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VÄLKOMMEN TILL HÖÖRS KOMMUNS  
BUDGET FÖR 2017
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 
Höörs geografiska yta. Det innebär att kommunen har att 
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 2017.

VAD ÄR EN BUDGET?
En budget är en prognos för de kostnader och intäkter 
kommunen beräknar ha under 2017. Bakom sifforna finns 
ambitioner och en verklighet. Fördelningen av medel 
speglar vad kommunen vill uppnå. Budgeten redovisar de 
satsningar kommunen vill göra under 2017 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 2017-2019. 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 2017 kan 
innebär för dig!
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2017 års budget för Höörs kommun omsluter 808 miljo-
ner kronor. För 2017 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 
all offentlig verksamhet. 

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

INLEDNING

Den inleds med utgångspunkterna i budgetarbetet: 
förutsättningarna utifrån verksamhet, kommunfullmäk-
tiges mål och samhällsekonomin. Därefter redovisas hur 
medel fördelats, nämndernas mål och driftsbudgetar. 
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VÄLKOMMEN TILL EN TRYGG OCH ENKEL VARDAG
För ett antal mandatperioder sedan bestämde sig Höörs 
kommun för att bli en målstyrd kommun. Det innebär att 
kommunfullmäktiges 41 ledamöter arbetar fram de mål 
som kommunens förvaltning, tjänstemän och politiker, 
ska arbeta mot. De tog också fram en vision mot vilka 
målen ska sträva emot. För denna mandatperiod har 
vi målen God livsmiljö och boende för alla, Tillgängliga 
och professionella, Innovativa och ansvarsfulla samt 
Långsiktig hållbar ekonomi. Tuffa mål att leva upp till 
tycker jag men inte orealistiska. Vi är redan en bra bit 
på väg inom alla fyra områdena. I år blev vi utsedda av 
tidningen Dagens Samhälle till Året Superkommun. En 
utmärkelse vi fick därför att alla pilar och kriterier de 
mäter på för att få fram en segrare pekar mot samma 
håll – uppåt.

Nu gäller det att fortsätta att arbeta uppåt mot 
målen. Inte för att åter bli en Superkommun utan för 
att kommunmedborgarna ska känna sig nöjda med den 
service de får, det bemötande de möter när de träffar 
representanter från kommunen och den framtidstro och 
trygghet vi kan och ska ge dem.

Framför oss har vi många och stora utmaningar. Fler 
och fler ser de stora värden som vi har i vår kommun 
och vill därför flytta hit. Barnfamiljer från Lund och 
Malmö ser tryggheten för sig själva och barnen i vårt 
samhälle, fler väljer att skaffa fler barn och våra äldre 
sommarstuge ägare väljer att flytta till oss på ålderns 
höst. Detta innebär det roliga i att vi måste bygga fler 

förskolor, grundskolor, äldreboende och utöka vår 
tjänste mannastab för att bibehålla vår höga kvalité. 

Ifjol enades vi sex partier som styr Höör om att 
lägga en budget med bibehållen skatt. Det innebar att 
vi skruvade på alla kranar och parameter som fanns för 
att krama ut de sista dropparna och lyckade då få ihop 
en budget som bibehöll den fart vi har för att uppnå våra 
mål. I år är vi inte fullt så enade om att vi kan göra om 
samma sak och samtidigt få samma höga fart och kvalité 
på våra tjänster och service. Därför lägger vi två olika 
förslag i fullmäktige som då de 41 ledamöterna där får 
ta ställning till.

Höör är en otroligt härlig och expansiv kommun dit 
många vill flytta för att dela vår trygghet och lugn. Vi 
blev ju ifjol av Sveriges Radio P3 utsedda till Sveriges 
mest medelmåttiga kommun. Det såg vi som mycket 
positivt för vad är medelmåtta om inte trygghet och 
lugn. Så vi strävar och arbetar för att vara både Sveriges 
mest medel måttiga kommun men också Sveriges Super-
kommun även framöver.

Till sist vill jag som en av alla oss vinnare av utmär-
kelsen Superkommun, tacka alla er medarbetare i kom-
munen, alla er medborgare och till sist alla er förtroen-
devalda för det arbete ni lägger ner för att vår kommun 
ska bli så fantastiskt som möjligt.

Stefan Lissmark
Kommunstyrelsens ordförande

STEFAN LISSMARK
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE
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INNOVATION ÄR EN NYCKEL TILL ATT LEVA HÅLLBART
2017 handlar om att fortsätta och intensifiera arbetet 
med kommunfullmäktiges mål i kommunens verksam-
het. För mig och oss medarbetare handlar det om att 
agera för: 
• God livs- och arbetsmiljö med ett bra boende för alla 
• Tillgänglig och professionell organisation
• Innovativ och ansvarsfull verksamhet
• Långsiktig hållbar ekonomi

Världsnaturfonden tillsammans med organisationen 
Global Footprint Network räknar varje år ut ”budgeten” 
för hur mycket naturresurser vi människor kan förbruka 
på ett år . I år tar ”budgeten slut i augusti”. Målet god 
livsmiljö och långsiktig hållbar ekonomi handlar om att 
Höörs kommun ska agera för att den globala budgeten 

för naturresurser räcker längre än så.  Ett viktigt fokus 
2017 kommer därför att vara att integrera de globala 
miljömålen i vår verksamhet och bättre redovisa hur 
Höörs kommun bidrar till att jordens resurser räcker 
längre än till augusti 2017 . 

Innovation är också en nyckel till att leva hållbart. 
2016 drev socialtjänsten ett lyckat innovationsprojekt. 
Under året kommer vi arbeta med att föra ut detta 
arbetssätt till andra verksamheter och skapa en innova-
tiv arbetsmiljö. Innovation och förnyelse är viktigt för jag 
antar att ”change will never be as slow again”.

Michael Andersson
Kommundirektör

MICHAEL ANDERSSON
KOMMUNDIREKTÖR
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Detta innebär 2017 års buDget

VART GÅR SKATTEPENGARNA? 

71 % av kommunens intäkter  
kommer från skatter

16 % kommer från stats- och utjämningsbidrag

13 % kommer från avgifter och ersättningar 
som kommunen får för den service som erbjuds
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Så här får kommunen sina pengar:
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Detta innebär 2017 års buDget

Vad medborgarna får Hur

Utbildning och lärande:  Undervisning till drygt 2 500 elever:
• 1 320 elever i grundskolan
• 570 barn i förskolan och förskoleklass 
• 550 gymnasieelever 

En god studiemiljö genom
• 5 skolor och 12 förskolor
• Undervisningstimmar på fler än 14 språk som svenska, albanska, 

arabiska, bosniska, danska, dari, engelska, finska, holländska, 
pashto, polska, spanska, thai och tyska

En hälsosam miljö genom:
• 2 000 portioner mat som serveras per dag där 30 % är ekologiskt 
• Ett ”hälsoteamt” med läkare, kuratorer, specialpedagoger som 

arbetar hälsoförebyggande
Läsupplevelser och biblioteksverksamhet: • Ca 92 600 besöker biblioteket på ett år

• Ca 160 000 bibliotekslån görs under ett år, varav ca 839 e-böcker
• Ca 340 årliga aktiviteter sker på ”bibblan” i form av bokcirklar, före-

läsningar, utställningar 
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

Rent vatten, god miljö och ett säkert samhälle Varje dygn produceras 2 500 m3  rent dricksvatten och 4 500 m3 spill-
vatten renas.
• Säkra att maten är bra genom att affärer, skolor, restauranger han-

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  

En vacker och lekfull miljö: Kommunen driftar och vårdar:
• 18 lekplatser, 6 badplatser och 7 idrottsplatser
• 240 bänkar för Höörsbor som vill vila benen
• 220 papperskorgar 
• 135 ha parker, torg och grönytor
• Ca 337 000 m2 bruksgräsmattor 
• 2 500 m2 perennplanteringar och 48 000 m2 bruksbuskage och 700 

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

Under ett år hanterar kommunen också cirka 270 bygglov. 
Antal förtroendevalda Ca 100 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-
nens hemsida finns kontaktuppgifterna. 

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

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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Hur medel fördelas påverkas av den verksamhet som 
drivs och de mål och ambitioner som finns för framtiden. 
Fördelningen påverkas också av ekonomiska principer 
för hur medel ska fördelas. Kommunen har till exempel 
ett krav på sig att leva upp till balanskravet det vill säga 
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 2017. 
I avsnittet utvecklas vad dessa faktorer innebär. 

Budget 
2017

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.

Dessa fem principer finns i regeringsformen och gäl-
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-
lagen, räddningstjänstlagen med flera. Kommunen har 
även själv antagit mål och normer som är vägledande i 
verksam heterna. Här har kommunen till exempel mål för 
mandatperioden, vision 2025, ett bostadsförsörjnings-
program och energieffektiviseringsprogram.  En stor del 
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 
framtagna ur fyra perspektiv. Det innebär att det finns 
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 2017 OCH PLAN FÖR 2018-2019

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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Förutsättningar och FörDelning

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 
för att möta utökat kommunalt ansvar, demografiska 
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 

effektiviseringar och hållbara upphandlingar dvs att 
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 och arbeta 
i Höörs kommun. Här ska finnas en äldreomsorg med 
hög kvalitet och en skola som ger en värdegrund, 
studie resultat, 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.  

• Ha ett attraktiv boende i hela kommunen; fler boende
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 
• Medborgarnas uppfattning om inflytande i kommunen 
(målet tillhör verksamhetsperspektivet). 

KOMMUNFULLMÄKTIGES F YRA MÅL FÖR 2017-2019
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Förutsättningar och FörDelning

EKONOMISK ÖVERSIKT
EKONOMISK STRATEGI
Avsikten med kommunens ekonomistyrning är att uppnå 
balans mellan en acceptabel ekonomisk situation och ett 
bra verksamhetsresultat, det vill säga vad som faktiskt 
åstadkommits för pengarna. De finansiella målen ska 
enligt kommunallagen kompletteras med verksamhets-
mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekono-
misk hushållning. Denna balans definieras som god 
ekono misk hushållning för Höörs kommun. Vid fast-
ställande av ekonomisk strategi är det viktigt att även 
ta hänsyn till kända framtida förändringar som påverkar 
kommunens finansiella situation. 

Höörs kommun har under flera år diskuterat hur de 
stegrande kostnaderna för pensioner ska finansieras. 
Redan under 2010 inlöstes en betydande del av kommu-
nens pensionsskuld genom en försäkring av åtagandet. 
Denna inlösen har möjliggjorts genom att frigjorda 
medel från försäljningar av verksamhetsfastigheter 
och elnät använts för att lösa in pensionsåtaganden. 
För att ytterligare minimera de negativa effekterna för 
kommande skattebetalargeneration har ett förvaltat 
kapital byggts upp som ska bidra till att finansiera 
pensionskostnader. Dessa åtgärder gör det möjligt för 
kommunen att hantera de kommande relativt stora 
pensionskostnads ökningarna utan att utrymmet för de 
kommunala verksamheterna påverkas eller att skatte-
höjningar framtvingas på grund av pensionskostnads-
ökningar.  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 finan-
siella målen grundläggande för budget- och planerings-
processen. Nedan följer kommunfullmäktiges beslut om 
finansiella mål för planperioden;
• Årets resultat ska utgöra minst 1 procent av skatte-

intäkter och generella statsbidrag vilket också inrym-
mer en buffert för oförutsedda händelser samt möjlig
het att amortera på låneskuld. För 2017 görs ytterli-
gare ett undantag då resultatet utgör 0,05 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag.

• Nyinvesteringar ska i första hand finansieras med 
skattemedel. Kommunens låneskuld får maximalt 
uppgå till 20 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. 

