROJEKT
För att säkerställa kvalitén på de planteringsarbeten 
som utförs inom ramen för investeringsprojekt så 
utförs dessa numera i egen regi istället för som tidigare 
inom entreprenaden. Som följd läggs den intensiva och 
omfattande etableringsskötseln som tidigare utfördes 
av entreprenörer på den egna verksamheten. 

UNDERHÅLLSPLAN GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
Kommunens beläggningsunderhåll har de senaste åren 
baserats på den underhållsutredning som genomfördes 
2011. Utredningen omfattar endast gator och vägar 

beläggningsresurser lagts på dessa delar. Underhåll 
av gång och cykelvägar har inte prioriterats. För att 
kartlägga underhållsbehovet planeras en underhålls-
utredning som omfattar kommunens g/c-vägar under 
2015. Baserat på denna kommer en underhållsplan för 
desamma att tas fram under 2016. 
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Verksamhet
tkr

Bokslut 
2014

Budget 
2015

Budget 
2016

VEP    
2017

VEP    
2018

Nämnd- och styrelseverksamhet –255 –336 –298 –300 –302
Fysisk och teknisk planering
Konsument- och energirådgivning 3 –4 –4 –4 –4
Gator och vägar samt parkering
Parker
Summa 

Bokslut 2014

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokal-
kostnad

Kapital-
kostnad

Budget 2015

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokal-
kostnadKapital-

kostnad

Budget 2016

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokal-
kostnadKapital-

kostnad

Driftsbudget
tkr Bokslut 

2014
Budget 

2015
Budget 

2016
VEP    

2017
VEP    

2018

Intäkter
Kostnader
Driftsnetto
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VA-/GIS-NÄMNDEN
SKATTEFINANSIERAD
NÄMNDENS ORDFÖRANDE: CAMILLA KÄLLSTRÖM
SEKTORSCHEF: ROLF CARLSSON

VERKSAMHETSBESKRIVNING
VA/GIS nämnden Höör-Hörby ska samordna förvaltning, 

-
tionssystem genom att erbjuda kunderna god service 

-
tiv och ha en hög kvalitet genom att långsiktigt säker-
ställa kompetens, resurser och rutiner.

GIS-verksamheten får ökade intäkter genom ökad 

tjänster bidra till att öka Höörs och Hörbys attraktivitet 
som boendekommun. Samtidigt kan enheten bidra till 
minskade kostnader hos andra verksamheter genom 
ett större nyttjande av GIS i planering och underhåll av 
förvaltningsobjekt samt som verktyg i övriga processer. 

Styrkort för nämndens mål 2016
Fullmäktige 
mål

Nämndsmål Uppföljning

Öka antalet kommunala verksamheter som använder 
GIS med 10 %

Mäts genom årlig sammanställning.

För att öka kommunens information skapas en väl-
besökt och informativ sökbar GIS-karta på webben. 
Årlig ökning av antalet unika besökare med 5 %.

Mäts i systemet med början 2016.

För att öka tillgängligheten av kommunens informa-
tion skapas en välbesökt och informativ webkarta. 
Årlig ökning av antalet unika besökare med 5 %.

Startar 2016 genom enkät

Ökad kundnöjdhet med 3 % gällande våra tjänster. Startar 2016 genom enkät
Öka medborgarnas kännedom om verksamheten 10 
% årligen.

Startar 2016 genom enkät

Säkerställa att vi över tid har en god kompetensnivå 
för verksamheten.

Årligt upprättande och uppföljning av medarbetar-
nas individuella kompentensutvecklingsplaner.

Årlig ökning av medarbetarnas uppfattning av oss 
som attraktiv arbetsgivare.

Genomföra årlig medarbetarenkät.

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas aktivt och fokusera 
på hälsa och arbetsglädje hos medarbetarna.

Genomföra årlig medarbetarenkät samt mätning av 
korttidsfrånvaro.
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DRIFTSBUDGET

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR
Dagens snabba utveckling inom ny teknik och nya bete-
enden i samhället ger ökade förväntningar och krav 
från invånare, medarbetare och företagare. Uppdragen 
inom mätningstjänsten har ökat väsentligt, större och 

följd av förändrad efterfrågan i kommunernas verksam-
heter. Målet är att GIS-verksamheten ska vara en nyck-
elfunktion till olika externa webkartor, samt e-tjänster 

GIS-verksamheten inriktar sig mot utökat samarbete 
med övriga verksamheter, dels genom att publicera 
information via karttjänster, dels som ett direkt stöd 
i verksamheternas drift; som till exempel räddnings-
tjänstens användning av GIS i riskanalyser och kartstöd 
i ledningsfordonet. 

Personalen är vår viktigaste resurs för att kunna 
leverera tjänster av bra kvalité till våra kunder. Målen är 
ett sätt att ytterligare sätta tyngdpunkt på att utveckla 
den kompetens vi har i organisationen och ha en fortsatt 
hög trivsel och en god arbetsmiljö.

Driftsbudget
tkr Bokslut 

2014
Budget 

2015
Budget 

2016
Budget 

2017
Budget 

2018

Intäkter 2 856 2 516 2 603 2 604 2 604
Kostnader – 4 287 – 4 427 – 4 776 – 4 778 – 4 778
Driftsnetto – 1 431 – 1 911 – 2 173 – 2 174 – 2 174

Verksamhet
tkr

Bokslut 
2014

Budget 
2015

Budget 
2016

VEP      
2017

VEP     
2018

Nämnds- och styrelseverksamhet 0 – 51 – 68 – 68 – 68
Fysisk och teknisk planering – 1 431 – 1 860 – 2 105 – 2 106 – 2 106
Summa – 1 431 – 1 911 – 2 173 – 2 174 – 2 174

Bokslut 2014

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokalkostnad

Kapital-
kostnad

Budget 2015

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokalkostnad

Kapital-
kostnad

Budget 2016

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokalkostnad

Kapital-
kostnad
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Styrkort för nämndens mål 2016
Fullmäktige 
mål

Nämndsmål Uppföljning

Långsiktigt hållbar slamhantering genom att för-
bättra kvaliteten med ökad information till kunder/
verksamheter. (uppströmsarbete)

Minst 1 proaktiv insats per kvartal.

Minskad mängd tillskottsvatten till reningsverken 
genom förnyelse av ledningsnätet.

Hållbarhetsindex grön nivå ska uppnås årligen. 
(>0,7 % förnyelsetakt)

Öka spridning av information om verksamheten 
genom en välbesökt och informativ webplats-  
mittskanevatten.se. Årlig ökning av antalet besök 
med 5 %.

Mäts och utvärderas årligen.

Ökad kundnöjdhet med 3 % gällande våra tjänster. Startar 2016 genom enkät.
Öka medborgarnas kännedom om verksamheten  
10 % årligen.

Startar 2016 genom enkät.

Säkerställa att vi över tid har en god kompetensnivå 
för verksamheten.

Årligt upprättande och uppföljning av medarbetarnas 
individuella kompentensutvecklingsplaner.

Årlig ökning av medarbetarnas uppfattning av oss 
som attraktiv arbetsgivare.

Genomföra årlig medarbetarenkät.

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas aktivt och fokusera 
på hälsa och arbetsglädje hos medarbetarna.

Genomföra årlig medarbetarenkät samt mätning av 
korttidsfrånvaro.

Långsiktig planering av nya investeringar och 
framtida driftkostnader.

Upprätta en handlingsplan för förnyelse av lednings-
nätet och anläggningar under 2016.

Förbättrad ekonomistyrning. Upprätta och följa ett strategiskt dokument för 
ekonomistyrningen av VA-verksamheten på kort och 
lång sikt 2016.

Ekonomi i balans. Kontinuerlig översyn av taxeutvecklingen.

VA-verksamhetens intäkter och kostnader ska på tre års 
sikt jämna ut varandra enligt Lagen om allmänna vatten-
tjänster. Detta innebär att år med överskott måste följas 
av underskott. Kan inte utjämning ske på tre år behöver 
VA-taxan justeras. 

VERKSAMHETSBESKRIVNING
VA/GIS nämnden Höör-Hörby ska samordna förvaltning, 
underhåll och utveckling av kommunernas allmänna 
VA-anläggningar genom att erbjuda kunderna god ser-
vice och information. Nämndens verksamhet ska vara 

säkerställa kompetens, resurser och rutiner.

VA-/GIS NÄMNDEN
AVGIFTSFINANSIERAD
NÄMNDENS ORDFÖRANDE: CAMILLA KÄLLSTRÖM
SEKTORSCHEF: ROLF CARLSSON
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DRIFTSBUDGET DRIFTSBUDGET

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR
Utbyggnadsplanen i Höörs kommun har fått större 
acceptans allt eftersom kommuner i närområdet 
kommunicerat sina planer och taxeförändringar. 
Under 2015 har VA-plan inklusive utbyggnadsplan 
arbetats fram för Hörby kommun. Motsvarande kom-
mer att genomföras för Höörs kommun under 2016, 
förutom utbyggnadsplan som redan är framtagen.  

Intäkterna för VA-verksamheten ökar i båda kom-
munerna genom uppföljning av hur fastigheter debi-
teras samtidigt som antalet anslutningar utöver de i 
utbyggnadsområdena ökar. En rörlig del av VA-taxan, 
anpassad till verksamhetens rörliga kostnader, gör 
att en något lägre vattenförbrukning inte påverkar 
intäkterna i nämnvärd omfattning. Brukningstaxan 
för Höörs kommun ligger i en nationell jämförelse 
på en låg nivå. Kommande års investeringsbehov 
och kvalitétshöjningar i verksamheten kommer att 
påverka taxenivån.

Kvalitén på det slam som uppkommer i avlopps-
reningen behöver ständigt förbättras för att även 
i fortsättningen uppnå myndighetskrav och lag-
stiftning. En stor del av arbetet bedrivs genom 
uppströmsarbete, det vill säga påverkan av vanor 
hos kunder och företag. Inläckage och felkopplingar 
förekommer både på den privata och på den allmänna 

delen av ledningsnätet. Arbetet med förbättring bedrivs 
till stor del genom kontakt med fastighetsägare. 

Tillskottsvatten, vatten som inte behöver renas i 
reningsverk, behöver minskas. Detta för att inte i onödan 
belasta pumpstationer och reningsverk och därigenom 
generera kostnader. VA-verksamheten står inför ett stort 
förnyelsebehov och även en stor utbyggnad med fler 
anslutna fastigheter. Dessa utmaningar måste mötas med 
en långsiktigt hållbar ekonomisk planering. 

Mittskåne Vatten arbetar med att öka tillgängligheten 
för kunderna genom att ha en uppdaterad information på 
webbplatsen kopplat till olika typer av E-tjänster. Svars-
tiderna behöver kortas för att behålla en hög kundnöjd-
het. Det pågår en omfattande utbyggnad i Höörs kommun 
där antalet anslutna fastigheter kommer att öka med 
cirka 1000 stycken till 5300 under en femårsperiod. Med 
anledningen av detta kommer kundservicefunktionen 
utökas med en tjänst under 2016 för att bättre möta 

personal. 
Förändringar i organisationen under 2015 kommer 

möjliggöra en förbättrad strategisk planering, bland annat 
genom att ta fram en handlingsplan för förnyelse av led-
ningsnätet. Detta kommer bland annat att göras genom att 
ta fram en fullständig VA-plan för Höörs kommun. 
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DRIFTSBUDGETDRIFTSBUDGET

Intäkter 42 963 49 343 49 204 50 004 51 304
Kostnader – 42 963 – 49 343 – 49 204 – 50 004 – 51 304
Driftsnetto 0 0 0 0 0

Driftsbudget
I driftsbudgeten inkluderas intäkter och kostnader för hela Mittskåne Vatten,  
och därmed även för Hörby kommuns VA-verksamhet. 
tkr Bokslut 

2014
Budget 

2015
Budget 

2016
VEP      

2017
VEP     

2018

Bokslut 2014

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokalkostnad

Kapital-
kostnad

Budget 2015

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokalkostnad

Kapital-
kostnad

Budget 2016

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader Lokalkostnad

Kapital-
kostnad

Verksamhet  
tkr

Bokslut 
2014

Budget 
2015

Budget 
2016

VEP      
2017

VEP     
2018

Nämnds- och styrelseverksamhet 0 – 119 – 170 – 180 – 190
Vattenförsörjning och avloppshantering 0 119 170 180 190
Summa 0 0 0 0 0
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VERKSAMHETSBESKRIVNING
Kultur- och fritidsnämnden har ett kommunöver gripande 
ansvar för fritidsaktiviteter inom idrott, motion, frilufts-
liv, rekreation och folkhälsofrågor. Nämnden ger stöd till 
föreningar för att dessa ska kunna aktivera så många 
kommunmedborgare som möjligt. Ungdoms- och folk-
hälsofrågor prioriteras före elitsatsningar. Nämnden 
ansvarar ensam eller i samverkan med föreningar och 

kvalitet. Skötsel och utveckling av tio mil vandringsleder 
och motionsspår, sex badplatser och småbåtsplats i 
Ringsjön är andra viktiga uppgifter. 

Kultur- och fritidsnämnden har vidare ansvar för 
kultur och folkbildning i kommunen. Nämnden stödjer 
kulturföreningar och studieorganisationer med bidrag 
för att kommunens utbud av kultur och bildning ska bli 

brett och allsidigt. Nämnden ska verka för dokumenta-
tion 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.

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 ung-
domspolitik i Höörs kommun. I kommunens kultur- och 
fritidspolitiska program har kultur- och fritidsnämnden 
det övergripande ansvaret. Nämndens arbete med ett 
kulturmiljöprogram görs i samverkan med Miljö- och 
byggnadsnämnden. Bibliotekslagen reglerar kommu-
nens ansvar för folkbibliotek. 

KULTUR-OCH FRITIDSNÄMNDEN
NÄMNDENS ORDFÖRANDE: JILL ANDERSSON
SEKTORSCHEF: FREDDY FRIBERG
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Styrkort för nämndens mål 2016
Fullmäktiges 
mål

Nämndsmål Uppföljning

Sektorns aktiviteter ska inriktas till breda målgrupper. Enkäter, dialoger, personliga möten.

Behovet av aktiviteter bestäms genom att fråga 
invånarna.

Enkäter, dialoger, personliga möten.

Integration och delaktighet ska synas i alla 
sektorns verksamheter.

Enkäter, dialoger, personliga möten.

Sektorns medarbetare ska alltid ha ett gott 
bemötande i sitt verksamhetsutövande.

Enkäter, dialoger, personliga möten, antal klagomål, 
tid för rättelse.

Öppethållande och tillgänglighet ska vara relevant i 
förhållande till önskemål, behov och ekonomi.

Enkäter, dialoger, personliga möten.

Till december 2016 ska vi sträva efter att de 
anställda får möjlighet till vidareutbildning och 
stimulera till kompetensutveckling på alla plan.

Medarbetarundersökning, statistik på antal 
utbildningar etc. per anställd.

Sjukfrånvaron ska minska till december 2016 
genom att de anställda ska känna delaktighet och 
uppskattning.

Medarbetarundersökningar.

Dialogen mellan tjänstemän och presidiets politiker 
ska öka fram till december 2016.

Antal möten och beslut härledda till dessa möten.

Alla bidragsberättigade föreningar ska vara 
undersökta till våren 2016.

Miljömässig beaktan ska tas i alla beslut av de 
entreprenörer och avtalspartners som anlitas av 
kultur- och fritidsnämnden.

Genom kontroller, mätningar, rapporter.

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR
KULTURGARANTI
Kultur- och fritidsnämnden samverkar med barn- och 
utbildningsnämnden kring kulturgaranti och satsningen 
”Skapande skola” ska vara med.

KULTURSKOLA
Musikskolan ska utvecklas till en fullvärdig kulturskola. 
Kommunen har nu bestämt, att lokalerna ska reno-
veras och rustas upp. Renovering kommer att ske cirka 
maj-september 2016. I samband med renoveringen 
kommer arbetet med att utöka verksamheten mot en 
kulturskola att sätta igång igen.

ANLÄGGNINGAR
Kommunen har överlåtit ishallen till Höörs Ishall AB 
med stöd av företag och isföreningar. Ishallsbolaget får 
ett driftsstöd från kommunen mot att investera i hallen 
och erbjuda bra isförhållanden för föreningar, skola och 
allmänhet.
Höörs Föreningsallians har avtal med nämnden angå-
ende drift och skötsel som gäller utomhusanläggningar. 
Skötseln av konstgräsplanen ingår i detta avtal.

NYA TA XOR
Nämndens bidragssystem med nya taxor till förenings-
verksamheten inom fritidssidan tar större hänsyn till 
aktivitetsgrad och volym, mindre till var (privat eller 
av kommunen ägd eller hyrd lokal) verksamheten äger 
rum. Bidragssystemet behöver en förstärkning för att 
kunna uppnå utlovad täckningsgrad för föreningarnas 
egna anläggningar.

BAD OCH SPORTCENTRUM
Bad och Sportcentrum vill skapa en ”friskvårdsoas” 
där gästerna möts av en välkomnande och trevlig 
miljö. Strävan är också en säkrare och mer ekonomisk 
drift av anläggningen, där hållbarhet och långsiktighet 
är nyckel ord. Samtidigt med detta behöver vi både 
utveckla och stärka personalgruppen. Allt för att verk-
samheten på sikt skall kunna erbjuda mer högkvalitativa 
aktiviteter över hela året. Verksamheten behöver också 
ha utrymme för att anställa ytterligare personal för att 
klara en sund arbetsmiljö med fokus på att erbjuda gäs-
terna en verksamhet med hög kvalitet.
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FÖREBYGGANDE UNGDOMSVERKSAMHET
Integrationsfrågor är allt viktigare i dagens samhälle. 
Det krävs att alla verksamheter lägger stor vikt vid detta; 
både i samverkan och i den egna vardagen. Kultur- och 
fritidsnämnden har ansvar för den förebyggande verk-
samheten inom ungdomssektorn. Det innebär att lämp-
liga fritidssysselsättningar ska erbjudas som till exempel 
fritidsgårdar, ungdomscafé och lovaktiviteter som ett 
komplement till föreningsverksamhet, privata arrange-
mang och övriga kommunala insatser. Verksamhet över 
hela året i hela kommunen är ett prioriterat önskemål.

Biblioteken ska också ägna särskild uppmärksamhet 
åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveck-
ling och stimulera till läsning. Läsfrämjande arbete ska 
bedrivas även i samarbete med skolan. Biblioteksverk-

Utbudet ska präglas av kvalitet och allsidighet.
Nämnden håller öppet på Älvkullen även under som-

martid. En samverkan med föreningar, föräldrar och 

ungdomar är nödvändig för att detta ska nå önskad 

vi kan erbjuda ett allsidigt sommarprogram för ungdo-
marna. Detta program ska i första hand ungdomarna 
själva påverka och medverka i. Åldersgränsen i ung-
domscaféet är max till det år ungdomen fyller 20 år.

Det är viktigt att fånga ungdomarnas önskemål 
om vad de vill sysselsätta sig med under fritiden. I 
samverkan med barn- och utbildningsnämnden ska 
skoleleverna få möjlighet att framföra sina åsikter och 
önskemål. 

Satsning på ungdomarnas lokala engagemang och 
ansvar är viktigt. Exempel är start av ungdomsdemo-
kratigrupper, deltagande i UKM (Ung Kultur Möts). Det 
pågående Skateprojektet och Motorikbanan är några 
resultat av detta arbete.

Fritidsledarna ska besöka alla elever i klass 7 och 8 
och genomföra diskussioner i fokusgrupper.  Detta är 
ett led i att ta tag i ungdomsdemokratiska frågor.



45

DRIFTSBUDGET

Driftsbudget
tkr Bokslut 

2014
Budget 

2015
Budget 

2016
VEP      

2017
VEP     

2018

Intäkter
Kostnader
Driftsnetto

Verksamhet
tkr

Bokslut 
2014

Budget 
2015

Budget 
2016

VEP      
2017

VEP     
2018

Nämnds- och styrelseverksamhet – 358 – 338 – 679 – 683 – 690
Allmän fritidsverksamhet
Stöd till studieorganisationer – 500 – 500 0 0 0
Allmän kulturverksamhet, övrigt – 982
Bibliotek
Musikskola/Kulturskola
Idrotts- och fritidsanläggningar
(Varav Bad och Sportcentrum)
Fritidsgårdar
Summa

Bokslut 2014

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokal-
kostnadKapital-

kostnad

Budget 2015

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokal-
kostnad

Kapital-
kostnad

Budget 2016

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokal-
kostnad

Kapital-
kostnad
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Styrkort för nämndens mål 2016
Fullmäktige 
mål

Nämndsmål Uppföljning

Andelen behöriga elever till gymnasieskolan ska öka 
och överstiga medelvärdet för de tre senaste åren.

Statistik från Skolverket

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 ska öka och 
överstiga medelvärdet för de senaste tre åren

Statistik från Skolverket

Höörs kommun ska erbjuda barnomsorg på obekväm 
arbetstid.

Nyttjandegrad (statistik) för antal barn och 
vistelsetid

Antalet grundskoleelever/ heltidsanställd lärare ska 
ej överstiga 11,5.

Statistik från Skolverket

Antalet inskrivna elever/ årsarbetare i fritidshemmen 
ska ej överstiga 21.

Statistik från Skolverket

Antalet inskrivna barn/årsarbetare i förskolan ska ej 
överstiga 5,0

Statistik från Skolverket

Grundskola: Andelen lärare med pedagogisk 
högskoleexamen ska vara likvärdigt eller överstiga 
medel värdet för de tre senaste åren.

Statistik från Skolverket

Fritidshem: Andelen årsarbetare med pedagogisk 
högskoleexamen ska vara likvärdig eller överstiga 
medelvärdet för de tre senaste åren.

Statistik från Skolverket

Förskola: Andelen årsarbetare med pedagogisk 
högskoleutbildning ska vara likvärdig eller överstiga 
medelvärdet för de tre senaste åren.