• Inkomster från försäljning av anläggningstillgångar 
ska användas till återbetalning av lån, reinvesteringar 
alternativt avsättningar till pensionsåtagandet.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
God ekonomisk hushållning kännetecknas enligt 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. 

De finansiella målen finns för att betona att ekono-
min är en restriktion för verksamhetens omfattning. 
Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ekonomiska 
ramar även om detta kan medföra att de i budgeten 
angivna målen och riktlinjerna för verksamheten inte 
helt kan uppnås. Om det uppstår konflikt mellan eko-
nomiskt utrymme i budget och verksamhetsmål ska 
styrelsen / nämnden agera och prioritera så att budget-
ramen inte överskrids. 

Av inriktningsmålet Långsiktig hållbar ekonomi som 
kommunfullmäktige fastställt är följande effektmål av 
särskild vikt för begreppet God ekonomisk hushållning 
i Höörs kommun;
• Årets resultat ska utgöra minst 1 procent av skatte-

intäkter och generella statsbidrag vilket också 
inrymmer en buffert för oförutsedda händelser samt 
möjlighet att amortera på låneskuld. För 2017 görs 
ett undantag då resultatet utgör 0,05 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag.

• Nyinvesteringar ska i första hand finansieras med 
skattemedel. Kommunens låneskuld får maximalt 
uppgå till 20 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag.

• Inkomster från försäljning av anläggningstillgångar 
ska användas till återbetalning av lån, reinvesteringar 
alternativt avsättningar till pensionsåtagandet.

• En ökad andel elever ska få kunskaper så att de kom-
mer in på ett nationellt program på gymnasiet och 
fullföljer det.

• Genom att underhålla kommunens anläggningar väl,  
förlänga nyttjandeperioden.

De tre första effektmålen är av finansiell karaktär och de 
två sista är av verksamhetskaraktär.

God ekonomisk hushållning uppnås när ovan stående 
effektmål, såväl de finansiella målen som de verksamhets
mässiga målen, huvudsakligen är uppfyllda. Av avgör-
ande betydelse är att kommunens finansiella mål är i 
samklang med mål och riktlinjer för verksamheten samt 
att målen verkligen blir styrande i praktiken. I denna 
bedömning väger de finansiella målen tungt.

BALANSKRAV
Förutom ovanstående strategiska mål för kommunens 
ekonomi har kommunen att ta hänsyn till kommunal-
lagen som anger att kommunen ska ha en god ekono-
misk hushållning. I förarbeten till lagstiftningen anges 
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att ett kriterium för god ekonomisk hushållning är att 
kommunens förmögenhet inte får minska. Den kom-
munala förmögenheten är specificerad till kommunens 
eget kapital.

Gällande lagstiftning specificerar ytterli gare kra ven 
på god ekonomisk hushållning genom att ange minimi-
krav på ekonomisk balans i den kommunala ekonomin. 
Mini mikraven på ekonomisk balans är att kommunens 
resultat ska vara positivt. Resultatet motsvarar för-
ändringen av kommunens eget kapital, det vill säga 
re sultat efter av skrivningar, pensionskostna der och 
extra ordinära 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 mnkr av överskotten för åren 2010–2012 
reserverats till resultatutjämningsreserv. När kommun-
fullmäktige i april 2014 fastställde årsredovisningen för 
2013 så reserverades ytterligare 13,7 mnkr till resultat-
utjämningsreserv som nu uppgår till totalt 18,1 mnkr. 

Något utnyttjande av resultatutjämningsreserven för 
2017 till 2019 i planeringshänseende är inte aktuell och 
ej heller möjlig.

INTERN KONTROLL
Den interna kontrollen regleras i Reglemente för intern 
kontroll och är en viktig del av styrningen. I begreppet 
innefattas hela organisationen och alla de rutiner som 
syftar till att säkerställa att resurser disponeras i enlig-
het med kommunfullmäktiges intentioner samt säker-
ställer en riktig och fullständig redovisning. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för 
att kommunen har god intern kontroll. 

Nämnden/styrelsen ansvarar för den interna kontrollen 
inom sitt verksamhetsområde utifrån en väsentlighets- 
och riskanalys. 

Sektorschef svarar för att konkreta regler och anvis-
ningar utformas samt att nämnden/styrelsen löpande 
får information om hur kontrollen fungerar.

EKONOMIKONTORETS REDOGÖRELSE
SAMHÄLLSEKONOMI
Den svenska ekonomin utvecklades mycket starkt ifjol. 
Under första halvåret i år har utvecklingen varit mer 
dämpad. Förutsättningarna för svensk ekonomi ser 
trots det fortsatt gynnsamma ut. Den svenska ekono-
min beräknas fortsätta att utvecklas betydligt starkare 
än ekonomin i många andra länder. Anledningen är en 
fortsatt stark utveckling av inhemsk efterfrågan. En 
försvagad krona tillsammans med en förbättrad tillväxt 
i omvärlden innebär också att exporten väntas få bättre 
fart framöver. Högkonjunkturen i svensk ekonomi för-
stärks därmed nästa år.

Sedan föregående skatteunderlagsprognos har 
bedömningen av antalet asylsökande påtagligt sänkts. 
Migrationsverket räknar nu med 34 500 asylsökande i 
år. Det kan jämföras med 100 000 i föregående skatte
underlagsprognos. Även mängden asylsökande för 
efterföljande år har justerats ned jämfört med tidi-
gare bedömningar. Därtill ska läggas att en betydande 
neddragning skett i bedömningen av antalet ensam-
kommande flyktingbarn. Föregående skatteunderlags
prognos utgick från 18 000 ensamkommande flykting-
barn i år. Migrationsverkets senaste bedömning pekar 
nu mot en tillströmning på 3 500. Tillströmningen även 
efterföljande år har justerats ned i betydande grad.

Den nya och lägre bedömningen av antalet asyl-
sökande och antalet ensamkommande flyktingbarn inne-
bär att prognosen för kommunal och statlig konsumtion 
har skruvats ned. I tidigare skatteunderlagsprognos 
beräknades den offentliga konsumtionen, i reala termer, 
öka med 4,6 procent i år. Ökningen har nu justerats ned 
till 3,1 procent – vilket också det är en kraftig ökning. 
Utvecklingen nästa år har också justerats ned till följd 
av det mer begränsade flyktingmottagandet.

En svagare utveckling av offentlig konsumtion inne-
bär, allt annat lika, en svagare utveckling av efterfrågan 
i svensk ekonomi. Av bland annat detta skäl har bedöm-
ningen av tillväxten i svensk ekonomi justerats ned. Vi 
räknar nu med att BNP, kalenderkorrigerat, ökar med 
2,9 procent i år och 2,5 procent 2017. Det innebär en 
nedjustering av tillväxten med två respektive tre tion-
dels procentenheter jämfört med föregående prognos.

Trots en svagare beräknad tillväxt i svensk ekonomi 
har bedömningen av sysselsättningen justerats upp. 
Utvecklingen av antalet arbetade timmar i den svenska 
ekonomin har varit påfallande stark under första halv-
året. Sysselsättningen beräknas fortsätta växa i relativt 
snabb takt även under resten av året. Det ger en ökning 
av antalet arbetade timmar på 2,2 procent i år. Det reala 
skatteunderlaget (efter justering för ändrade priser och 
löner) beräknas öka i ungefär samma takt. Även nästa år 
ökar sysselsättningen och skatteunderlaget snabbare 
än normalt, även om det är en nedjusterad bild jämför 
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med prognosen i april. För åren 2018 och 2019 har ingen 
egentlig prognos gjorts. Den svenska ekonomin förut-
sätts återgå till konjunkturell balans 2019. Det innebär 
BNP-ökningar på 1,6 procent årligen, vilket är något 
svagare än utveckling i genomsnitt under de senaste 
decennierna.

Det preliminära taxeringsutfall för år 2015, som 
Skatteverket publicerade den 11 augusti, indikerar en 
mindre ökning av skatteunderlaget än prognosen från 
april. Prognosen har därför justerats ner för 2015. En del 
uppgifter i taxeringsutfallet är motsägelsefulla, varför 
det är svårt att avgöra vilka delar av skatteunderlaget 
som utvecklats svagare än beräknat. 

Skatteunderlagsprognosen för åren 2016–2019 är 
baserad på den samhällsekonomiska bild som presen-
teras här ovan. Den starka sysselsättningstillväxt 
som följer av den pågående konjunkturförstärkningen 
är huvudförklaringen till att skatteunderlaget växer 
väsentligt mer än genomsnittligt i år och nästa år. 
Tillsammans med tilltagande löneökningar bidrar den 
också till relativt snabbt stigande pensionsinkom-
ster. Med ekonomins återgång till konjunkturell balans 
mattas sysselsättnings ökningen efter 2017 samtidigt 
som grundavdragen ökar snabbare. Detta medför att 
skatte underlaget återgår till ökningstal i linje med det 
historiska genomsnittet. Även i reala termer (efter 

avdrag för prisökningar) faller skatteunderlagstillväxten 
mot slutet av perioden tillbaka till svagare utvecklingstal 
än vi sett sedan 2010.

Jämfört med den prognos Sveriges Kommuner och 
Landsting presenterade i april är skatteunderlagets 
ökning nedreviderad samtliga år.  År 2016 har visser-
ligen arbetade timmar reviderats upp kraftigt till följd 
av utfall från första halvåret. Men lönesumman för 
samma period stämmer väl överens med aprilprogno-
sen, varför timlönerna är nedjusterade. Nettoeffekten 
på skatte underlaget av dessa korrigeringar är i stort 
sett neutral. De utfallsuppgifter som hittills blivit kända 
har dock föranlett nedjusteringar av prognoserna för 
sjuk- och föräldra penning. Sammantaget innebär detta 
en svagare skatteunderlagstillväxt 2016 än enligt tidi-
gare prognos. Prognosen bygger på förutsättningen 
att Sveriges ekonomi når konjunkturell balans år 2019. 
I och med att arbetade timmar har reviderats upp år 
2016 kommer ökningstalen att bli lägre efterföljande 
år, med negativ påverkan på skatteunderlaget. Detta är 
den enskilt viktigaste förklaringen till nedrevideringen 
av prognosen för åren 2017–2019, men betydande ned-
revideringar har också gjorts av flera beskattningsbara 
transfereringar.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 16:45
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KOMMUNENS EKONOMI
2017 års budgetramar innebär att verksamheterna kom-
penseras för löneökningar med 3,4 procent. Dessa medel 
budgeteras som en central post och fördelas ut när 
löneöversynen för 2017 är klar. Beräknade löneökningar 
uppgår till 12,4 miljoner kronor. Nämnderna blir kompen-
serade fullt ut för sina löneökningskostnader. Dess-
utom kompen seras för inflation med 0,8 procent avse-
ende övriga nettokostnader. Förutom nettokostnads-
kompensationer regleras resursfördelningen utifrån 
demografiska förändringar.  Stora omfördelningar är 
framförallt kopplade till Barn- och utbildnings nämndens 
verksamheter om totalt 6,3 miljoner kronor. Relativt sett 
så ökar kostnaderna marginellt inom gymnasieverksam-
heten under planperioden medan de ökar kraftig inom 
grundskola och förskola under hela planperioden.  Inom 
social sektor finns en omfördelning som är relativt margi
nell i demografiska termer och motsvarar en ökning med 
1,4 miljoner kronor men ökar kraftigt i slutet på plan-
perioden. Totalt kompenseras för demografi med netto 
7,7 miljoner kronor för år 2017.