Statistik från Skolverket

BARN– OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
NÄMNDENS ORDFÖRANDE: BJÖRN ANDREASSON
SEKTORSCHEF: LISBETH JOHANSSON

VERKSAMHETSBESKRIVNING
I BUN:s (barn–  och utbildningsnämnden) verksamhet 
ingår förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, 
grundsärskola, vuxenutbildning och gymnasieskolans 

BUN, men genomförs av andra utbildningsanordnare 
är nationella gymnasieutbildningar och utbildning i 

svenska för invandrare. Inom BUN ligger också ett kom-
munalt aktivitetsansvar för ungdomar mellan 16– 20 
år. Förskola och skola ska ge barn och ungdomar goda 
förutsättningar för lärande och utveckling. Inom BUNs 
verksamhetsområde ingår måltidsverksamheten i kom-
munen vilken även innefattar behoven inom social sektor.
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Fullmäktige 
mål

Nämndsmål Uppföljning

Andelen ekologiska livsmedel ska öka till 36 %  
(År 2020 40 %)

Statistik från Hantera

Budget i balans Prognos och bokslutstillfälle
Kostnad per heltidsstuderande totalt i 
vuxen utbildningen.

Statistik för Skolverket

Andel gymnasieelever som tagit examen inom tre år, 
exklusive IM, ska öka årligen med start 2014.

Statistik för Skolverket

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR
GOD LIVSMILJÖ OCH BOENDE FÖR ALLA
Förskola och skola i Höörs kommun ska vara en skola för 
alla barn och ungdomar, de ska bli mötta i sina behov och 
förutsättningar och verksamheterna ska utveckla för-
mågor och kunskaper. Detta arbete genomförs i första 
hand i klassrummen med olika verktyg där bland annat 
kommunens IKT– satsning och ”Skola 2016” ingår för att 
säkerställa kvalitén och måluppfyllelsen. 

Informations–  och kommunikationsteknologi
Med start 2015 genomför kommunen en stor digital sats-
ning inom informations–  och kommunikations teknologi 
(IKT) som en del i att kunna uppfylla läroplansmålen och 
förbereda kommunens barn och ungdomar för framti-
den. Under 2015 antogs Informations–  och kommuni-
kationsstrategin av Barn– och utbildningsnämnden där 
mål och riktlinjer för satsningen anges. Eleverna ska ha 
tillgång till en lärplatta i varierande grad utifrån ålder. 
Lärplattan ska användas i den pedagogiska lärmiljön 
från förskola till vuxenutbildning för att stimulera elev-
ernas inlärning och kreativitet samt utveckla förmågor i 
deras livslånga lärande. Både barn och elever i behov av 
stöd och de som behöver utmanas i sitt lärande gynnas 
av tillgången till IKT. Enligt Skollagen ska elever ges det 
stöd de är i behov av, detta kräver kunskap, organisation 
och resurser.

Under 2015 har en tjänst som IKT– pedagog inrättats 
som arbetar med att införa IKT– strategi, införa digitala 
läromedel och verktyg i utbildningen samt kompetens-
utveckling. Fortbildning av personal är ett viktigt och 
kontinuerligt arbete som påbörjats och kommer fortlöpa 
under perioden. Återkommande dialog med kommunens 
IT– enhet, Unikom, förs för att skapa tekniska förutsätt-
ningar till exempel funktionellt nätverk och IT– struktur.

Nyanlända
Nyanländas lärande måste prioriteras för en fungerande 
integration. Behovet av resurser har ökat och beräknas 

såväl undervisning, läromedel och elevhälsofrämjande 
insatser. Ytterligare resurser måste till för att skapa en 

F– 9 i centrum samt för elever 16– 20 år inom gymnasie-
skolans introduktionsprogram. En markant ökning av 
antalet studerande till SFI har skett under 2015. En 
fortsatt ökning kommande år väntas.

Inom gymnasieskolans introduktionsprogram görs 
en grundläggande kartläggning av elevens kunskaps-
bakgrund i samband med studiestarten. Här krävs ett 
samarbete mellan lärare i svenska som andraspråk, 
modersmålslärare och andra berörda lärare. Studie-
handledning på modersmålet är särskilt viktigt för att 
stimulera och stödja kunskapsutvecklingen. Utifrån 
kartläggningen kan man sedan anpassa undervisningen 
efter varje elevs behov. Under introduktionstiden är det 

olika undervisningsgrupperingar. Denna organisation 
är kostnadskrävande. Introduktionsprogrammet har 
anställt ytterligare 50 % lärartjänst och detta har täckts 
med motsvarande intäkter från migrationsverket. Inom 
grundskolan genomförs undervisning i förberedelseklass.

Kommunens gymnasiekostnader kommer fortsätta 
att överstiga budget till följd av att drygt 10 % av 
eleverna som avslutar grundskolan inte är behöriga att 
söka till ett nationellt program utan kommer att gå 1 
eller 2 år på ett individuellt program innan de påbörjar 
ett nationellt gymnasieprogram, vilket innebär ett 4– 5 
årig gymnasial utbildning. En annan grupp som behöver 
en utökad utbildningstid på gymnasiet är de nyanlända 
ungdomarna, framförallt de som anländer under sin 
högstadieperiod eller senare. Även denna grupp kräver 
4– 6 årig utbildningstid på gymnasiet.

Idrottsakademi
Inför höstterminen 2015 togs beslut i KS att införa en 
idrottsakademi på Ringsjöskolan. En idrottsakademi på 
Ringsjöskolan kan förbättra motivationen och därige-
nom öka måluppfyllelse. Andra akademier har visat att 

en möjlighet att öka måluppfyllelsen bland pojkar, som 
Skolinspektionens granskning visade ligger lågt i Höörs 
kommun. Akademin kommer även att innebära en ökad 
möjlighet för kommunen att marknadsföra sig i regionen 
tillsammans med ett starkt varumärke, MFF. 
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25– timmars förskola
Utifrån förskolans lärandeuppdrag vill BUN undersöka 
intresset och förutsättningarna för att successivt 
under mandatperioden utöka 15– timmars förskola till 
att omfatta 25– timmar. En förstudie behöver göras för 
att kartlägga intresse, prognostisera nyttjandegraden 
samt beräkna kostnader.

Tillgängliga och professionella
All skolforskning pekar på att kvalitet och måluppfyllelse 
börjar i lärmiljöerna, det är barn och elevers lärande 
och lärarrollen som måste vara fokus i allt utvecklings-
arbete. Lärare ska med hjälp av ämneskunskaper och 
didaktiska kunskaper planera, genomföra och utvärdera 
en undervisning som ska möta varje elevs behov. Höga 
förväntningar, ett arbetssätt med tydliga mål och feed-
back som gynnar lärandet och goda relationer är tecken 
på professionalism. 

Kvalitetsarbetet
Barn–  och utbildningssektorns kvalitetsarbete om-
fattar all pedagogisk verksamhet i huvudmannens 
regi; förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, 
grundsärskola, introduktionsprogram och vuxen-
utbildning och ska bedrivas på alla nivåer i organi-
sationen. Kvalitetsarbetet följer sektorns framtagna 
årsklocka för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att 

uppfylla de nationella målen. Syftet är också att skapa 
delaktighet och resultatdialog om måluppfyllelsen 
och föreslå åtgärder för utveckling av kvalitén. Sam-
tidigt bör kostnader för genomförande av åtgärder 
klargöras. 

Kommunen ansvar för tillsynen av de fristående 
verksamheterna för att säkerställa medborgarnas 
rätt till kvalité i samtliga verksamheter, kommunala 
som fristående.

Förstelärare
-

sieras med statsbidrag. Syftet med att införa karriärs-
steg för lärare är att göra läraryrket mer attraktivt 
och säkra en god undervisning för elever. För att bli 
förstelärare behöver man ha lärarlegitimation och 
ägna minst 50 % av sin tjänst åt undervisning. 2013 
utsågs fyra förstelärare och ytterligare 15 tillträdde 
under 2014. Till höstterminen 2015 startar kommunen 
med 18 förstelärare som under rektors ledning driver 
utvecklingsarbete och lärgrupper på den egna skolan 
men arbetar även kommunövergripande och inom 

processledar–  och samtalsledarutbildning som gett 

-

lärare i fritidshem och förskola att bli förstelärare. 
BUN:s ambition är att tjänsterna som förstelärare per-

Motsvarande satsning bör ske genom inrättande av 
förstelärare i kommunens förskolor och fritidshem. 

Fritidshemmen
En genomlysning av fritidshemmens organisation och 
personaltäthet genomförs under 2016 i syfte att nå 
bättre måluppfyllelse. 

Barnomsorg på obekväm arbetstid
Höörs kommuns första dygnetruntöppna förskola och 
fritidshem startades som försöksverksamhet i slutet 
av 2013. Beslut att permanenta verksamheten togs 
under 2014. 2015 är första året då det varit i full drift. 
Beläggningen börjar bli konstant och kostnaderna 
börjar stabiliseras. En ökad nyttjandegrad har märkts 
under första halvåret 2015. Då det i nuläget är öppet 
i stort sett 365 dagar om året har kostnadsbilden 
justerats och uppskattas nu till 1,9 Mkr 2016 för att 
upprätthålla denna servicenivå. 

Gemensamma satsningar 
Utbildningen inom skolan syftar till att barn och elever 
ska inhämta och utveckla kunskaper och värden samt 
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättig-
heterna och de grund läggande demokratiska värde-
ringarna. Höörs Kommuns Barn–  och utbildningssektor 
har tillsammans med Social sektor och Kultur–  och 
fritids sektorn några gemensamma satsningar för arbe-
tet med integrationen, kultur och skapande. I detta 
arbete är ofta demokrati och värdegrundsfrågor i fokus. 
Några exempel på sådana satsningar är samarbetet 
skolan – boende för nyanlända ungdomar, Orupslund, 
läsprojekt med biblioteket, tjej–  och killgruppen och 
kulturgarantin, som ger elever tillgång till kvalitativa 

INNOVATIVA OCH ANSVARSFULLA
I en lärande organisation skapas delaktighet och en 
känsla av att man tillsammans med varandra utveck-
lar verksamhet och påverkar resultat. Det kollegiala 
lärandet i lärgrupper är en ny form av fortbildning, 

-
mer, men ett nytt sätt att arbeta. En ny lärplattform 
möjliggör god kommunikation mellan personal och 
mellan skola och hem, rutiner kring kommunikation 
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Skolutveckling 2016
2015 drogs utvecklingsprojekt ”Skola 2016” ingång med 
syfte att utveckla alla förskolans och skolans lärmiljöer, 
genom att utveckla lärare och annan personal på de 
sätt som vetenskap och beprövad erfarenhet pekar ut. 

Målet för projektet är:
• Ökad måluppfyllelse inom BUN:s prioriterade mål 

och styrdokument
• Bli en lärande organisation
• Utveckla inkluderande lärmiljöer
• Utveckla medarbetarnas professioner och öka 

samarbetet mellan skolformer och stadier

Skolforskning pekar på att måluppfyllelse påverkas 
av lärmiljöerna och lärarnas (personalens) sätt att 
arbeta. Höörs kommuns alla lärare och annan perso-

-
tionsgrupper för att kunna möjliggöra alla elevers 
lärande och utveckling. I lärgrupperna kan man lyfta 
sin undervisning och verksamhet och tillsammans 
utveckla och förbättra den. Detta arbete leds av för-
stelärare, pedagogista och andra lärgruppsledare.  

2016 och former för regelbundet arbete med lärgrup-
per utvecklas. 

Inom budgetramen 2015 har ett försök med peda-
gogisk utvecklare, pedagogista, för förskolan star-
tats. Pedagogistan bedriver utvecklingsarbete i 
förskolan tillsammans med förskolechefer personal. 
Barn och utbildningsnämnden vill efter utvärdering 
permanenta denna tjänst under 2016 för en utveck-
lingsledare som fokuserar på förskolan. 

Lärplattform
Med start 2016 planerar kommunen att ha en gemen-
sam digital lärplattform för förskola och grundskola. 
En gemensam plattform är ett led i att öka tillgänglig-
heten och kontaken mellan medborgare, både vård-
nadshavare och elever, och personal. I plattformen 
finns tillgång till information, dokumentation och 
bedömning. Här sker pedagogisk utveckling med 
hjälp av digitala lärresurser. Systemet har ett likartat 
gränssnitt oavsett skolform, vilket skapar trygghet 
och användarvänlighet. Utöver denna lärplattform 
ges tillgång till GAFE (Google Apps For Education) som 
ett verktyg för elever och lärare att arbeta formativt, 
det vill säga process–  och utvecklingsinriktat.

Arbetsmiljö
I strävan efter att vara en attraktiv arbetsplats vill 
Barn och Utbildningsnämnden kartlägga vilka miljö-
förbättringar personalen efterfrågar. 

LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR EKONOMI
Långsiktighet och ekonomisk hållbarhet kombinerat 
med hög kvalitet är något som Barn- och utbildnings-
sektorn strävar efter. Under ett par år har nämnden 
haft underskott men har under det senaste året stabi-
liserat sitt resultat. Under 2016 kommer detta arbete 
att fortgå för att få ekonomisk hållbarhet med bland 

i organisationen. 

Framtida organisation
BUN har beslutat göra en översyn av områdesindel-
ningen inför 2016 för förskolor och skolor i syfte att 
nå högre måluppfyllelse avseende kunskapsmålen 

-
sonalkompetens, utrustning och tilldelade resurser på 
ett ekonomiskt och klokt sätt för en budget i balans. 
Översynen baseras på kommunens infrastruktur, 
befolkningsutveckling och planerad byggnation. 

Särskolans verksamhet omfattar totalt sett få 
elever men bedrivs idag vid två skolor (åk1– 6 i 
Tjörnarp och åk 7– 9 i Sätofta). I samband med orga-
nisationsöversynen kommer särskolans behov av 
samordning att ses över och formerna för en samlad 
särskola, åk 1– 9, vid en skola kommer att analyseras.

Det råder kö till förskoleplatser i Sätoftaområdet 
samt i Tjörnarp. En utökning av antalet platser är nöd-
vändigt i dessa delar av kommunen. Beslut i kommun-
styrelsen har tagits i syfte att tillgodose behov av 
ändamålsenliga lokaler inom Sätoftaområdet gällande 
förskola, grundskola, särskola, fritidshem samt för 
idrottshallen. 

Måltidsverksamheten
Under 2014 startade arbetet för måltidsverksam-
heten med Hållbarhetsprojektet som under detta år 
drevs med hjälp av konsulter från Måltidsglädje. Från 
och med 2015 och framåt fortsätter köken att arbeta 
utefter projektets koncept på egen hand. Fokus ligger 
på helheten, maten, miljön, den pedagogiska målti-
den, elevernas delaktighet och matsvinnet.

En uppfräschning av matsalen på Ringsjöskolan 

såsom ljudnivå, trygghet med mera vore det önskvärt 
att en storkökskonsult tar fram ett förslag på detta 
som innefattar både inventarier, generell uppfräsch-
ning och möjligheter att skapa ”rum i rummet”.

Höörs kommuns servering av ekologiska livsmedel 
i förskolor, skolor och äldreboenden landade på 30 % 
2014. Målet för året är 35 % och att andelen sedan 
ökar med 1 % varje år. 2020 är målet 40 %.
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Driftsbudget
tkr Bokslut 

2014
Budget 

2015
Budget 

2016
VEP      

2017
VEP     

2018

Intäkter 187 375 186 698 188 328 192 578 196 062
Kostnader – 541 547 – 555 170 – 564 192 – 576 603 – 586 963
Driftsnetto – 354 172 – 368 472 – 375 864 – 384 025 – 390 901

Verksamhet
tkr

Bokslut 
2014

Budget 
2015

Budget 
2016

Budget 
2017

Budget 
2018

Barn– och utbildningsnämnd – 433 – 680 – 718 – 734 – 747
Förskola – 83 091 – 87 658 – 89 161 – 91 097 – 92 728
Pedagogisk omsorg – 3 861 – 3 410 – 4 850 – 4 955 – 5 044
Fritidshem – 24 862 – 24 801 – 28 912 – 29 540 – 30 069
Förskoleklass – 10 874 – 11 135 – 10 943 – 11 181 – 11 381
Grundskola – 152 716 – 159 551 – 160 256 – 163 736 – 166 667
Grundsärskola – 5 942 – 8 328 – 6 879 – 7 028 – 7 154
Gymnasieskola – 62 042 – 62 675 – 63 396 – 64 772 – 65 932
Gymnasiesärskola – 4 542 – 4 121 – 4 128 – 4 218 – 4 293
Grundläggande vuxenutbildning – 1 286 – 1 268 – 1 329 – 1 358 – 1 382
Gymnasial vuxen –och påbyggnadsutbildning – 3 258 – 3 708 – 3 770 – 3 852 – 3 921
Särskild utbildning för vuxna – 131 – 159 – 145 – 148 – 151
Svenska för invandrare – 1 134 – 978 – 1 377 – 1 407 – 1 432
Summa – 354 172 – 368 472 – 375 864 – 384 025 – 390 901

Elevpengen fastställs på Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-12-21.

Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen ska erbjuda elever med en examen 
från ett yrkesprogram i gymnasieskolan möjlighet att 
delta i undervisning med syftet att uppnå högskole-

höga kvar på verksamhetens planering och struktur. 
Den nationella satsningen på yrkesinriktad kommu-

nal vuxenutbildning som skulle avslutas 31 december 
2014 förlängdes under 2015 och Höörs Kommun 
erhöll 370 tkr, en tredjedel av det statsbidrag som 
kommunen fått tidigare år. Genom denna satsning har 
ytterligare ett antal kommunmedborgare fått möjlig-
heten att läsa en yrkesutbildning och därmed stärka 
sin ställning på arbetsmarknaden. 

Kommunalt aktivitetssansvar, KAA
Aktivitetsansvaret (som tidigare kallades informa-
tionsansvar) gäller för ungdomar som inte genomför 
eller har fullföljt utbildning på nationella program i 
gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande 
utbildning. Studie–  och yrkesvägledarna som arbe-
tar med aktivitetsansvaret håller sig informerad om 
vilka ungdomar det är som omfattas av ansvaret och 
erbjuder dessa ungdomar lämpliga individuella åtgär-
der. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera 
den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. 
Studie–  och yrkesvägledarna samarbetspartners i 
detta arbete är arbetsförmedlingen i projektet Oden 
och kommunens projekt Vägen in. Arbetet dokumen-
teras och det förs ett register över ungdomarna. 

Bokslut 2014

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokalkostnad

Kapital-
kostnad

Budget 2015

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokalkostnad

Kapital-
kostnad

Budget 2016

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokalkostnad

Kapital-
kostnad
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SOCIALNÄMNDEN
NÄMNDENS ORDFÖRANDE: ANDERS MAGNHAGEN
SEKTORSCHEF: MONICA DAHL

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Socialnämnden ansvarar i enlighet med reglementet för 
individ och familjeomsorg (IFO), omsorg till personer 
med funktionsnedsättning (OF), äldreomsorg (ÄO) samt 
kommunal hälso- och sjukvård (HSL). 

Under de senaste åren har lagstiftaren utökat social-
nämndens arbetsområden samtidigt som tillsyns-

myndigheten i allt högre utsträckning detaljstyr hur 
nämnden skall organisera, följa upp och dokumentera 
i sina verksamheter. Detta har fått till följd att det blivit 
allt svårare att bedriva arbetet både i enlighet med 
nämndens strategier och mål samt lagstiftarens inten-
tioner och krav.

Styrkort för nämndens mål 2016
Fullmäktige-
mål

Nämndsmål Uppföljning

Medborgarnas upplevelse av Höörs kommun som en 
plats att bo och leva på ska öka under mandatperioden

Andelen personer som får boende i Höör efter beslut 
om boende ska öka.
Antalet medborgare som tar del av tidiga insatser 
ska öka från oktober 2015 till oktober 2016.

Medborgarnas möjligheter till delaktighet ska öka 
under mandatperioden

Individens förmåga, delaktighet och självbestämmande  
ska framgå av genomförandeplanen. Minst 70 %.

Andelen medborgare som är nöjda med sitt särskilda 
boende eller hemtjänst ska öka

Genom att tillsammans med medborgaren sam arbeta 
med dennes privata nätverk för att öka känslan av 
sammanhang. Minst 75 resp 84 % ska vara nöjda 
med sitt särskilt boende eller sin hemtjänst i Social-
styrelsen brukarundersökning.

Informationen om/från kommunens verksamheter 
ska öka under mandatperioden.

100 % av informationen på hemsidan ska inte vara 
äldre än 6 månader. Mäts via revideringsdatum.

Andelen medborgare som får ett gott bemötande av 
kommunen ska öka.

Nöjdheten gällande bemötande på de olika brukar-
enkäterna/ värdegrundsenkäterna ska bibehållas 
eller öka jämfört med föregående år.

 
kommunen ska öka enkäterna/ värdegrundsenkäterna ska bibehållas 

eller öka jämfört med föregående år.
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Fullmäktige-
mål

Nämndsmål Uppföljning

Medarbetarnas uppfattning om kompetens-
utveckling, information och kunskapsutbyte ska öka.

Kommunens medarbetarundersökning ska visa en 
ökning av medarbetarnas nöjdhet med minst  
5 %-enheter

Medarbetarnas uppfattning om den goda arbets-
platsen ska öka

Kommunens medarbetarundersökning ska visa en 
ökning av medarbetarnas nöjdhet med minst  
5 %-enheter

Fler medarbetare kan rekommendera Höörs kommun 
som arbetsgivare

Kommunens medarbetarundersökning ska visa en 
ökning av medarbetarnas nöjdhet med kommunen 
som arbetsgivare med minst 5 %-enheter

Det årliga ekonomiska resultatet ska utgöra minst  
1 % av skatteintäkter och generella statsbidrag vil-

-
delser och möjlighet att amortera på låneskuld

Avvikelse mot budget ska vara > eller = 0

Kostnaden för externa placeringar ska vara lägre än 
2015.