Förutom demografiska hänsynstaganden innehåller 
budgeten för planperioden finansiella förstärkningar 
motsvarande 3,3 miljoner kronor som fördelats ut 
till nämndernas verksamheter med tyngdpunkt på 
kommunstyrelsen, 3,4 miljoner kronor, och tekniska 
nämndens verksamhetsområden, 1,8 miljoner kronor. 
Kultur och fritidsnämnden får ett krav på effektivisering 
inom badet om 0,5 kr kopplat till reningsanläggningen. 
Miljö-och byggnadsnämnden får minskad ram med 
0,6 miljoner kronor då bygglovstaxan ska beräknas på 
faktor 1,0 istället för 0,8 samt effektiviseringskrav då 
en ny tjänst inom bostadsanpassningsverksamheten 
tillkommer. Inom socialnämnden dras en tjänst in mot-
svarande 0,4 miljoner kronor. I kommunstyrelsens ökade 
anslag återfinns en ramjustering på 1 miljon kronor 
för övergripande rehabiliteringsfrågor där barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden bidrar med 
en 0,5 miljon kronor var. Överföring av anslag för hyra 
idrottshallar mm till kultur- och fritidsnämnden från 
barn- och utbildningsnämnden om 2,2 miljoner kronor 
genomförs. Överföring av anslag för markskötsel till 
tekniska nämnden från barn- och utbildningsnämnden 
om 1,0 miljoner kronor genomförs.

Kommunens skatteintäkter och kommunalekonomisk 
utjämning har beräknats enligt SKL:s cirkulär 16:45 som 
publicerades den 15 augusti 2016. Beräkningen bygger 
på ett invånarantal om 16 159 för 2017 års skatte intäkter. 
Höörs kommun får preliminärt betala 2,5 miljoner mer i 

avgift i LSS-utjämningssystemet 2017 jämfört med 2016 
och stigande över planperioden. Alla riktade medel finns 
budgeterade inom varje specifik nämnds antagna drifts-
ramar.  Finansiering sker även genom borgensavgift och 
avkastningskrav för det helägda kommunala bolaget. 

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

Det är av yttersta vikt att kommunens nettokostnads-
utveckling åtminstone följer utvecklingen av skatte-
intäkterna och de generella statsbidragen. Det finns 
numera ingen central finansieringspost för att möta 
avvikelser inom nämndernas verksamhetsområden 
under planperioden förutom motsvarande 0,8 miljoner 
kronor under kommunstyrelsens anslag för förfogande-
medel inom finansförvaltningen. Under planperioden 
kan konstateras att utvecklingen av nettokostnaderna 
överstiger utvecklingen av skatteintäkter och generella 
statsbidrag och utjämning.

I ett längre tidsperspektiv påverkar den demografi
ska utvecklingen förutsättningarna för den kommunala 
ekonomin och verksamheternas innehåll och omfatt-
ning. För att klara av att bedriva verksamheterna med 
en god kvalitetsnivå måste genomgripande förändringar 
genomföras. Kommunen har en strukturerad kontinu-
erlig omprövningsprocess med syfte att anpassa och 
kostnadseffektivisera de kommunala verksamheterna. 
Höörs kommun har också genomfört ett fortsatt visions- 
och målarbete under 2016 där målsättningarna för 
kommunens utveckling och verksamheternas kvalitet 
och inriktning har formulerats i en bibehållen vision och 
fyra inriktningsmål sammanställda i ett balanserat styr-
kort. Dessa mål blev fastställda av kommunfullmäktige 
för budgetprocessen 2016. Se kommunens balanserade 
styrkort. 

Den löpande verksamheten genererar en utveck-
ling av det egna kapitalet enligt nedan med Kommun-
styrelsens förslag till budget:
2017:  0,4 Mnkr
2018:  0,1 Mnkr
2019:  0,1 Mnkr

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 kom-
mer att medföra ett upplåningsbehov under planperio-
den om netto 133,2 miljoner kronor kopplat till VA-verk-
samheten. Ett genomlysningsarbete av investerings-
behoven fortgår löpande under planperioden.
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Förutsättningar utifrån den ekonomiska strategin
Eget kapital 
2017-2019

Likviditet  
2017-2019

Finansnetto 
2017-2019

Investeringsnivå 
2017-2019

Soliditet     
2017-2019

Externa lån  
2017-2019

EKONOMISK ANALYS
AVSTÄMNING EKONOMISK STRATEGI
Det övergripande strategiska målet för kommunen är att 
kommunens eget ka pital inte får minska. Som tidigare 
nämnts regleras detta numera i kom munallagen. Nedan 
redovisas föränd ringen av eget kapital mellan 2015 och 
2019.

EGET KAPITAL

Ett riktmärke för nettokostnadernas andel av skatte-
intäkterna exklusive avskrivningar är 96 %. Denna nivå 
är härledd ur kommunens målsättning för egenfinan-
siering av investeringar. Utvecklingen av detta mått 
redovisas nedan:
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KOMMUNENS LIKVIDITET
Kommunens likviditet har hittills under 2016 varit låg. 
Kommunen har en fortsatt hög investeringsnivå under 
resterande del av 2016 vilket gör att likviditeten bedöms 
vara tillbaka vid samma läge som början av året vid 
kommande årsskifte. Under 2016 har enligt planeringen 
ytterligare 40 miljoner kronor lånats upp. Nu uppgår 
total låneskuld till 80 miljoner kronor. Även den fortsatt 
relativt höga investeringsnivån under planperioden 
bedöms planeringsmässigt leda till ett upplånings-
behov om netto 133,2 miljoner kronor. Denna upplåning 
avser i huvudsak den affärsdrivande VAverksamhetens 
investeringsbehov 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 2016.

FINANSNET TOT
Finansnettot bedöms bli positivt under planperioden. Ett 
positivt fi nansnetto genererar resurser till den löpande 
kommunala verksamheten. 

INVESTERINGSNIVÅN
Investeringsnivån, inom den skattefinansierade verk-
samheten, ligger i snitt på 38,8 mil joner kronor per år 
under planpe rio den. 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-
nen av att finansiera med de löpande skatteintäkterna 
och rörelsekapitalet. Inkluderas den affärsdrivande 
verksamheten hamnar snittnivån på 83,2 miljoner kro-
nor. Under planperioden är investeringsnivån hög inom 
den affärsdrivande verksamheten då utbyggnad av 
VA-anslutningar i ytterområden genomförs.
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SOLIDITETEN
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 2017 
beräknas solidi teten till 60 procent. Soliditeten är också 
ett uttryck för den finansiella styrkan i kommunen. Om 
soliditeten minskar är detta ett tecken på att kostnads-
nivån är för hög. Under planperioden minskar soliditeten 
till 53 procent.

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 förordningar. Ett sätt att tydliggöra hur olika för-
ändringar påverkar kommunens finansiella situation är 

upprättandet av en känslighetsanalys. I sammanställ-
ningen nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar 
kommunens ekonomi. Bland annat framgår det att varje 
procents löneökning innebär en kostnadsökning med  
 ca 3,6 miljoner kronor.

Händelse/förändring Kostnad/intäkt 
(mnkr)

Löneförändring med 1 % + – 3,6
Likviditetsförändring med 10 mnkr + – 0,1
Upplåning 10 mnkr + – 0,1
Ekonomiskt bistånd  
förändring med 1 %

+ – 0,3

Generella statsbidrag med 1 % + – 1,6
Bruttokostnader med 1 % + – 9,4
Förändrad utdebitering med 1 kr + – 32,8

Fem år i sammandrag
 2015 2016 Budget

2017
VEP 

2018
VEP

2019

Soliditet1) 67 64 60 57 53
Likvida medel, mnkr2) 62,7 54,1 63,7 64 64,3
Skuldsättningsgrad, % 33 36 40 43 47
Nettokostnader och finansnetto i förhållande  
till skatteintäkter och statsbidrag, %3) 96 97 97 100 101
Resultat inklusive extraordinära poster, mnkr 5,7 4,1 0,4 0,1 0,1
Tillgångar, mnkr 647,4 683,7 733 779,2 829,7
Tillgångar/invånare, kr 40 539 42 527 44 857 47 144 49 808
Låneskuld, mnkr 40 85,2 121 167,5 213,2
Låneskuld/invånare, kr 2 505 5 299 7 405 10 134 12 799
Eget kapital, mnkr 433,8 440,6 441 441,1 441,2
Eget kapital/invånare, kr 27 163 27 406 26 987 26 688 26 486
Nettoinvesteringar, mnkr 38,9 79,2 72,3 90,9 86,5
Utdebitering, kr 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Antal invånare den 31 december 15 970 16 077 16 341 16 528 16 658
1)Soliditeten definieras som Eget kapital i förhållande till Totalt kapital. 
2)Exklusive checkräkningskredit. 
3)Avskrivningar inkluderas ej.
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Resultaträkning
mnkr Bokslut 

2015
Budget 

2016
Budget 

2017
VEP  

2018
VEP  

2019

Verksamhetens intäkter 198,7 127,5 127,5 133,1 136,5
Verksamhetens kostnader – 949,4 – 912,5 – 946,3 – 1 009,7 – 1 045,0
Avskrivningar – 21,4 – 23,4 – 29,4 – 32,0 – 35,1
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER (Not 1) – 772,0 – 808,4 – 848,2 – 908,6 – 943,6

Skatteintäkter 617,4 656,9 687,0 715,1 744,5
Generella statsbidrag och utjämning 149,2 153,1 159,3 157,8 155,2
Finansiella intäkter 14,7 5,2 5,3 5,3 5,3
Finansiella kostnader – 3,6 – 2,7 – 3,0 – 3,0 – 1,8

RESULTAT EFTER SKATT OCH FINANS 5,7 4,1 0,4 – 33,4 – 40,4

Effektiviserings och finansieringsuppdrag 33,5 40,5

ÅRETS RESULTAT 5,7 4,1 0,4 0,1 0,1
Ackumulerat balanserat resultat / RUR från 2014 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1

Procentuell utveckling skatteintäkter och statsbidrag 4,17 % 4,48 % 3,14 % 3,07 %
Procentuell utveckling verksamhetens nettokostnad 4,69 % 4,92 % 7,12 % 3,85 %
Procentuell utveckling av finansnetto 0,00 % – 8,00 % 0,00 % 52,17 %
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Kassaf lödesanalys
mnkr Bokslut 

2015
Budget 

2016
Budget 

2017
VEP  

2018
VEP  

2019

Löpande verksamheten
Årets resultat 5,7 4,1 0,4 0,1 0,1
Justering för avskrivningar/nedskrivningar 21,3 23,4 29,4 32,0 35,1
Justering ianspråktagna avsättningar 0,9 – 0,5 2,5 – 0,4 – 0,3
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster 0,7 0,0 – 2,1 0,0
Ökning(–)/Minskning(+)förråd med mera – 4,5 – 0,6 3,3 9,9 8,4
Ökning(–)/Minskning(+)kortfristiga fordringar 5,9 – 8,0 – 13,3 3,1 – 7,2
Ökning(+)/Minskning(–)kortfristiga skulder – 0,2 16,7 16,7 – 10,0 0,0
Kassaflöde från löpande verksamhet 29,8 35,1 36,9 34,7 36,1

Investeringsverksamhet
Nettoinvesteringar – 38,9 – 78,8 – 72,3 – 90,9 – 86,5
Kassaflöde från investeringsverksamhet – 38,9 – 78,8 – 72,3 – 90,9 – 86,5

Finansieringsverksamhet
Förändring av låneskuld 0,0 45,2 41,0 46,5 45,7
Ökning(+)/Minskning(–)övriga långfristiga skulder 1,5 – 1,9 11,6 10,0 5,0
Ökning(–)/Minskning(+)av långfristiga fordringar 5,2 0,0 – 7,6 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 6,7 43,3 45,0 56,5 50,7