Andel inköpta ekologiska livsmedel ska öka. -
samheter ska vara ekologiskt
Minst 70 % av enheterna ska uppnå sina mål i hand-
lingsplanen avseende energi.

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR
Boendefrågan är högaktuell inom Socialnämndens 

omfattning som behövs utifrån beslut och i enlighet med 
krav på standard för målgrupper inom socialnämndens 

-
ring för utbyggnad i takt med att Höör växer. 

Kommunstyrelsen beslutade om en gemensam över-
gripande organisation gällande migration för Höörs 

kommun bestående av migrationssamordnare, boende-
koordinator och familjepedagog.

Fördelningstalet som anger antalet på mottagande av 
ensamkommande barn kommer att skrivas upp därmed 
kommer behovet av bostäder och anställning av hand-
ledare, socialsekreterare att öka allteftersom antalet 
ensamkommande barn ökar.
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INDIVID OCH FAMILJEOMSORG (IFO)
Arbetsmängden och arbetstyngden för IFO har stadigt 

-
styrning från tillsynsmyndigheter gällande lagkrav för 
handläggning. Personalförstärkningar av barnutredare, 
utredare inom familjerätt samt handläggare gällande 
missbruk har rekryterats.

I och med att antalet Höörsbor ökar även kostnaden 
för försörjningsstödet.

OMSORG OM FUNKTIONSNEDSAT TA, OF
Behovet av alternativa boenden såsom trapphus-

av för att möjliggöra att rätt insatser ges på rätt nivå. 
Under slutet av 2016 planeras det för uppstart av ett 
trapphusboende inom LSS. Likaså öppnar ett boende för 
psykiskt funktionsnedsatta i början på 2016.

hösten 2015.
Medborgaren behöver veta vilka påverkansmöjlig-

heter samt vilka förväntningar och krav som kan stäl-
las på den individuella insatsen som är bedömd och 
beslutad utifrån den enskildes behov. Riktlinjer och 
information på hemsidan ska skapas och förtydligas. 
Arbetet inom social sektor har de senaste åren blivit 
mer och mer komplext och kräver ett större och mer 
omfattande samarbete mellan dels olika myndigheter 
men även inom sektorns olika professioner. Likaså kra-
vet på kompetens utveckling och utbildnings insatser. 
Mål gruppen inom OF har vidgats som medför att 
utbildnings behovet ökar i takt med utvidgat uppdrag. 

ÄLDREOMSORG 
Behovet av särskilt boende och efterfrågan på kort-
tidsplatser har under året ökat stadigt ökat. Det beror 

på sjukhuset samt att möjligheterna att vårdas hemma 
med stora och varaktiga vård och omvårdnadsinsatser.

Vårdtyngden har ökat de senaste åren och inför 
2016 förstärks personaltätheten motsvarande perso-
naltätheten innan besparingarna inför budget 2012, en 
förstärkning motsvarande 4 miljoner kr. 

Antalet sjukskrivningar som är stressrelaterade ökar 
för vart år och med satsningen av personalförstärkning 
och satsningen på medarbetardriven innovation inom 
olika yrkeskategorier är förväntan att denna trend ska 
brytas.

HEMTJÄNSTEN
Arbetssättet inom hemtjänsten är idag oerhört styrt 
utifrån lagstiftarens krav samt utifrån det resurs-
fördelningssystem som tillämpas. Nuvarande arbetssätt 
gagnar inte personalkontinuiteten däremot insats och 
tidskontinuiteten. Med en åldrande befolkning och allt 
fler äldre med stora hjälpbehov står Höörs kommun 
inför en rejäl utmaning. Efterfrågan på hemtjänst har 
de senaste åren ökat med 20-25% och prognosen visar 

till både missnöjda medborgare och medarbetare. Både 
Socialnämnden och kommunstyrelsen beslutade om 
en utbildningssatsning i medarbetardriven innovation i 
höst inom äldreomsorgen och som fortsätter i vår uti-
från den kartläggning som är gjord.

Hösten 2015 infördes gruppledare i hemtjänsten som 
ska utvärderas under 2016 för att kunna tillvarata idéer 
och förslag från medarbetare samt kunna backa upp 
och stödja den enskilde medarbetaren i sitt vardagliga 
arbete. 

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Nytt hälso- och sjukvårdsavtal kommer leda till kost-
nadsökningar för kommunen som kommer att innebära 
förändringar i ansvar och arbetssätt. En stor utmaning 
som vi delar med både andra kommuner och regionen 
är rekrytering av sjuksköterskor, sjukgymnaster och 
arbetsterapeuter. Utbildningssatsningar krävs i den 
kommunala Hälso- och sjukvården.

Teknikutveckling och annan omvärldsbevakning krä-
ver möjlighet att kunna testa ny teknik som att kunna 
delta i gemensamma arbetsgrupper med andra myndig-
heter som t ex Region Skåne (att respektive huvudman 
kan ta del av varandras dokumentation, test av appar 
med mera). 

UT VECKLING
Under 2016 kommer socialnämnden utveckla arbetet 
med rådslag ytterligare inom flera av verksamhets-
områdena. Att gemensamt med Region Skåne och andra 
samarbetspartners vidarutveckla projekt och fortsätta 
arbeta med gemensamma hälsofrämjande insatser i 
grupp utifrån olika teman med utgångspunkt att nyttja 
sina egna resurser och klara sig själv så länge som möj-
ligt, samt möjliggöra och ta hjälp av civilsamhället och 
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Driftsbudget
tkr Bokslut 

2014
Budget 

2015
Budget 

2016
VEP    

2017
VEP      

2018

Intäkter 84 464 84 771 97 056 98 314 100 646
Kostnader – 329 503 – 341 082 – 366 766 – 371 408 – 380 219
Driftsnetto – 245 039 – 256 311 – 269 260 273 094 279 573

Verksamhet 
tkr

Bokslut 
2014

Budget 
2015

Budget 
2016

VEP    
2017

VEP      
2018

Socialnämnd – 776 – 1 054 – 1 098 – 1 114 – 1 140
Alkoholtillstånd – 363 – 337 – 416 – 422 – 432
Äldreomsorg – 127 967 – 129 897 – 135 797 – 137 731 – 140 998
Insatser enligt LSS/SFB – 50 000 – 48 913 – 49 438 – 50 142 – 51 332
Insatser till personer med funktionsnedsättning – 14 592 – 22 052 – 25 637 – 26 002 – 26 619
Vård för vuxna med missbruksproblem – 5 123 – 3 154 – 4 310 – 4 371 – 4 475
Barn och ungdomsvård – 15 635 – 16 519 – 15 646 – 15 869 – 16 245
Övriga insatser till vuxna – 989 – 1 487 – 1 323 – 1 342 – 1 374
Ekonomiskt bistånd – 16 325 – 17 717 – 18 046 – 18 303 – 18 737
Familjerätt och familjerådgivning – 997 – 1 460 – 1 956 – 1 984 – 2 031
Flyktingmottagande – 1 102 – 823 2 526 2 562 2 623
Arbetsmarknadsåtgärder – 4 038 – 4 526 – 4 846 – 4 915 – 5 032
Stab/Ledning – 7 132 – 8 372 – 13 273 – 13 462 – 13 781
Summa – 245 039 – 256 311 – 269 260 – 273 094 – 279 573

Bokslut 2014

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokal-
kostnad

Kapital-
kostnad

Budget 2016

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokal-
kostnad

Kapital-
kostnad

Budget 2015

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokal-
kostnad

Kapital-
kostnad
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
NÄMNDENS ORDFÖRANDE: KENNETH KALLIN
SEKTORSCHEF: ROLF ENGLESSON

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Miljö- och byggnadsnämnden är en av kommunens fack-
nämnder och består av verksamheterna bygg, miljö och 
bostadsanpassningsbidrag.  

Nämndens uppdrag är att idka tillsyn och utge till-
stånd över i kommunen förekommande verksamheter 
enligt miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen samt 
plan- och bygglagen.

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.

Myndigheten handlägger också ärenden rörande 
bostadsanpassningsbidrag. 

samarbete med vattenenheten som ansvarar för bland 
annat Ringsjöns vattenråd.

Styrkort för nämndens mål 2016
Fullmäktige-
mål

Nämndsmål Uppföljning

Tillsynsarbetet med enskilda avlopp skall leda till att 
kväveutsläppen minskar med 300 kg/år och fosfor-
utsläppen med 70 kg/år.

Mäts med en schablonberäkning över olika typer av 
enskilda avlopp.

Antalet inspektioner som myndigheten utför på livs-
medelsområdet.

Mäts i antal och målet för året skall vara 75 stycken.

Antalet inspektioner som myndigheten utför på 
miljö området.

Mäts i antal och målet för året skall vara 120 stycken.

Antalet inspektioner som myndigheten utför på 
hälso skyddsområdet.

Mäts i antal och målet för året skall vara 55 stycken.

Antal tillsynsbesök bygg. Mäts i antal och målet för helåret är 100 stycken.
Tiden för att handlägga ett bygglov. Mäts löpande över året och målsättningen är att 

snittiden ska vara mindre än åtta veckor.
Antal tillsynsbesök bygg. Mäts i antal och målet för helåret är 100 stycken.
Tiden för handläggning av icke bygglovspliktiga 
BAB-ärenden (Bostadsanpassningsbidrag).

Mäts som tiden från det att ärendet är komplett till 
dess att beslut om åtgärd är taget. Den genom snitt liga 
tiden ska inte uppgå till mer än två veckor.

Att budgeten för BAB (Bostadsanpassningsbidrag) 
bättre stämmer överens med det faktiska utfallet.

Budget avstäms mot det faktiska utfallet vid bok-
slutet 2016.
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VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR
ÖKAD INVENTERING AV ENSKILDA AVLOPP
SYF TE
Att öka takten för tillsynen av de enskilda avloppen och 
därmed minska föroreningarna som släpps ut i bland 
annat Ringsjön.

MOTIVERING
Livslängden på en enskild avloppsanläggning är i 
genomsnitt 20 – 25 år och med över 1500 enskilda 
avloppsanläggningar behöver vi inspektera minst 100 
anläggningar per år, för att inte få en successiv försäm-
ring av beståndet. Detta klarar vi inte av med nuvarande 
bemanning. Därför behövs det minst en ytterligare kraft 
för att åstadkomma förändring inom området. 

Utsläppen från de enskilda avloppen är en av de 
viktigaste orsakerna till föroreningshalterna i de olika 
sjöarna i kommunen. Innan dessa avlopp är åtgärdade 
kommer inte avgörande förbättringar av sjöarnas till-
stånd att vara möjligt. 

Av de 38 punkterna i åtgärdslistan för vattendirek-
tivet är det sju punkter som riktar sig till kommunerna 
och två av dessa gäller tillsynen över miljön och enskilda 

avlopp. För att leva upp till intentionerna i vattendirekti-
vet och kraven från vattenmyndigheten måste tillsynen 

UTÖKAD BUDGET TILL BAB  
(BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG)
SYF TE
Att få en budget till BAB som är bättre avpassad till 
utfallet.