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0,0 – 0,4 0,0 0,0 0,0

Årets kassaflöde – 2,4 – 0,8 9,6 0,3 0,3
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Balansräkning
mnkr Bokslut 

2015
Budget 

2016
Budget 

2017
VEP  

2018
VEP  

2019

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar 371,6 409,9 452,8 511,7 563,1
Finansiella anläggningstillgångar 65,4 74,7 67,1 67,1 67,1
Summa anläggningstillgångar 437,0 484,6 519,9 578,8 630,2

Bidrag till infrastrukturell investering 18,2 27,0 21,4 21,4 21,4

Förråd m.m. 45,6 48,0 44,7 34,8 26,4
Övriga omsättningstillgångar 83,9 70,0 83,3 80,2 87,4
Kortfristig placering 62,1 53,1 62,7 63,0 63,3
Kassa och bank 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0
Summa omsättningstillgångar 192,2 172,1 191,7 179,0 178,1

SUMMA TILLGÅNGAR 647,4 683,7 733,0 779,2 829,7

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital 433,8 440,6 441,0 441,1 441,2
-därav årets resultat 5,7 4,1 0,4 0,1 0,1
-därav resultatutjämningsreserv 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1

Avsättningar för pensioner 12,5 8,5 11,0 10,6 10,3
Övriga avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa avsättningar 12,5 8,5 11,0 10,6 10,3

Långfristiga skulder 70,6 114,6 161,0 217,5 268,2
-därav Va-resultatreglering 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0
-därav skuld för anläggningsavgift Va 27,2 29,4 40,0 50,0 55,0
Kortfristiga skulder 130,5 103,3 120,0 110,0 110,0
Summa skulder 201,1 217,9 281,0 327,5 378,2

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER 647,4 667,0 733,0 779,2 829,7

Ställda panter Inga Inga Inga Inga Inga
Pensionsförpliktelser som ej upptagits i BR 62,7 59,6 57,5 55,0 53,2
Övriga ansvars- och borgensförbindelser 825,9 825,0 824,0 823,0 822,0
Beviljad checkräkningskredit 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
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Disposition av budgeterade medel för utvecklingsprojekt/nya projekt
tkr Budget 

2016
Budget 

2017
VEP  

2018
VEP  

2019

Investeringsprojekt
Tågstopp Tjörnarp, medfin (investering 18,8 mnkr) 752 752 752 752
Tågstopp Tjörnarp, egen del (investering 4,7 mnkr) 355 355 355 355
Södergatan (Investering 5,0 mnkr) 502 502 658 658
Musikskolan, inventarier (investering 1,5 mnkr) 205 205 205 205
Skatebana (investering KFN 2,0 mnkr) 111 111 111 111

Delsumma 1 925 1 975 2 081 2 081

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 2 700 2 700 2 856 2 856

Resultaträkning not
mnkr Bokslut 

2015
Budget 

2016
Budget 

2017
VEP  

2018
VEP  

2019

Not 1 Nämndernas nettokostnader 780,2 812,2 835,1 847,9 860,5
Avsatt för lönekostnadsökningar 0,0 0,4 12,4 25,4 39,2
Pensionskostnader 4,0 5,5 7,2 14,7 15,7
Förändring semesterlöneskuld 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6
Förfogandemedel KF 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4
Förfogandemedel KS 0,0 0,8 0,8 0,5 1,9
Budgetberedningens storgrupps  
prioriteringslista bil. 1 0,0 0,0 0,0 4,2 4,2
Budgetberedningens storgrupps  
prioriteringslista bil. 2 0,0 0,0 0,0 24,3 24,3
Budgetberedningens storgrupps  
prioriteringslista bil. 2 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5
Reserverade medel exploateringskostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Utvecklingsprojekt / Nya projekt 0,0 2,7 2,7 2,8 2,8
Avkastning bolag – 3,6 – 5,2 – 5,3 – 5,3 – 5,3
Kapitalkostnad (intern intäkt) – 31,8 – 37,6 – 40,4 – 44,2 – 48,6
Övriga nettokostnader finansförvaltningen 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0
FORA-pengar – 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avskrivningar 21,3 23,4 29,4 32,0 35,1
Summa Verksamhetens nettokostnad 768,4 803,2 842,9 903,3 938,3

Tillkommer Avkastning bolag finansiell intäkt 3,6 5,2 5,3 5,3 5,3
Summa Verksamhetens nettokostnad  
enligt Resultaträkningen 772,0 808,4 848,2 908,6 943,6
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Driftssammandrag/budgetramar
tkr Bokslut 

2015
Budget 

2016
Budget 

2017
VEP  

2018
VEP  

2019

Revision 721 810 896 896 896
Kommunstyrelse 74 880 77 042 84 059 84 524 84 932
Teknisk nämnd, skattefinansierad 29 079 30 118 32 989 33 293 33 562
VA/GIS nämnd, skattefinansierad 1 798 2 195 2 190 2 190 2 190
VA/GIS nämnd, avgiftsfinansierad 0 0 0 0 0
Kultur- och Fritidsnämnd 40 695 41 795 44 413 44 788 45 119
Barn- och utbildningsnämnd 368 105 380 244 387 872 397 743 406 572
Varav gymnasieverksamhet 68 652 67 524 69 652 70 018 73 193
Socialnämnd 256 992 272 610 275 904 277 728 280 494
Varav ram ekonomiskt bistånd 15 138 17 503 19 503 19 503 19 503
Miljö- och byggnadsnämnd 7 965 7 395 6 775 6 764 6 755
Varav ram bostadsanpassningsbidrag 2 991 1 876 1 591 1 648 1 709
TOTALT 780 235 812 209 835 098 847 926 860 520

Löneökningskompensation (3,4 %, 3,6 %, 3,7 %) 371 12 391 25 358 39 166

Nämnders nettokostnad i löpande priser 780 235 812 580 847 489 873 284 899 686

Inflationskompensation övriga kostnader 0,8 % 1,5 % 1,3 %

Sammanställning utfördelade medel
Nämnd
tkr

KSau:s ursprungs-
förslag ramar exkl

demografi för 2017

Demografi
2017

Fördelning 
av finansiellt

utrymme 2017

SUMMERING
KS förslag

RAMAR 2017

Revision 810 86 896
Kommunstyrelse 79 164 4 895 84 059
Teknisk nämnd, skattefin 30 056 2 933 32 989
VA/GIS nämnd, skattefin 2 195 – 5 2 190
VA/GIS nämnd, avgfin 0 0
Kultur- och fritidsnämnd 42 680 1 733 44 413
Barn- o utbildningsnämnd 385 563 6 263 – 3 954 387 872
varav gymnasieskola 67 524 0 1 200 68 724
Socialnämnd 276 272 1 451 – 1 819 275 904
varav ekonomiskt bistånd 17 503 17 503
Miljö- o byggnadsnämnd 7 394 – 619 6 775
Varav bostadsanpassningsbidrag 1 891 – 300 1 591
Summa 824 134 7 714 3 250 835 098
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Investeringsbudget 2017 och VEP 2018-2019
Sammanställning tkr Budget

2017
VEP

2018
VEP

2019
Totalt

Investeringsreserv 5 000 5 000 5 000 15 000
Kommunstyrelse 4 435 3 480 2 450 10 365
Teknisk nämnd, skattefinansierat 13 400 26 850 23 700 63 950
VA/GIS nämnd, skattefinansierat 400 400 0 800
Kultur- och fritidsnämndnämnd 1 650 2 500 500 4 650
Barn o utbildningsnämnd 3 800 4 400 7 400 15 600
Socialnämnd 2 130 1 720 1 720 5 570
Miljö- o byggnadsnämnd 510 40 40 590

Totalt exkl avgiftsfinansierat 31 325 44 390 40 810 116 525

VA/GIS nämnd avgiftsfinansierat 41 000 46 500 45 650 133 150

Totalt inkl avgiftsfinansierat 72 325 90 890 86 460 249 675

Snitt per år 83 225
Snitt per år exkl avgiftsfinansierat 38 842
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REVISIONEN
NÄMNDENS ORDFÖRANDE: CHRISTER EKELUND

är att ge kommunfullmäktige underlag för den årliga 
ansvarsprövningen.

Granskningen sker i enlighet med kommunallagen, 
aktiebolagslagen, stiftelselagen, redovisningslagen och 
Höörs kommuns revisionsreglemente.

De förtroendevalda revisorerna och lekmannarevisor-
erna granskar årligen i den omfattning som följer av lag 
och god revisionssed hela den kommunala verksam-
heten inklusive bolag och stiftelser. 

Revisionen indelas i årlig nämnds- och bolagsgransk-
ning och fördjupad granskning (projekt). Den årliga 

VERKSAMHETSBESKRIVNING
De förtroendevalda revisorerna och lekmanna revi sor-
erna för bolagen har kommunfullmäktiges uppdrag att 
granska och pröva om
• verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt” tillfredsställande sätt
• räkenskaperna är rättvisande
• den interna kontrollen som görs i nämnderna är till-

räcklig
Arbetssättet ska vara framåtriktat och stödjande till 

verksamheterna. Det yttersta syftet med granskningen 
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granskningen syftar till att uppfylla det lagstadgade 
kravet på att all verksamhet skall granskas varje år. Den 
ger också underlag för den analys av väsentlighet och 
risk som ligger till grund för att bestämma inriktning och 
omfattning av den fördjupade granskningen.

Revisionen har traditionellt delats upp i förvaltnings-
revision och redovisningsrevision. I båda ingår också 
intern kontroll. Vägledande för granskningen är god 
revisionssed som sammanställs och dokumenteras av 
Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Förvaltningsrevision syftar till att granska om verk-
samheten bedrivs i enlighet med uppställda mål och på 
ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. I 

förvaltningsrevision ingår också att granska om styr-
ning, uppföljning och utvärdering är tillräcklig.

Redovisningsrevisionen syftar till att granska om 
redovisningen utförts enligt god redovisningssed. I 
detta ingår att undersöka om de löpande och årliga 
räkenskaperna är rättvisande och om nämndernas kon-
troll av bl a räkenskaper och rutiner är tillräcklig.

Ansvar för den interna kontrollen har respektive 
nämnd/bolag. Revisorerna granskar och bedömer om 
den är ändamålsenlig och tillräcklig. Redovisnings- och 
förvaltningsrevisionen samordnas och integreras i allt 
större utsträckning.

Styrkort för nämndens mål 2017
Fullmäktigemål Nämndsmål Så här följs målet upp

Revisorernas mål är en oberoende revision som  
verkar för att fullmäktiges mål och uppdrag genom-
förs och följs upp.

Följs upp i granskningsrapport vid delårsbokslut 
och årsbokslut.

Revisorernas mål är en oberoende revision som  
verkar för att främja fullmäktiges styrning och 
besluts fattande genom att tillse att kommun-
styrelsen och nämnderna lämnar en rättvisande 
redovisning av ekonomi och verksamhet.

Följs upp i granskningsrapport vid delårsbokslut 
och årsbokslut.

Revisorernas mål är en oberoende revision som 
 verkar för att granskningen sker stödjande och före-
byggande och ger ett mervärde i verksamheten.

Följs upp i granskningsrapport vid delårsbokslut 
och årsbokslut.

Revisorernas mål är en oberoende revision som 
 verkar för att nämnder/styrelser tar ett aktivt ansvar 
för styrning, uppföljning och kontroll av ekonomi, 
verksamhet och rutiner.

Följs upp i granskningsrapport vid delårsbokslut 
och årsbokslut.

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR
Höör står inför nya stora utmaningar! Kommunen växer 
årligen med 200 personer och den stora flyktingström-
men under 2015/2016 skapar ytterligare tryck på kom-
munens resurser.

Detta kan få stora och kännbara konsekvenser för 
skola och förskola, vård och omsorg, individ och familje-
omsorg samt nybyggnation av skolor och bostäder.

För kommunens verksamheter handlar det om att 
anpassa och utveckla organisationerna, skapa nya 
rutiner och arbetssätt, rekrytera personal och påbörja 
byggande. I en sådan situation finns det initialt, de 
närmaste åren, stora risker för väsentliga fel inom den 
interna kontrollen. Det kan också få konsekvenser för 
nämndernas möjlighet att uppnå fullmäktigemål och 
utföra tilldelade uppdrag samt konsekvenser för verk-
samheten och för nämndernas ekonomi.

Den interna kontrollen, måluppfyllelse och ekonomi 
är centrala områden som Höörs revisorer granskar 
för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan till kommun-
fullmäktige.

Vi kan konstatera att brister i den interna kontrollen 
kan leda till ökad risk för oegentligheter, mutor och 
korruption.

Allt detta påverkar sammantaget revisorernas möjlig-
heter att genomföra granskningar med bibehållen kvali-
tet. Som en konsekvens av ovanstående måste revisio-
nens verksamhet utökas. Bedömningen är att det är 
nödvändigt med en förstärkning för att kunna genomföra 
fler fördjupade granskningar och mer genomgripande 
analyser av verksamheterna, ekonomin och den interna 
kontrollen än vad föregående års beslutade budget 
möjliggör. 
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Fullmäktige svarar för att revisionen har tillräck-
liga resurser att genomföra revisionsuppdraget enligt 
kommunallagen och god revisionssed. Granskningen 
ska vara så omfattande att revisorerna kan avge ett 
väl underbyggt uttalande i revisionsberättelsen. I 
kommunal lagen framkommer att revisorerna granskar 
årligen i den omfattning som följer av god revisionssed 
all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verk-
samhetsområde samt även de kommunala bolagen. Ett 
otillräckligt revisionsanslag försvagar revisionen.

Driftsbudget
tkr Bokslut 

2015
Budget 

2016
Budget 

2017
VEP      

2018
VEP     

2019

Intäkter 0 0 0 0 0
Kostnader – 721 – 939 – 896 – 896 – 896
Driftsnetto – 721 – 939 – 896 – 896 – 896

Bokslut 2015

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokalkostnad
Kapital-
kostnad

Budget 2017

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokalkostnad
Kapital-
kostnad

Budget 2016

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokalkostnad
Kapital-
kostnad

Verksamhet 
tkr

Bokslut 
2015

Budget 
2016

Budget 
2017

VEP    
2018

VEP      
2019

Revisionen – 721 – 939 – 896 – 896 – 896
Summa – 721 – 939 – 896 – 896 – 896
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KOMMUNSTYRELSEN
NÄMNDENS ORDFÖRANDE: STEFAN LISSMARK
SEKTORSCHEF: MICHAEL ANDERSSON

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Kommunstyrelsen ansvarar för ett omfattande antal 
verksamhetsområden, från intern service till verksam-
heter som är direkt riktade till kommunens medborgare. 
Följande verksamhetsområde hanteras av kommun-
styrelsen:

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 marknads-
föring, natur- och kulturvård, Ringsjöns vattenråd, 

statistik och planering. De gemensamma administrativa 
enheterna inkluderar ledningsgrupp, kommunkansli, 
personal- och ekonomikontor samt vissa kostnader 
för IT-infrastuktur. De gemensamma serviceenheterna 
inkluderar reception, kontorsservice samt bilpool. 
Kommun styrelsen hanterar övergripande personal-
administration såsom personalutbildning, arbetsmiljö-
åtgärder, arbetsmarknadsåtgärder, företagshälsovård 
och medel för fackliga företrädare. Inom nämndens 
verksamhet finns även viss fastighets och markförvalt-
ning, fysisk och teknisk planering, näringslivsfrämjande 
åtgärder, turistverksamhet, räddningstjänst och total-
försvar samt färdtjänst och kollektivtrafik.
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Styrkort för nämndens mål 2017
Fullmäktigemål Nämndsmål Så här följs målet upp

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 ska vara klar för 
granskning under 2017. 
Omfattning av detaljplanerad markreserv ska finnas 
enligt bostadsförsörjningsprogrammet.

Minska arbetslösheten i Höörs kommun med  
2 procent enheter

Mätning av öppet arbetslösa och personer i åtgärder 
i statistik från arbetsförmedlingen.

Ringbuss ska även fortsättningsvis vara en attraktiv 
reseform. Resandet med Ringbuss ska under 2017 
öka med 6 % jämfört med 2016.

Resemätning från Skånetrafiken.

Kommunens ranking i SKLs, Sveriges kommuner och 
landsting, mätning av tillgänglighet på hemsidan ska 
öka. 

Mätningen presenteras i KKiK, Kommunens kvalitet 
i korthet, vilken är en redovisning gjord av SKL för 
resultat inom viktiga områden som är intressanta 
för invånarna. Resultaten ska beskriva kvalitet och 
effektivitet i jämförelse med andra. 
Mätning sker inom fem områden; kommunens till-
gänglighet, trygghet, medborgarnas delaktighet 
och kommunens information, kommunens effektivi-
tet samt kommunen som samhällsutvecklare.

Öka användandet av intranätet till spridning av 
process beskrivning, 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.

Följs upp i medarbetarenkäten.

Minska verksamheternas budgetavvikelser. Löpande resultatuppföljning under året synliggör  
avvikelser och möjliggör beslut till eventuella åtgärder.

Avtalstroheten ska öka. Uppföljning av inköp mot avtal.
Effektiviseringar och kvalitetshöjningar ska ske  
genom samarbeten.

Årlig uppföljning av antalet samarbeten med andra 
organisationer.

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR
KOSTNADER FÖR POLITISK VERKSAMHET
I enlighet med beslutet av budgetramarna är budgeten 
för politiska kostnader minskad.

ARBETSMARKNADSSATSNING
Arbetsmarknadssatsningen ska leda till en minskad 
arbetslöshet och utanförskap. I arbetet ingår att stödja 
och vägleda ungdomar som är undersysselsatta till stu-
dier eller arbete samt i samarbete med AF stödja nyan-
lända att bli etablerade i samhället. Arbetsmarknads-
enheten ska hjälpa till och ordna praktikplatser för 
ungdomar, nyanlända och långtidsarbetslösa. På sikt 
ska detta minska kostnaderna för försörjningsstöd 

Öppet arbetslösa maj 2016; 173
Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivi-

tetsstöd maj 2016; 389
Denna satsning finansieras med kommunens bidrag 

för flyktingmottagande.

FÖRÄNDRAD TJÄNSTESTRUKTUR  
NÄMNDSADMINISTRATION
I samband med att nämndsadministrationen centrali-
serades, beslutades den avgift som skulle tas ut från 
respektive nämnd. Avgiften täcker inte kostnaderna och 
kansliet är underfinansierad för dessa tjänster. I budge-
ten för 2017 kommer avgiften från nämnderna inte att 
utökas eftersom kommunstyrelsen har fått kompensa-
tion i budgetramen för detta.

E-ARKIV 
Kommunstyrelsen har avgett en avsiktsförklaring att 
gå med i kommunförbundet Sydarkivera den 1 januari 
2017. Beslut om anslutning har fattas av kommunfull-
mäktige under hösten 2016. Sydarkivera utarbetar 
nu ett elektroniskt slutarkiv. Medlemskapet tar Höörs 
kommun ett stort steg närmare en helt elektronisk 
hantering av kommunens handlingar. Kansliet har även 
rekryterat en erfaren arkivarie som leder kommu-



29

DriFtsbuDget

nens arbete med att anpassa våra interna rutiner och 
dokument hanteringsplaner. Arbetet med att organisera 
och förteckna befintligt arkiv fortsätter, tydliga delmål 
ska anges och följas upp för att påskynda förteckningen 
då vi idag inte möter gällande rätt (förteckning från 1995 
till nutid saknas). 

KOMMUNIKATION
Kommunikationsverksamheten är minskad eftersom 
beslut är taget om att minska en kommunikatörstjänst. 
Ambitionen är att återställa till två tjänster år 2018.

REHABILITERINGSINSATSER 
Den ökande psykiska ohälsan i samhället avspeglar sig 
även i Höörs kommuns sjukstatistik och kostnader för 
företagshälsovård. Höörs kommun har förhållandevis 
låga siffror och det är av stor vikt att vi fortsätter arbeta 
för att hålla siffrorna så låga som möjligt. Att arbeta 
med hälsofrämjande åtgärder såsom friskvårdsbidrag 
och coaching via företagshälsovårdens beteendevetare 
är en del av det förebyggande arbetet. Att bibehålla ett 
gott arbetsklimat och goda arbetsförutsättningar ett 
annat. 

I samband med rehabilitering av redan sjuka med-
arbetare och preventionellt arbete för att tidigt upp-
täcka och förhindra långa sjukskrivningar uppstår både 
kostnader och behov av anpassning. Arbetsgivaren 
har ett långtgående ansvar för att medverka till positiv 
rehabiliteringsprocess och underlätta för medarbetaren 
att återgå i arbete. Har man varit borta från arbetet en 

längre tid är tiden för att komma tillbaka till arbete ofta 
lång. Partiell sjukskrivning och arbetsträning medför i 
viss mån dubbelbemanning. 

KOMPLET TERING OCH ANPASSNING AV KOMMUNHUSET 
Behovet av ytterligare arbetsplatser i Kommunhuset har 
ökat på senare tid. Detta har lett till trångboddhet som 
har orsakat arbetsmiljöproblem. Arbete med att försöka 
komma tillrätta med detta, bland annat genom annan 
disposition av lokalerna, har landat i att ytterligare ytor 
är enda lösningen. Ett hyresavtal har ingåtts för ytter-
ligare lokaler.

HYRA BRANDSTATION I ROLSBERGA 
Räddningsstationen i Rolsberga kommer att få en ny 
ägare, det kommer att bli en ekonomisk förening av 
brandmän från platsen. 

De har för avsikt att hyra ut till kommunen. I dags 
läget har kommunen ingen annan lokal och denna är 
redan en färdig brandstation.