MOTIVERING
Antalet ärende inom bostadsanpassning stiger nu 
kraftigt och därmed ökar också våra kostnader. Ny 
lagstiftning om tidigare hemgång från sjukhus kommer 
sannolikt också att öka kostnaderna. En väl fungerande 
bostadsanpassning påverkar kommunens kostnader för 
hemtjänst.

De senaste åren har det visat sig att budgeten för BAB 
-

heten tvingats äska extra anslag från kommunstyrelsen 
redan under våren. Kostnadsnivån är enbart i marginell 
omfattning möjlig att påverka för myndigheten.
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Driftsbudget
tkr Bokslut 

2014
Budget 

2015
Budget 

2016
VEP      

2017
VEP     

2018

Intäkter
Kostnader
Driftsnetto

Verksamhet
tkr

Bokslut 
2014

Budget 
2015

Budget 
2016

VEP      
2017

VEP     
2018

Nämnds- och styrelseverksamhet – 299 – 425 – 438 – 437 – 436
Fysisk och  teknisk planering och bostadsförbättring
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning
Äldreomsorg
Insatser till personer med  
funktionsnedsättning (Ej LSS/SFB) 0 0 0 0 0
Summa

Bokslut 2014

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokalkostnad

Kapital-
kostnad

Budget 2015

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokal-
kostnad

Kapital-
kostnad

Budget 2016

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokal-
kostnad

Kapital-
kostnad
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INVESTERINGSBUDGET

Investeringsbudget, tkr
Projektnamn Budget 

2016
VEP  

2017
VEP  

2018

Investeringsreserv
Utrustning och inventarier KLK 250 250 250
Räddningstjänsten IVPA-bil 700
Utlarmningsutrustning brandmännen 500
Räddningstjänsten FIP-fordon 0 700
Släck-räddningsbil Norra Rörum
Räddningstjänsten upprustning övningsfältet 300
Räddningstjänsten skyddskläder 500

400
IT-infrastruktur 
PRIOS/Höör24 100 100
Läsplattor till politiker 25 25 100
W3D3 uppgradering/utveckling 250 100
Nytt ekonomisystem
Beslutstödssystem 880
E-arkiv 
Programuppdatering telefoniplattform 125
Hemsida 600 200
Totalsumma

INVESTERINGSRESERV

som anses strategiskt viktiga men inte kända under 
planerings processen. Inga driftskonsekvenser är beräk-
nade. 

UTRUSTNING OCH INVENTARIER KLK
-
-

IVPA-BIL/SJUKVÅRDS-FORDON
IVP/Sjukvårds-fordon till Höör som ersätter fordonet 
från 2006.

Genom att investera i en ny IVPA bil som även kan ha 
mera utrustning kan man bredda användningsområdet 
till att vara FIP (förstahandsperson på plats). Detta är 
ett arbetssätt som börjar få spridning inom räddnings-
tjänsten då man kan vara framme och göra livräddande 
samt första insats även vid exempelvis släckning eller 

-

KOMMUNSTYRELSEN

UTLARMNINGSUTRUSTNING TILL BRANDMÄNNEN
Utlarmning till Höör som ersätter utrustningen från 2006.

Nuvarande utlarmningsutrustning med tillhörande 
personsökare börjar bli sliten och reparationerna under 
2014 blev höga och tillförlitligheten sjunker. Rädd-

RÄDDNINGSTJÄNSTEN FIP-FORDON
Utlarmning till Höör som ersätter fordonet från 2006. 
Förstahandsperson på plats.

Nuvarande utlarmningsutrustning med tillhörande 
personsökare börjar bli sliten och reparationerna under 
2014 blev höga och tillförlitligheten sjunker. Rädd-

SLÄCK-RÄDDNINGSBIL NORRA RÖRUM
En släck- och räddningsbil till Norra Rörum som ersätter 
den från 1989.

Nuvarande brandbil har stora rostangrepp på chas-
siet och har problem att klara besiktningar. Genom att 
köpa ett begagnat eller ett mindre fordon går det att 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN UPPRUSTNING ÖVNINGSFÄLTET
Övningsfältet behöver en upprustning. Framförallt 
material för motorsågsutbildning men även en invändig 
renovering och uppfräschning då det sliter att öva med 

-

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKYDDSKLÄDER
Brandskyddskläder från 2013 behöver bytas ut. Rädd-

TÅGSTOPP TJÖRNARP MEDFINANSIERING
Pågatåg Nordost vari Tjörnarps station ingår, är ett 
medfinansieringsprojekt där järnvägsplanen är klar 

december. För 2014 var kommunens andel beräknad till 

Finansiering av dessa kapitalkostnader finns inom 
Utvecklingsprojekt/Nya projekt.

IT-INFRASTRUKTUR
Kommunövergripande satsningar inom IT-infrastruktur-
området inklusive satsningar på bredband landsbygd.

PRIOS/HÖÖR24
Höör 24 är kommunens portal för e-tjänster. 

För en fortsättning av Prios-projektet – Medborg-
arens Mina Sidor – har fem kommuner tillsammans gjort 
en upphandling för en grundplattform för att underlätta 
kommunmedborgarnas myndighetskontakter. Denna 
IT-plattform byggs upp stegvis och investeringsbehovet 

LÄSPLAT TOR TILL POLITIKER
En större satsning har gjorts på läsplattor till politiker. 
Under de kommande åren kommer det att behövas 
kompletteringar.
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W3D3 UPPGRADERING/UT VECKLING
W3D3 är kommunens ärende- och dokumenthante-
ringssystem. Under perioden 2016–2018 behöver 
uppgraderingar göras för att kunna hantera e-arkiv och 
investera i moduler som gör att systemet ”talar med 
andra system”.

NY T T EKONOMISYSTEM
Nuvarande avtal går ut 2016-03-31 och avtalet har 
förlängts så länge det går enligt avtalet. Nuvarande 
ekonomisystem infördes under 2008. Vårt framtida 
ekonomisystem ska stödja våra ekonomiprocesser och 

upp vår ekonomi. Användarvänlighet och systemets 

BESLUTSSTÖDSSYSTEM
Ett behov av att samordna sina budget- och prognos-
processer med verksamhetsplanering och samman-
ställd rapportering från ett flertal system för bland 
annat ekonomi, personal, skola samt vård och omsorg 
men även andra verksamhetsområden föreligger för en 
modern kommun.

Genom att göra ekonomi-, personal och verksamhets-
information från olika källor kvalitetssäkrad och till-
gänglig på ett ställe blir det enklare att följa upp, analy-
sera och styra verksamheten.

Färre system ger en enklare vardag för användarna. 
Verksamhetsplaneringen görs i samma system som den 
ekonomiska planeringen och därmed hänger allt ihop.

Det frigör tid och på så sätt blir det mer tid för ana-

förbättrad helhetssyn och ökad samlad kunskap om 
verksamheten.

Hela budget- och prognos processen kommer att gå 
mycket snabbare och beslut rörande ekonomi och per-
sonal fattas på korrekt information och all uppföljning 

system. Det möjliggör med andra ord ökad styrning och 
insyn. Finansiering av de totala nettodriftskostnaderna 

E-ARKIV
När den förstudie, som vi är med i tillsammans med 
Skåne Nordost, färdigställs måste vårt interna arbete 
inför ett införande av e-arkiv påbörjas.

PROGRAMUPPDATERING TELEFONIPLAT TFORM
Nuvarande växelplattform som sambrukas av Hässle-
holms, Hörby, Höörs och Ö Göinge kommuner togs i bruk 
2013. Under 2016 är en programuppdatering aktuell. 
Avskrivningstid på nuvarande och kommande investe-
ringsobjekt är tre år.

HEMSIDA
Nuvarande webbplats drivs av EpiServer 6.5, ett pro-
gram för att hantera hemsidor. EpiServer 6.5 börjar bli 
föråldrat och vi behöver inom kort uppgradera till ett 
modernt system. Antingen till EpiServer 7.5 (senaste 
versionen) eller gå över till en helt annan plattform 
(Content Management System).

Vår nuvarande webb ligger på en server med för-
åldrad teknik, Windows 2003. Denna servermjukvara 
stöds inte längre av Microsoft vilket innebär att inga 

tur innebär en säkerhetsrisk. Webbplatsen måste därför 

Höörs kommuns hemsida är vår viktigaste informa-
tionskanal. Den är själva navet i vår kommunikation med 
omvärlden. Det är en kanal vi själva råder över och en 
ovärderlig plats för information och kommunikation. En 
väl fungerande hemsida sparar tid och resurser både för 
organisationen och medborgarna.

Hemsidan är också ett viktigt ansikte utåt. Om 
besökare på hemsidan upplever informationen som 
lättillgänglig, begriplig och välstrukturerad, kommer vår 
organisation att uppfattas som detsamma. En omodern 
hemsida signalerar tvärtom en omodern kommun och 
skapar dessutom frustration hos besökaren.

I samband med den förstudie som nu utförs som en 
del av förberedelserna inför uppgradering av vår recep-
tion till ett Medborgarcenter, har dessutom vikten av en 
modern, uppdaterad och väl fungerande hemsida blivit 
än mer tydlig. Det som uppenbarats i samband med de 
studiebesök som gjorts i andra kommuner är att hem-
sidan kommer att vara en helt central informationskälla 
och kanske det allra viktigaste arbetsverktyget för de 
som ska bemanna Medborgarcentret.
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Investeringsbudget, tkr
Projektnamn Budget 

2016
VEP  

2017
VEP  

2018

Förnyelse gatubelysning 700
Nya fordon 0 0
Maglasätevägen 0 0
Park- och lekplatsprogrammet 0

250 250 250
Tillgänglighetsanpassningar 250 250 250
Mer och bättre cykelparkering 250 250 250
Inventarier 100 100 100
Asfalt, beläggningsunderhåll
Asfalt, eftersatt underhåll

0 0
GC Höör – Ludvigsborg 0 500
GC Ängsbyn – Gamla Bo 0 0
GC Industrigatan 0 1000 100
Storgatan 0 0
GC Thornbergsgatan 0 50
Gatubelysning Sanatorievägen 0 0 600
Detaljplan Möllan 15 0 0

500 0 0
Cirkulationsplats väg 13, Frostavallsvägen 0 0
Totalsumma

FÖRNYELSE GATUBELYSNING
Elseparation gatubelysning i Tjörnarp. Åtgärder för 
anläggningar med uttjänta trästolpar och luftledningar. 

NYA FORDON
Utbyte av uttjänt traktordragen sopmaskin. 

MAGLASÄTEVÄGEN
Renovering och isolering av bron över Höörs-ån, samt 
utbyte av räcke längs del av sträckan.

PARK- OCH LEKPLATSPROGRAMMET
Genom en långsiktig strategi görs under en 5-års period 
en översyn av kommunens samlade lekplatser och 
grönytor inom detaljplanelagt område. Avsikten är att 
utveckla de gröna miljöerna och skapa bättre mötes-
platser för kommunens. 