RINGBUSS 
Ringbuss, kollektivtrafik i Höörs kommun sedan 1991, 
sammanbinder Höörs kommun genom tätortsnära 
kollektiv trafiklinjer med buss på landsbygden. 2017 
införs en ny linje 440 utmed riksväg 23 från Höörs station 
till Rolsberga för arbetspendling med Skåneexpressen till 
Malmö-/Lundregionen men också för att ge resmöjlighet 
från Höörs kommuns södra delar upp till Höör. 
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Driftsbudget
tkr Bokslut 

2015
Budget 

2016
Budget 

2017
VEP    

2018
VEP      

2019

Intäkter 100 434 90 781 93 178 94 611 96 066
Kostnader – 175 314 – 159 531 – 177 237 – 179 135 – 180 998
Driftsnetto – 74 880 – 68 750 – 84 059 – 84 524 – 84 932

Verksamhet 
tkr

Bokslut 
2015

Budget 
2016

Budget 
2017

VEP    
2018

VEP      
2019

Nämnds- och styrelseverksamhet – 5 122 – 3 924 – 3 567 – 3 587 – 3 605
Stöd till politiska partier – 446 – 450 – 450 – 453 – 455
Övrig politisk verksamhet – 8 688 – 7 961 – 9 401 – 9 450 – 9 492
Fysisk och teknisk planering – 483 – 1 012 – 1 240 – 1 246 – 1 251
Näringslivsfrämjande åtgärder – 4 372 – 4 515 – 4 399 – 4 424 – 4 446
Konsument- och energirådgivning – 120 – 250 – 250 – 251 – 253
Turistverksamhet – 1 227 – 924 – 908 – 913 – 918
Miljö, hälsa och hållbar utveckling – 2 849 – 2 487 – 2 307 – 2 320 – 2 332
Räddningstjänst – 12 931 – 13 135 – 13 530 – 13 607 – 13 675
Totalförsvar och samhällsskydd 94 54 41 41 41
Färdtjänst/riksfärdtjänst – 2 521 – 2 586 – 2 626 – 2 641 – 2 654
Flyktingmottagande – 374 – 1 061 – 2 843 – 2 851 – 2 859
Arbetsmarknadsåtgärder – 1 314 – 1 391 – 1 576 – 1 585 – 1 593
Buss, bil och spårbunden trafik – 3 311 – 2 766 – 3 585 – 3 605 – 3 623
Gemensamma lokaler – 4 574 – 1 231 – 1 850 – 1 861 – 1 870
Gemensamma verksamheter – 26 642 – 34 310 – 35 568 – 35 771 – 35 949
Summa – 74 880 – 77 949 – 84 059 – 84 524 – 84 932

Bokslut 2015

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokalkostnad
Kapital-
kostnad

Budget 2017

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokalkostnad
Kapital-
kostnad

Budget 2016

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokalkostnad
Kapital-
kostnad
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TEKNISKA NÄMNDEN
NÄMNDENS ORDFÖRANDE: HANNA ERSHYTT
SEKTORSCHEF: ROLF CARLSSON

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Tekniska nämnden ska vara en aktiv och bidragande 
partner i kommunens totala planering, drift och för-
valtning.

Tekniska nämnden är kommunens trafiknämnd och 
väghållningsmyndighet. Nämnden har ansvaret för drift 
och underhåll av kommunala gator, vägar, gång- och 
cykelvägar, parker samt grönområden. I ansvaret ingår 
även det lokala trafiksäkerhetsarbetet.

Andra viktiga områden inom tekniska nämndens 
ansvarsområde är bidragen till enskilda vägar som 
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.
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Styrkort för nämndens mål 2017
Fullmäktigemål Nämndsmål Så här följs målet upp

Öka offentliga rummets attraktionskraft genom att 
minimera synligt klotter och nedskräpning.

Klotterborttagning utförs inom en vecka efter upp-
täckt och skräpplockning utförs 5 dagar i veckan i de 
centrala delarna. 

Öka offentliga rummets kvalitetsnivå och livslängd 
genom ny metod för att bekämpa växande ogräs i 
kullersten och längs kantsten. 

Kontinuerlig bekämpning med hetvattenutrustning.

Öka medborgarnas kännedom om verksamheten. Informera publikt om pågående projekt 8 ggr/år.
Öka medborgarnas möjlighet att påverka lekplats-
planeringen. En till två lekplatser planeras byggas om.

Medborgardialog vid alla större lekplatsrenoveringar.

Öka antalet cyklister med 1 % årligen. Mätning av cykelflödet i cykeldetektorerna på 
 Järnvägsgatan.

Öka värdet på skolor och förskolor genom att 
 erbjuda stimulerande och utvecklande utemiljöer.

Övertagande av planering och underhåll av ute-
miljöer på skolor och förskolor.

Framtagande av skötselplan för planlagd parkmark 
resp. utemiljöer på skolor och förskolor som förtyd-
ligar ansvar och skötselnivåer. 

Separata skötselplaner upprättas.

Öka den externa tillgängligheten av detaljplanerna. Andelen detaljplaner som finns tillgängliga på 
 webbkartan.

Individuell kompetensutvecklingsplan för varje 
medarbetare.

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

Arbetsmiljöarbetet ska vara känt hos medarbetarna. Systematiskt arbetsmiljöarbete enligt 
 samverkansavtalet.

Utemiljöer på förskolor och skolor planeras och 
 underhålls för optimal livslängd. 

Ny administrativ tjänst som för dialog med BUN, som 
analyserar och planerar underhåll och investeringar, 
ritar och projekterar för skolmiljöerna.

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR
BEKÄMPNING AV OGRÄS I HÅRDGJORDA Y TOR 
Sedan 2014 ger Miljö- och byggmyndigheten inte längre 
tillstånd för gatu- och parkenhetens årliga kemiska 
bekämpningsinsatser med glyfosatpreparat mot väx-
ande ogräs längs kantsten och i hårdgjorda ytor som 
kullersten och betongplattor. Ogräs som får fäste längs 
asfaltskanter och i kantsten är ett på sikt mycket kost-
samt problem eftersom ogräset i takt med tillväxten 
orsakar stora skador och sprängningar i asfalten. 

Försök med alternativa behandlingsmetoder, t ex 
Spuma, ogräsättika och termisk bekämpning har gjorts, 
men med dåligt resultat. Samtliga alternativa bekämp-
ningsmetoder är mycket tidskrävande och för ett 
godtagbart resultat krävs en person på heltid under 
tillväxtsäsong, något som enheten saknar i nuläget. För 
att undvika den hotande kapitalförstöringen planeras nu 
ett längre försök med en hetvattensmaskin, en metod 
som används i t ex Hörby kommun med bra resultat.

POSITIV SPIRAL PÅ GRÖNY TORNA
Sedan några år tillbaka arbetar gatu- och parkenheten 
aktivt med olika insatser för att öka attraktionskraften i 
kommunens parker och grönområden. Återkoppling från 
våra medborgare visar att våra satsningar uppskattas 
och att arbetet är viktigt för att åstadkomma den positiva 
spiral som vi eftersträvar. Medborgardialog och utåtrik-
tad information om våra projekt är viktiga delar i arbetet 
och tillhör de kontinuerliga mål enheten arbetar med.

PLANERINGS- OCH DRIF TANSVAR FÖR UTEMILJÖER  
PÅ SKOLOR OCH FÖRSKOLOR
Uteblivet planerat underhåll och en lågprioriterad 
löpande drift av utemiljön på kommunens skolor och 
förskolor har resulterat i en enorm underhållsskuld. Lös-
ningen för att på sikt komma tillrätta med problemet är, 
vid sidan av en kraftigt utökad budget, en organisatorisk 
förändring där samtliga medel för att planera, under-
hålla och sköta utemiljöerna på skolor och förskolor 
läggs på tekniska nämnden där de förvaltas av gatu- och 
parkenheten. Förändringen innebär att helhetsansvaret 
samt beslutsmandat för BUN:s utemiljöer helt och hållet 
övertas av tekniska nämnden. 
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ARBETSMILJÖ
Under 2016 har ett stort arbete lagts på den fysiska och 
den psykosociala arbetsmiljön på kommunens gatu- och 
parkenhet för att komma ikapp med de delar som sedan 
tidigare har varit eftersatta. Det är ett viktigt och tids-
krävande arbete som måste utföras löpande och stort 
fokus kommer att läggas på arbetsmiljön även under 
2017. 

ÖKAD TILLGÄNGLIGHET AV DETALJPLANER
Plan- och GIS enheten har som gemensam nämnare ökat 
fokus på att presentera och synliggöra planarbetet på 
ett tillgängligt och pedagogisk sätt, bland annat med 
3D-modeller. Arbetet med att optimera bemötandet 
mot berörda parter där 3D-visualiseringarna är en av 
möjligheterna, för att öka förståelsen och innebörden 
av planbestämmelserna. 

Driftsbudget
tkr Bokslut 

2015
Budget 

2016
Budget 

2017
Budget 

2018
Budget 

2019

Intäkter 11 205 6 383 6 540 6 600 6 653
Kostnader – 40 284 – 36 501 – 39 529 – 39 893 – 40 215
Driftsnetto – 29 079 – 30 118 – 32 989 – 33 293 – 33 562

Verksamhet
tkr

Bokslut 
2015

Budget 
2016

Budget 
2017

Budget 
2018

Budget 
2019

Nämnd- och styrelseverksamhet – 320 – 298 – 288 – 291 – 293
Fysisk och teknisk planering – 3 746 – 3 578 – 3 375 – 3 408 – 3 437
Konsument- och energirådgivning 10 – 4 0 0 0
Gator och vägar samt parkering – 20 469 – 21 501 – 21 646 – 21 844 – 22 019
Parker – 4 554 – 4 737 – 7 680 – 7 751 – 7 813
Summa – 29 079 – 30 118 – 32 989 – 33 293 – 33 562

Bokslut 2015

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokal-
kostnad

Kapital-
kostnad

Budget 2017

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokal-
kostnadKapital-

kostnad

Budget 2016

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokal-
kostnadKapital-

kostnad
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VA-/GIS-NÄMNDEN
SKATTEFINANSIERAD
NÄMNDENS ORDFÖRANDE: CAMILLA KÄLLSTRÖM
SEKTORSCHEF: ROLF CARLSSON

VERKSAMHETSBESKRIVNING
VA/GIS nämnden Höör-Hörby ska samordna förvaltning, 
underhåll och utveckling av kommunernas allmänna 
VAanläggningar samt GIS, Geografiskt informations-
system genom att erbjuda kunderna god service och 
information. Nämndens verksamhet ska vara effektiv 
och ha en hög kvalitet genom att långsiktigt säkerställa 
kompetens, resurser och rutiner.

Plan- och GISenheten; i form av Geoinfo Mittskåne, 
stödjer kommunens övriga verksamheter att dra nytta 
av geografisk information. Enheten tar inte över ansva-
ret för att utveckla verksamheterna, det är funktionali-
teterna inom nyttjandet av geografisk information som 
är vårt kunskapsområde och styrka. 

Driften har strukturerats upp och fokus är att skapa 
nytta för nya användare, som inte är förankrade i de 
klassiska tekniska arbetsområdena. Vi ska ta fram flera 
externa-, samt interna karttjänster, förutom se över ny 
teknik för att tillhandahålla informationsförsörjningen 
inom vårt ansvarsområde.

Vi är på plats i Hörby kommun en dag i veckan, dock 
har vi inte en fast plats. Vi känner att det är svårt att ha en 
bra kontakt med personalen utöver Samhällsbyggnads-
byggnads-förvaltningen. För att underlätta detta har det 
under hösten bjudits in till öppna träffar i ett konferens-
rum en gång i månaden, dels med en dragning inom ett 
specifikt tema som annonseras, dels är vi tillgängliga i 
lokalen hela dagen för frågor, användarstöd och support. 

Styrkort för nämndens mål 2017
Fullmäktigemål Nämndsmål Så här följs målet upp

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%.

Data från 2016 används som bas.

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

Data från 2016 används som bas.

Ökad kundnöjdhet med 3 % gällande våra tjänster. Data från 2016 används som bas.
Öka medborgarnas kännedom om verksamheten  
10 % årligen.

Data från 2016 används som bas.

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.

Ekonomi i balans Kontinuerlig översyn av taxeutvecklingen.
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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 
mer kvalificerat ansvar samt utökat ansvarsområde 
som följd av förändrad efterfrågan i kommunernas 
verksamheter. Målet är att GIS-verksamheten ska vara 
en nyckel funktion till olika externa webkartor, samt 
etjänster där det finns behov av kartstöd.

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. 

För att bemöta målet att öka GIS användningen i 
verksamheterna, väljer vi att interndebitera mindre, 
vilket medför lägre budgeterade intäkter för 2017. 