TRAFIKSÄKERHET 

trafikfaran/trafiksituationen kan vara uppenbar och 
som måste lösas i nuet. Det kan exempelvis handla om 
att stänga ute bilar från cykelbana, prioritera vägledning 

TEKNISKA NÄMNDEN

TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING
Samhällsbyggnadssektorn har på ett målmedvetet 
och vägledande sätt tagit tag i frågan om att anpassa 
gaturummet till Boverkets krav på tillgänglighets-
anpassningar. De lagstadgade åtgärderna syftar till att 
möjliggöra allas vistelse på allmän platsmark utan att 
förpassas till att bli funktionshindrad bara för att ute-
miljön inte tillåter vars och ens deltagande. 

MER OCH BÄT TRE CYKELPARKERING

innehåller en rad åtgärder som resulterat i prioriterade 
investeringsprojekt. Ett av projekten är att se till att det 
blir bättre cykelparkeringar både vid busshållplatser 
som i stationsområdet. Höörs kommun har som bästa 
kommun i Skåne ökat andel av alla resor som sker med 
cykel mellan resvaneundersökningarna 2007 och 2013. 

INVENTARIER

ASFALT, BELÄGGNINGSUNDERHÅLL
Löpande beläggningsunderhåll enligt asfaltsplan. 
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ASFALT, EF TERSAT T UNDERHÅLL
Åtgärder på del av kommunens gatunät med ett efter-
satt underhåll, ca 15 % av den totala ytan. Med efter-
satt underhåll menas objekt som tillåtits förfalla till en 
standard som medför en fördyrad underhållsåtgärd. 
Tekniska nämnden vidhåller vikten av hög takt i att 
komma ikapp med de eftersatta gatorna. Återställ-
ningsarbetena riskerar att bli än högre med en alltför 
utdragen tid för åtgärder.

LEVANDE OFFENTLIGA RUM
-

met och för att möta nya behov på torg, i parker och 
grönstråk. Attraktiva miljöer för medborgarna skapar 
levande ytor och sociala mötesplatser. 

GC HÖÖR – LUDVIGSBORG
Vad gäller det statliga vägnätet finns önskemål från 
Skånes 33 kommuner om anläggande av cykelvägar, 
dvs även från Höörs kommun. Region Skåne har i 
Cykel vägsplan för Skåne 2014–2025 utsett 3 cykelvä-
gsobjekt utmed statligt vägnät i Höörs kommun med 
utgångspunkt från den lista på objekt som insänts från 

är redan anlagt till Skånes Djurpark 2014. De återstå-
ende 2 projekten är Höör–Ludvigsborg (delvis enskilda 
vägar) 2018 och Ängsbyn–Bosjöskloster–Gamla Bo 
2020–2021. Kommunstyrelsen kommer behöva ingå 

för utförande. Utbyggnaden är planerad till tidigast 

GC ÄNGSBYN – GAMLA BO

innehåller en rad åtgärder som resulterat i prioriterade 
investeringsprojekt. Vad gäller det statliga vägnätet 

-
gande av cykelvägar, dvs även från Höörs kommun. 
Region Skåne har i Cykelvägsplan för Skåne 2014–2025 
utsett 3 cykelvägsobjekt utmed statligt vägnät i Höörs 
kommun med utgångspunkt från den lista på objekt 
som insänts från Höörs kommun. Det första objektet 
är redan anlagt till Skånes Djurpark 2014. De återstå-
ende 2 projekten är Höör–Ludvigsborg (delvis enskilda 
vägar) 2018 och Ängsbyn–Bosjöskloster–Gamla Bo 
2020–2021. Kommunstyrelsen kommer behöva ingå 

för utförande. Utbyggnaden är planerad till tidigast 

GC INDUSTRIGATAN
Ett av projekten i Tekniska nämndens trafikplan är 
anpassning av cykelbana utmed Industrigatan. Det 

STORGATAN
-

nad av Storgatans återstående del med utförande likt de 
två tidigare etapperna av Storgatan. Projektet avser 
ombyggnad av Storgatan mellan Parkgatan och Gamla 

passage mot skola samt ökad tillgänglighetsanpassning 

GC THORNBERGSGATAN 
Denna sista felande cykellänk i skolområdet förbinder 

Jeppas Gränd och Östergatan. Dagens hämtning och 
lämning av bilburna elever i skolområdet samt lärar-
parkering på Thornbergsgatan förstärker den otrygga 

skatepark som färsk målpunkt påskyndar behovet av att 

GATUBELYSNING SANATORIEVÄGEN
Komplettering av gatubelysningsanläggning längs 
Sanatorievägen för att knyta samman cykelstråket från 
Höörs tätort med Nybyvägen. 

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

itivt bestämd utgiftsnivå.

RINGSJÖSKOLAN MED FLERA

kommunens övriga skolor.

CIRKULATIONSPLATS VÄG 13, FROSTAVALLSVÄGEN
När hälften av bebyggelsen inom etapperna 1–3 på Höör 

vid Kvarnbäcksvägens anslutning till Frostavallsvägen 

och från Kvarnbäcksområdet. Totalt är området plane-
rat för ca 130 bostäder vilket innebär att 60–65 bostä-

plats. Utbyggnaden är planerad till tidigast 2018 och ej 
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Investeringsbudget, tkr
Projektnamn Budget 

2016
VEP  

2017
VEP  

2018

Microsoft SQL server 85 
Totalsumma 85 0 0

MICROSOF T SQL SERVER

Servern behövs för att kunna erbjuda tillräcklig bra 
responstid för almänhetens användning av kartan.

VA-/GIS-NÄMNDEN
SKATTEFINANSIERAD
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Investeringsbudget, tkr
Projektnamn Budget 

2016
VEP  

2017
VEP  

2018

Nya serviser VSD 150 150
Ledningsförnyelse VSD
Utbyggnad VA-ytterområden
Nya va-ledningar inom exploateringsområden
Förnyelse ARV & PST
Förnyelse VV & Täkter
Spillvattenledningsnät Norra Rörum
Totalsumma

NYA SERVISER VSD
Anläggning av nya serviser till fastigheter som önskar 
ansluta sig. 

LEDNINGSFÖRNYELSE VSD
Ledningsförnyelse innebär byte av galvade vattenled-
ningar infodring/byte av spill- och dagvattenledningar 
förnyelse av brunnar, ventiler och andra anordningar. 
Projektet avser även separering av spill- och dagvatten-
ledningar för att minska andelen ovidkommande vatten 
till reningsverk 

VA-Y T TEROMRÅDEN
Utbyggnad av VA-ledningar inom områden i beslutad 
utbyggnadsplan samt överföringsledningar, pump-
stationer och tryckstegringsstationer för att försörja 
områdena

NYA VA-LEDNINGAR INOM EXPLOATERINGSOMRÅDEN
Investeringen avser vatten-, spill- och dagvatten-
ledningsnät i exploateringsområden. I investeringarna 
ingår också utbyggnad av ledningsnätet i/till privata 
exploateringsområden.

FÖRNYELSE ARV & PST
Åtgärder delvis pga. eftersatt underhåll på reningsverk 
och pumpstationer. Renovering av luftare för att minska 
energiåtgång.

VA-/GIS-NÄMNDEN
AVGIFTSFINANSIERAD

FÖRNYELSE V V & TÄKTER
Åtgärder för att öka säkerheten kring anläggningar och 
minska risker för kvalitetsstörningar och produktions-
avbrott.

SPILLVAT TENLEDNINGSNÄT NORRA RÖRUM
-

nät det vill säga dag- och spillvatten i samma ledning. 

gör att vi måste erbjuda fastigheterna anslutningar. Vi 

vad vi producerar. Då vattnet framöver ska pumpas till 

spillvattenledningsnät byggs.
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Investeringsbudget, tkr
Projektnamn Budget 

2016
VEP  

2017
VEP  

2018

Inredning till musikskolan 1 500 0 0
Toaletter till friluftslivet 425 0 0
Näridrottsplats 0 500 0
Vattenhål/rastplats i Hedensjö, Skåneleden 0 150 0
Friidrott Jeppavallen 0
Totalsumma 0

INREDNING MUSIKSKOLAN
Investering i inredning som behövs efter ombyggnad 
och/eller nybyggnation av musikskolan. 

TOALET TER TILL FRILUF TSLIVET
Höörs kommun har idag sju toaletter i form av utedass 
på badplatser och vandringsleder. Tömningen av dessa 
sker genom utbyte av lösa tunnor varannan vecka 
under sommarhalvåret. Detta sköts av Merab. På grund 
av arbetsmiljöskäl för de anställda vill man inte längre 
hantera dessa tunnor. Alternativet är toaletter som kan 
slamtömmas.

Då det råder olika förutsättningar på platserna där 
toaletterna är placerade och eftersom nyttjandegraden 
är väldigt olika får man tänka sig olika lösningar för att 
det ska fungera.

På de platser som besöks av väldigt många personer, 
som bad- och båtplatsen i Sätofta och badplatsen i 
Gamla Boo behövs det en större tank liknande de toa-
letter vi har i Frostavallens strövområde. Vid Tjörnarps 
badplats behövs en mobil toalett och på vandrings-
lederna, som inte har lika många besök, räcker det med 
toaletter som har en mindre tank.

Timmertoalett hkp  
med stor tank (2 st)

à-pris 

Mobil toalett (1 st)
Toalett med  
mindre tank (4 st)

à-pris  

Summa

Kommentar:
I samband med att nya toaletter skulle köpas in till 

Frostavallens Strövområde, gjordes en undersökning 
om vilken typ av toalett som skulle vara lämplig. Studie-
besök gjordes på bland annat Söderåsens Nationalpark, 
där man har toaletter med komposteringsfunktion.

I en toalett med komposteringsfunktion samlas 
avfallet i en stor behållare under toaletten där det bryts 
ner biologiskt. Det fungerar som ett slutet system där 
avfallet bryts ner till en hygienisk slutprodukt användbar 
som jordförbättringsmedel. 

För att dessa toaletter ska fungera krävs skötsel 
i form av regelbunden omrörning och tömning samt 
tillsats av strö då den biologiska nedbrytningen är bero-
ende av rätt fuktighet och lufttillförsel. Problem med 

En förmultningstoalett kan vara olämplig om den 
används oregelbundet, eftersom den kräver omsorgsfull 
skötsel och har en begränsad kapacitet.

Årskostnaden för skötsel av toaletter med komposte-
ringsfunktion, som behöver regelbunden tillsyn, översti-
ger kostnaden för skötsel av toaletter med slamtömning.

NÄRIDROT TPLATS
Nämnden har tidigare uttryckt intresse för att få ut 
näridrottsplatser i bostadsområdena; t.ex. Höör Väster 
och Sätofta. En lagom anläggning kan beräknas kosta ca 

till vad en kommunal lekplats kostar och skötseln över-
lämnas med fördel till samhällsbyggnadssektorn.