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 

2015
Budget 

2016
Budget 

2017
Budget 

2018
Budget 

2019

Intäkter 2 684 2 603 2 513 2 513 2 513
Kostnader – 4 483 – 4 798 – 4 703 – 4 703 – 4 703
Driftsnetto – 1 798 – 2 195 – 2 190 – 2 190 – 2 190

Verksamhet
tkr

Bokslut 
2015

Budget 
2016

Budget 
2017

Budget 
2018

Budget 
2019

Nämnd- och styrelseverksamhet – 26 – 68 – 30 – 30 – 30
Fysisk och teknisk planering – 1 772 – 2 127 – 2 160 – 2 160 – 2 160
Summa – 1 798 – 2 195 – 2 190 – 2 190 – 2 190

Bokslut 2015

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokal-
kostnadKapital-

kostnad

Budget 2017

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokalkostnad

Kapital-
kostnad

Budget 2016

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokal-
kostnad

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

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 
effektiv och ha en hög kvalitet genom att långsiktigt 
säkerställa kompetens, resurser och rutiner.

VA-verksamhetens intäkter och kostnader ska på tre 
års sikt jämna ut varandra enligt Lagen om allmänna 
vattentjänster. Detta innebär att år med överskott måste 
följas av underskott. Kan inte utjämning ske på tre år 
behöver VA-taxan justeras. 
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Styrkort för nämndens mål 2017
Fullmäktigemål Nämndsmål Så här följs målet upp

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. Data från 2016 används som bas.
Öka medborgarnas kännedom om verksamheten  
10 % årligen.

Data från 2016 används som bas.

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

Årligt upprättande och uppföljning av med arbetarnas 
individuella kompentensutvecklings planer.

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  
ledningsnätet och anläggningar under 2017.

Förbättrad ekonomistyrning. Anpassa redovisning efter styrdokument.
Ekonomi i balans. Årlig översyn av taxeutvecklingen.

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR
GOD LIVSMILJÖ OCH BOENDE FÖR ALLA
Under 2016 har Länsstyrelsen gjort tillsyn på de större 
reningsverken med syfte att titta på slamkvalitet. För 
Ormanäs reningsverk kommer det att blir problem pga 
höga metallhalter när ny lagstiftning börjar gälla. Med 
anledning av detta har länsstyrelsen ställt krav på kom-
munen att arbeta med frågan för att på så sätt förbättra 
slamkvaliten. Detta arbete har enbart bedrivits i mindre 
omfattning tidigare och för att fullt ut arbeta med frå-
gan krävs ökade resurser. Under 2017 kommer området 
prioriteras vilket resulterar i en kostnads ökning för 
kompetens förstärkning på cirka 65 tkr för Höörs kom-
muns VA-kollektiv.

TILLGÄNGLIGA OCH PROFESSIONELLA
Ett bokningssystem för vattenmätarbyte kommer att 
införas. På så sätt kan fastighetsägaren välja en tid 
som bättre passar för fastighetsägaren. Kostnad cirka 
25 tkr vilket belastar investeringsbudgeten (kostnaden 
är totalt 50 tkr och delas med Hörbys VA-kollektiv).

INNOVATIVA OCH ANSVARSFULLA
Under 2017 har vi en pensionsavgång vilket kommer 
orsaka utökade kostnader under en överlappnings-
period med cirka 50 tkr (kostnaden är totalt 100 tkr och 
delas med Hörbys VA-kollektiv).

LÅNGSIKTIG HÅLLBAR EKONOMI
Under 2016 har Länsstyrelsen gjort tillsyn på de större 
reningsverken med syfte titta på hur kommunerna arbe-
tar med energieffektivisering på reningsverken. Krav 
har ställts på att arbeta mer aktivt och planerat för att 
på så sätt minska energiförbrukningen. Detta arbete 
har endast bedrivits i mindre omfattning och ett mer 
aktivt arbete kräver ytterligare resurser. I arbetet ingår 
att identifiera höga förbrukningar och åtgärda dessa 
genom ombyggnad eller processoptimering. Detta 
arbete kommer på sikt att minska driftkostnaderna på 
anläggningarna. Arbetet genomförs till största del inom 
befintlig budget.
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Arbetet med att förbättra och effektivisera driften 
fortsätter. Detta innefattar bland annat ett större fokus 
på att minska larm från anläggningarna. För detta krävs 
ett gemensamt övervakningssystem för samtliga Mitt-
skåne Vattens anläggningar. Implementeringen kommer 
att bedrivas på flera års sikt och kommer också kräva 
ombyggnader av anläggningarna som belastar investe-
ringsbudgeten. På sikt kommer detta leda till lägre kost-
nader för bland annat beredskap och att verksamheten i 
större utsträckning kan bedrivas på distans.

Under 2016 har en uppföljning gjorts av politiska 
beslut och debiteringen. Detta ger ökade intäkter med 
cirka 230 tkr årligen från och med 2017. 

ÖVRIGA VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR
Under början av 2017 kommer inflyttning ske i gemen-
sam driftslokal som ersätter de fyra befintliga lokalerna. 
En samlad driftsgrupp ger förutsättningar för effektivi-

seringar och samverkan mellan olika funktioner. Kost-
nadsökningen är 200 tkr (kostnaden är totalt 400 tkr 
och delas med Hörbys VA-kollektiv). 

En översyn av Mittskåne Vattens fastighetsbestånd 
kommer att genomföras. Verksamheten hyr idag lokaler 
i Höör istället för att fullt ut nyttja egenägda lokaler. 
Hyreskostnaden kommer minska med 200 tkr årsvis 
från 2018. För 2017 beräknas minskningen vara 100 tkr 
beroende på tiden för iordningställande av egna loka-
lerna.

Vattenmätarhanteringen förändras så att mätare 
renoveras istället för att köpa in nya vattenmätare. För-
ändringen ger en kostnadsbesparing på cirka 200 tkr för 
båda kommunerna. Det är i nuläget svårt att säga vilken 
besparing som tillfaller respektive kommun.

Förändringar som krävs i verksamheten för att uppnå 
nämndens mål och som inte är beskrivna ovan genom-
förs inom befintlig budget.

Driftsbudget
I driftsbudgeten inkluderas intäkter och kostnader för 
hela Mittskåne Vatten, och därmed även för Hörby kom-
muns VA-verksamhet. 

tkr Bokslut 
2015

Budget 
2016

Budget 
2017

Budget 
2018

Budget 
2019

Intäkter 55 500 56 484 57 493 58 293 59 593
Kostnader – 55 500 – 56 484 – 57 493 – 58 293 – 59 593
Driftsnetto 0 0 0 0 0

Verksamhet
tkr

Bokslut 
2015

Budget 
2016

Budget 
2017

Budget 
2018

Budget 
2019

Nämnd- och styrelseverksamhet – 200 – 170 – 200 – 210 – 220
Fysisk och teknisk planering 200 170 200 210 220
Summa 0 0 0 0 0

Bokslut 2015

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokalkostnad

Kapital-
kostnad

Budget 2016

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokalkostnad

Kapital-
kostnad

Budget 2017

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokalkostnad

Kapital-
kostnad
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
NÄMNDENS ORDFÖRANDE: JILL ANDERSSON 
SEKTORSCHEF: FREDDY FRIBERG

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Kultur- och fritidsverksamheten är en av de viktigaste 
faktorerna för inflyttning och boende för medborgarna.

Nämnden har som uppgift att marknadsföra kommu-
nen, som en attraktiv ort med stort och varierat kultur- 
och fritidsutbud. Denna uppgift åvilar alla medarbetare 
inom sektorn

Kultur- och fritidsnämnden har ett kommunöver-
gripande ansvar för fritidsaktiviteter inom idrott, motion, 
friluftsliv, rekreation och folkhälsofrågor. Nämnden ger 
stöd till föreningar för att dessa ska kunna aktivera så 
många kommunmedborgare som möjligt. Ungdoms och 
folkhälsofrågor prioriteras före elitsatsningar. 

Fritidsgårdar och andra ungdomssatsningar sköts av 
fritidsledare i samverkan med föreningar. 

Nämnden ansvarar ensam eller i samverkan med 
föreningar och företag för att lämpliga anläggningar 
ska finnas av god 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. 
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Nämnden samverkar med barn- och utbildnings-
nämnden kring kulturgaranti och Skapande skola.

Nämnden är huvudman för bibliotek och musikskola 
och ska stödja och främja dessa verksamheter, vars mål 
och uppgifter framgår av särskilda verksamhetsavtal. 

Biblioteket ska också öka kunskapen om hur digi-
tal teknik kan användas genom att verka för att öka 
kunska pen om hur informationsteknik kan användas 
för kunskaps inhämtning, lärande och delaktighet i 
 kultur livet.

Bibliotekslagen trycker på avgiftsfriheten. All littera tur 
som erbjuds på de allmänna biblioteken ska vara avgifts-
fri att låna, oavsett om det är tryckta eller elektron iska 
böcker. Detta kommer att bli en ekonomisk utmaning för 
biblioteket. 

Biblioteken ska enligt biblioteksplanen ta fram en 
plan för vilka prioriterade målgrupper biblioteket ska 
fokusera på och hur.

Bibliotekslagen reglerar bibliotekets verksamhet. 
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla 
grupper i samhället. Utbudet ska präglas av kvalitet 
och allsidighet. En ny biblioteksplan för 2016–2020 har 
antagits av KF.

Styrkort för nämndens mål 2017
Fullmäktigemål 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 bemöt-
ande i sitt verksamhetsutövande och få relevant 
kompetensutveckling.

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.

Sjukfrånvaron ska minska till december 2017  
genom att de anställda ska känna delaktighet och 
uppskattning.

Medarbetarundersökning.

Bidragssystemet till föreningar ska förnyas 
och  effektiviseras. Nya avtal ska skrivas med 
 föreningarna där värdegrund särskilt ska beaktas.

Alla bidragsberättigande föreningar ska vara 
 undersökta till våren 2017.

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

Genom kontroller, mätningar, rapporter.

Ny filteranläggning ger i sig en hållbar utveckling av 
hela miljön och återvinningen. Återbruk av material.

Minskad förbrukning av vatten, fjärrvärme och 
 kemikalier och på sikt sänkta elkostnader.

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR
CENTRAL ADMINISTRATION OCH  
KULTUR- FRILUF TSVERKSAMHET
Ny kvalitetsstandard för Skåneleden och ökade standard-
krav från vandrare och markägare kräver nya samarbe-
ten och ökad skötsel i våra strövområden. Satsningar 
kommer göras på att sprida kunskap om allemansrätten. 
Arbetet med att implementera kulturen i skolunder-
visningen i samverkan med barnkulturgruppen ska ytter-
ligare fördjupas. Kulturoch fritidskontoret flyttar till nya 
lokaler i Mejeriet vid årsskiftet 2016/2017. 

BIBLIOTEKSVERKSAMHET
Biblioteken ska satsa på att införliva biblioteket i det 
mångkulturella samhället genom arrangemang och 
medier som främjar mångfald och integration. Ett 
meröppet bibliotek ger större tillgänglighet under längre 
tid och till fler medborgare.
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MUSIKSKOLAN/KULTURSKOLAN 
Musikskolan ska utvecklas till en kulturskola. Lokalerna 
är färdigrenoverade med tillgänglighetsanpassning och 
akustikanpassning till årsskiftet 2016/2017. Sedan ska 
en målbeskrivning göras för kulturskolan och de verk-
samheter som kan samverka. Den statliga utredning, 
om hur kulturskolan ska se ut framöver, lämnade in sitt 
betänkande 2016–10–24.

BAD OCH SPORTCENTRUM
Anläggningen står inför stora förändringar. Byte av 
filtersystem är nödvändigt, vilket i starten är en kost-
nad, men som över tid sparar mycket på både ekonomi, 
personalresurser och miljö. En annan förändring från 
årsskiftet är kommunen tar över simskolan efter Höörs 
simsällskaps konkurs. Avtalet med Actic omförhandlas. 
Vi ska vara en tydlig friskvårdsanläggning där kombina-
tionen rörelse, aktivitet och avkoppling kännetecknar 
vår verksamhet och miljö. 