VATTENHÅL/RASTPLATS I HEDENSJÖ, SKÅNELEDEN
Markägaren har erbjudit Höörs kommun möjlighet att 
anlägga en rastplats. Det kan anses lämpligt att förse 

FRIIDROT T JEPPAVALLEN
Investeringskomplettering. Genom att öka tillgänglig-
heten både på planen och i omklädningsutrymmen 

hos Arvsfonden och Skånes Idrottsförbund kan ge 

som Skateparken. Särskilt igångsättningsbeslut från 
kommunstyrelsen krävs. Totalsumman för anläggningen 
beräknas till ca 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
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Investeringsbudget, tkr
Projektnamn Budget 

2016
VEP  

2017
VEP  

2018

Inventarier skol-/förskoleområdena
IT Investering Skola 1000
Måltidsverksamheten 200 200 200
Inventarier Ringsjöskolan 0 0
Inventarier ny förskola Sätofta 0 0
Förskolor/Grundskolor utemiljö 500 500
Totalsumma

INVENTARIER SKOL-/FÖRSKOLEOMRÅDENA
Inventarieinköp inom områdenas verksamheter såsom 
skola, förskola, vuxenutbildning, administration och 
resursteam. Medlen fördelas till de olika områdena senare 

IT INVESTERING SKOLA
Investering i ny IT-Miljö på skolor o förskolor har 
startat under hösten 2015. Satsningen ska fortstätta 
genomföras under 2016 enligt IKT-Plan. Då detta är fullt 
utbyggt kommer investeringsmedel för reinvestering 

av verksamhet. Vid genomförande av investering behövs 
medel tillföras till BUN:s ram för ökade driftskostnader. 

MÅLTIDSVERKSAMHETEN
Köksutrustning såsom stekbord samt serveringsdelar 

kommer läggas i måltidspriset.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

INVENTARIER RINGSJÖSKOLAN
Merparten av Ringsjöskolans inventarier såsom stolar, 
bänkar, arbetsplats till lärare behöver bytas ut då de 
går sönder och inte uppfyller arbetsmiljökraven. Drifts-

INVENTARIER NY FÖRSKOLA SÄTOF TA
Vid uppförande av ny förskola Sätofta behövs nya inven-

FÖRSKOLOR/GRUNDSKOLOR UTEMILJÖ
Efter inspektion av kommunens förskolor och grund-
skolors utemiljö krävs utbyte och reparationer av 
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Investeringsbudget, tkr
Projektnamn Budget 

2016
VEP  

2017
VEP  

2018

Inventarier och tekniska hjälpmedel
Elcyklar 75 75 75
Komplettering av IT-system 145 115 0
Digitala larm 240 240 240
Dörrstängare särskilt boende 560 0 0
Renovering Norrevärn/Vinkelgatan 300 300 300
Totalsumma

INVENTARIER OCH TEKNISKA HJÄLPMEDEL
Inventarier och tekniska hjälpmedel till äldreomsorgen 
och omsorg om personer med funktionsnedsättning. 
Nyckelskåp till äldreomsorgen och mobiltelefoner samt 
kommunikationshjälpmedel till omsorg om personer 
med funktionsnedsättning.

Inventarier till Individ och familjeomsorgen och 
Teamet.

ELCYKLAR
Utökning av användandet av elcyklar istället för bilar i 
hemtjänsten vilket medför behov av ytterligare inköp 
av elcyklar. 

KOMPLET TERING AV IT-SYSTEM
Komplettering och utökning av befintliga IT-system 

2016 vill man investera i avvikelserapporteringssystem 
samt LifeCares modul Hemsjukvård. Vidare kommer 
man under 2017 även komplettera med modulen ÄBIC 
(Äldres Behov I Centrum). För dessa investeringar 
tillkommer sedvanliga kapitalkostnader och månads-
avgifter. Man kommer även att få hyra Windowsplattor 
från Unikom vilket kommer ersätta medarbetarnas van-
liga datorer. Hyran för dessa är dock inte fastställd ännu.

SOCIALNÄMNDEN

DIGITALA LARM 
Inköp av digitala larm och mobiltelefoner inom Äldre-
omsorgen.

DÖRRSTÄNGARE SÄRSKILT BOENDE
Efter genomgång av kommunens särskilda boenden 
framkom att behov av dörrstängare till varje lägenhet 
behövs framförallt på Skogsgläntan och Åtorp utifrån 
brandsäkerheten. 

RENOVERING NORREVÄRN/VINKELGATAN
Behov av renovering av gemensamma kök och lägen-
heter på LSS-boendena på Norrevärn och Vinkelgatan 

sedan husen byggdes på 90-talet. Enligt hyresavtalet 
som är tecknat står hyresvärden, i detta fall HFAB, 
endast för renovering utvändigt av fastigheten. Här 
påverkas också kapitalkostnaderna beroende på hur 
många år som återstår av hyresavtalet vilket kan leda 
till kortare avskrivningstid än normalt.
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INVESTERINGSBUDGET

Investeringsbudget, tkr
Projektnamn Budget 

2016
VEP  

2017
VEP  

2018

Inventarier MBN-kontor 40 40 40
Totalsumma 40 40 40

INVENTARIER MBN-KONTOR
Beloppet avser både nyinköp och ersättning för äldre 
inventarier.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
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EXPLOATERINGSBUDGET

tkr
Projektnamn  Budget 

2016
VEP  

2017
VEP  

2018

Norra Rörum
Utgifter 100 100 0
Inkomster – 500 – 500 0
Netto – 400 – 400 0

Västra Stationsområdet
Utgifter
Inkomster 0 – – 
Netto

Verksamhetsområde Syd
Utgifter 200 100 100
Inkomster – 700 – 500 – 500
Netto – 500 – 400 – 400

Höör Väster
Utgifter
Inkomster – – – 
Netto

Verksamhetsområde Nord
Utgifter
Inkomster – – – 
Netto 0 0 0

Tjörnarp
Utgifter
Inkomster 0 – 500 – 500
Netto 500 500

Sätofta
Utgifter 500 0 0
Inkomster 0 0 0
Netto 500 0 0

Rolsberga
Utgifter 0 500 0
Inkomster 0 0 0
Netto 0 500 0

Snogeröd, Isakstorp
Utgifter 0 0 500
Inkomster 0 0 0
Netto 0 0 500

Totalt netto 600

EXPLOATERINGSBUDGET
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EXPLOATERINGSBUDGET

Exploateringsbudget, tkr
Projektnamn Budget 

2016
VEP  

2017
VEP  

2018

Norra Rörum – 400 – 400 0
Västra Stationsområdet – – 
Verksamhetsområde Syd – 500 – 400 – 400
Höör Väster – – 
Verksamhetsområde Nord 0 0 0
Tjörnarp 500 500
Sätofta 500 0 0
Rolsberga 0 500 0
Snogeröd, Isakstorp 0 0 500
Totalsumma 600

NORRA RÖRUM
Ett mindre område är planlagt för bl.a. småhustomter. 
Planändring är gjord och 4 tomter kan styckas ut. Gatu- 
och vatten och avloppsutbyggnad utförd.

VÄSTRA STATIONSOMRÅDET
Strategiplan som grund för kommande detaljplanering 
är gjord 2014. Detaljplanering för de första delarna 
beräknas vara klar under 2016 varefter försäljning kan 
påbörjas. Torg byggs 2017.

VERKSAMHETSOMRÅDE SYD
Inkomster från tomtförsäljning beräknas komma i takt 
med att tomter blir tillgängliga. 

HÖÖR VÄSTER

är ett delområde, som i sin tur är uppdelat på tre etap-
per. I detaljplanen ingår en cirkulationsplats vid väg 13 
(Frostavallsvägen) som kommunen ska bekosta.

– Kvarnbäck etapp 1
Fortsatt försäljning av tomter kommer att ske under 
perioden med färdigställande av planteringar och gång-
banor i takt med att bebyggelsen uppförs.

– Kvarnbäck etapp 2 
Efter en mindre planändring 2015 och anläggandet av 
ny gatusträckning sker försäljning av tomter under peri-
oden. Färdigställande av planteringar och gångbanor i 
takt med att bebyggelsen uppförs. 

– Kvarnbäck etapp 3

möjlighet till större bostadsprojekt och skola/daghem.

– Cirkulationsplats väg 13
När hälften av bebyggelsen inom etapperna 1–3 är 

kommunen bekosta en cirkulationsplats vid Kvarn-
bäcksvägens anslutning till Frostavallsvägen (väg 13). 

Kvarnbäcksområdet. Totalt är området planerat för ca 
130 bostäder vilket innebär att 60–65 bostäder bör 

tidigast 2018.

VERKSAMHETSOMRÅDE NORD 
Efter en mindre planändring 2015 och anläggandet av ny 
industrigata sker försäljning av tomter under perioden. 

TJÖRNARP 
Pågatågsstationen togs i bruk hösten 2014, vilket kom-
mer ge stora förutsättningar för orten att utvecklas. 
Kommunen har endast två tomter på orten och behöver 
se över möjligheten till ytterligare exploatering. 

SÄTOF TA 
Ett attraktivt område med få kommunala tomter och 
ingen markreserv. Ytterliggare mark för exploatering 
inventeras och utreds.

ROLSBERGA 

forskningsanläggningarna i Lund. Exploateringsbar 
mark inventeras. 

SNOGERÖD, ISAKSTORP 
Detaljplan för småhusbebyggelse klar 2015 varefter 
exploatering kan påbörjas. 
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BILAGA: OMRÅDEN SOM LIGGER TILL GRUND FÖR BEARBETNING,  
PLANERING OCH FOKUSERING UNDER VERKSAMHETSÅRET 2016.

(INGEN PRIORITERINGSORDNING)

1. Orups utformning och innehåll
2. Skolutbyggnad (Sätofta men också tankar på Tjörnarp)
3. Fsk utbyggnad (Sätofta men också V. Stationsområdet)
4. Nytt Hälso- och sjukvårdsavtal med Regionen
5. Trygghetsboende för ”alla”
6. Kulturskola – påbörjande enligt plan  (planklar 2016)
7. Of-boende
8. Proaktiv äldre/Of (kultur, friskvård mm)
9. Proaktiv folkhälsa - Hälsosamordnare
10. Kommunekolog
11. Kulturmiljöprogram – slutförande
12. Mätingenjör
13. Utveckling av Räddningstjänsten
14. Parkytor/grönområden m2 pris
15. Funktionellt K-hus
16. Påbörja utbyggnad V. Stationsområdet
17. Omställning inom Hemtjänsten
18. Integrations- och arbetsmarknadssamordning organisation
19. Fart på detaljplaner nya som gamla
20. Proaktiv arbetsgivare 
21. 
22. Ridvägar
23. Biblioteksplan – Ny och progressiv 
24. Arbetsmiljöåtgärder
25. Kommuntidning
26. Tjörnarps utbyggnad





73

 

Illustrationer sidan 1, 9, 32, 36, 56, 63 Henrik Pässler, Höör kommun
Foto sid 6, 7, 13, 27, 29, 42, 44, 59, 72 Henrik Pässler, Höör kommun

Foto sid 22-23, 68 Anna-Karin Olsson, Höör kommun
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