FÖRENINGAR OCH ANLÄGGNINGAR
Bidragssystemet ska ses över, där tyngdpunkt läggs 
på värdegrund, ANDT-plan, integration och arbete mot 
diskriminering och verkande för likabehandling. Över-
syn av avtal med föreningarna pågår. Översyn av det 
 kultur- och fritidspolitiska programmet ska vara klart 
före denna mandatperiods utgång.

ÄLVKULLEN
Efter utvärdering av årets fritidsgårdsverksamhet på 
Ringsjöskolan kommer verksamheten att fortsätta under 
2017. Deltagande i demokratiprojektet Ung i mittskåne 
med hjärta för landsbyggden kommer att utvecklas 
genom musikprojektet Rookie. Sommar aktiviteterna för 
barn och unga ska utvecklas i samverkan med förenings-
livet. Nattvandringsprojektet Trygg ungdom ska bedri-
vas i samarbete med föreningar.

Driftsbudget
tkr Bokslut 

2015
Budget 

2016
Budget 

2017
VEP      

2018
VEP     

2019

Intäkter 4 781 5 047 5 899 5 998 6 085
Kostnader – 45 476 – 46 842 – 50 312 37 390 37 634
Driftsnetto – 40 695 – 41 795 – 44 413 – 44 788 – 45 119

Verksamhet
tkr

Bokslut 
2015

Budget 
2016

Budget 
2017

VEP      
2018

VEP     
2019

Nämnd- och styrelseverksamhet – 584 – 679 – 692 – 698 – 703
Allmän fritidsverksamhet – 4 515 – 4 492 – 4 554 – 4 593 – 4 628
Stöd till studieorganisationer – 498 0 0 0 0
Allmän kulturverksamhet, övrigt – 1 045 – 1 570 – 1 585 – 1 599 – 1 611
Bibliotek – 6 382 – 6 471 – 6 491 – 6 547 – 6 596
Musikskola/Kulturskola – 4 591 – 4 649 – 4 654 – 4 694 – 4 729
Idrotts- och fritidsanläggningar – 7 836 – 8 657 – 10 681 – 10 773 – 10 854
Sim- och sporthall – 10 481 – 10 061 – 9 661 – 9 744 – 9 817
Fritidsgårdar – 4 764 – 5 216 – 6 095 – 6 141 – 6 182
Summa – 40 696 – 41 795 – 44 413 – 44 788 – 45 119

Bokslut 2015

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokal-
kostnad

Kapital-
kostnad

Budget 2016

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokal-
kostnad

Kapital-
kostnad

Budget 2017

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokal-
kostnad

Kapital-
kostnad
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
NÄMNDENS ORDFÖRANDE: BJÖRN ANDREASSON
SEKTORSCHEF: LISBETH BONTHRON

VERKSAMHETSBESKRIVNING
I BUN:s (barn- och utbildningsnämnden) verksamhet 
ingår förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, 
grundsärskola, vuxenutbildning och gymnasieskolans 
introduktionsprogram. Utbildningar som finansieras 
av BUN, men genomförs av andra utbildningsanord-
nare är nationella gymnasieutbildningar och utbild-

ning i svenska för invandrare. Inom BUN ligger också 
ett kommunalt 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 kommunen vilken även innefattar behoven inom social 
sektor.

Styrkort för nämndens mål 2017
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

Antalet frånvarotimmar ska minska Intern uppföljning via V-klass
Likabehandlingsplanens effekt ska öka Intern uppföljning från rapportering
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 högsko-
leexamen 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

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

Statistik från Hantera
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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 
satsning inom informations- och kommunikations-
teknologi (IKT) som en del i att kunna uppfylla läro-
plansmålen och förbereda kommunens barn och ungdo-
mar för framtiden. Under 2015 antogs Informations- och 
kommunikationsstrategin av Barn-och utbildnings-
nämnden där mål och riktlinjer för satsningen anges. 
Under 2016 fattades beslut att för vissa åldersgrupper 
använda chromebooks istället. Lärplattor och chrome-
books ska användas i den pedagogiska lärmiljön från 
förskola till vuxenutbildning för att stimulera elevernas 
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. 

Skoldatateket, är en särskild funktion för stödinsat-
ser med hjälp av IKT-verktyg som under 2016 är ett 
projekt som drivs i samarbete med och delfinansieras 
av Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Fortbildning av personal är ett viktigt och kontinu-
erligt 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 
och för att få kostnader tydligare redovisade. 

Under 2016 infördes V-klass, en ny lärplattform för 
elevadministration, kunskapsuppföljning och kommu-
nikation med vårdnadshavare. Systemet köptes in efter 
upphandling då det föregående avtalet för det tidigare 
systemet gick ut vid årsskiftet 2015/2016. 

Nyanlända
Att erbjuda en god skolgång är avgörande för en funge-
rande integration. Behovet av resurser har ökat efter-
som eleverna behöver stöd, framförallt för att erövra 
svenska språket. Behov finns avseende såväl undervis-
ning, läromedel, skolskjutsning och elevhälsofrämjande 
insatser. Under hösten 2015 och våren 2016 ökade 
antalet nyanlända i Höörs skolor, framförallt mottogs 
elever på introduktionsprogrammet och på högstadiet.

I samband med nyanländas studiestart görs, i enlig-
het med skollagen, en grundläggande kartläggning av 
elevens kunskapsbakgrund. Det krävs ett väl utvecklat 
samarbete mellan lärare i svenska som andraspråk, 
modersmålslärare/studiehandledare och ämneslärare. 
Studiehandledning på modersmålet är särskilt viktigt för 
att stimulera och stödja kunskapsutvecklingen. Under 
introduktionstiden är det viktigt att skolan har en flex-
ibel organisation som tillåter olika undervisningsgrup-
peringar. Denna organisation är kostnadskrävande. Den 
ersättning för skolgång som Migrationsverket ersätter 
kommunerna med kan komma att minska. 

Kommunens gymnasiekostnader kan på sikt för-
väntas öka till följd av antalet nyanlända elever som 
avslutar grundskolan inte är behöriga att söka till ett 
nationellt program utan kommer att gå flera år på ett 
introduktionsprogram innan de påbörjar ett nationellt 
gymnasieprogram, vilket innebär ett 4-5 årig gymnasial 
utbildning. I budgetramen har barn- och utbildnings-
nämnden fått ett tillskott på 1,2 miljoner kr år 2017. 

De elever som inte har möjlighet att påbörja ett 
nationellt gymnasieprogram innan de fyller 20 år måste 
beredas möjlighet att läsa in behörighet till högre 
studier eller en yrkesexamen inom vuxenutbildningen. 
Vilket medför ökade kostnader för vuxenutbildningen 
i framtiden.

Till följd av den inflyttning av nyanlända personer 
under 2016 kommer behovet av SFI att öka under 
år 2017. För vuxna invandrare erbjuds SFI först när 
personerna fått uppehållstillstånd. Migrationsverkets 
handläggning av tillståndsärenden är för närvarande 
ca 1 år. Höörs kommun har under 2016 fått mottagit 
53 personer med uppehållstillstånd, s.k. kommunanvi-
sade nyanlända. Under 2017 kommer Höör att ta emot 
72 personer för bosättning i Höör. Denna grupp ska 
således också erbjudas SFI. Antalet studerande inom 
SFI kan under år 2017 komma att uppgå till så många 
studerande att det kan vara mera kostnadseffektivt 
att erbjuda SFI i Höörs kommun, istället för att som nu 
erbjuda det i kringliggande kommuner.  

Motverka psykisk ohälsa och frånvaro
Psykisk ohälsa och frånvaro från skolan ökar risken för 
sämre skolresultat. För att möta elevernas behov och 
aktivt motverka långvarig frånvaro har ett behov av 
förstärkning inom elevhälsan identifierats. Statsbidrag 
kommer att sökas för att delfinansiera utökning av elev-
hälsoresurser.

Idrottsakademi
Inför höstterminen 2015 togs beslut i KS att införa en 
idrottsakademi på Ringsjöskolan. En idrottsakademi 
på Ringsjöskolan kan förbättra motivationen och däri-
genom öka måluppfyllelse. Andra akademier har visat att 
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en större andel pojkar än flickor har sökt sig dit. Detta är 
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. 

Ökad undervisningstid i matematik
Antalet undervisningstimmar som elever har rätt till, den 
s.k. garanterade undervisningstiden har ökat. Ökningen 
avser ämnet matematik. Riksdagens beslut trädde i 
kraft juli 2016 och ska gälla för elever som påbörjar åk 
4 fr.o.m. höstterminen 2016. Denna förändring medför 
att statsbidraget till kommunen har ökat med 500 000 
kr/läsår. Ersättningen avser samtliga elever i Höörs 
kommun, inklusive de fristående skolorna.

Eftersom regeringen aviserat att ytterligare ökningar 
av undervisningstid och en tydligare indelning av 
undervisningstimmar som styr antalet timmar indelat 
i låg-,mellan-, och högstadiet, inleds under 2016 en 
omfördelning av undervisningstid för att följa lagstift-
ningens krav.

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 omfattar 
all pedagogisk verksamhet i huvudmannens regi; för-
skola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsär-
skola, introduktionsprogram och vuxenutbildning och 
ska bedrivas på alla nivåer i organisationen. Kvalitets-
arbetet följer sektorns framtagna årsklocka för det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att 
identifiera och prioritera utvecklingsområden för att 
uppfylla de nationella målen. Syftet är också att skapa 
delaktighet och resultatdialog om måluppfyllelsen och 
föreslå åtgärder för utveckling av kvalitén. Samtidigt 
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
Från år 2013 har huvudmannen utsett förstelärare i 
Höörs kommun. För att bli förstelärare behöver man ha 
lärarlegitimation och ägna minst 50 % av sin tjänst åt 
undervisning. Höstterminen 2016 hade kommunen med 
18 förstelärare som under rektors ledning driver utveck-
lingsarbete och lärgrupper på den egna skolan. Förste-
lärarna arbetar även kommunövergripande under led-
ning av utvecklingsstrategen inom ramen för Skola 2016 
och kommande Lärande 2020. De flesta förstelärare har 
genomgått en processledar- och samtalsledarutbild-
ning som gett effektiva redskap för utvecklingsarbete. 
För närvarande finns ingen motsvarande möjlighet för 
lärare i fritidshem och förskola att bli förstelärare. BUN:s 
ambition är att tjänsterna som förstelärare permanen-
tas. För närvarande är karriärlärarreformen finansierad 
med statsbidrag fram till år 2019. Motsvarande satsning 
bör ske genom inrättande av förstelärare i kommunens 
förskolor och fritidshem. 

Lovskola
I syfte att öka måluppfyllelsen vill vi utvidga möjlighe-
ten att erbjuda fler elever lovskola under fler dagar och 
vid fler tillfällen under läsåret. Regeringen har aviserat 
att lovskola ska bli obligatoriskt för kommunerna att 
erbjuda. Lovskola ska finansieras inom ordinarie stats-
bidragsram, som ersätter tidigare riktade statsbidrag. 

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. Belägg-
ningen börjar bli konstant och kostnaderna börjar sta-
biliseras. Då det i nuläget är öppet i stort sett 365 dagar 
om året har kostnadsbilden justerats och uppskattas nu 
till 1,9 Mnkr 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 degrundläggande demokratiska värdering-
arna. Höörs Kommuns Barn- och utbildningssektor har 
tillsammans med Social sektor och Kultur- och fritids-
sektorn några gemensamma satsningar för arbetet med 
integrationen, kultur och skapande. 

INNOVATIVA OCH ANSVARSFULLA
I en lärande organisation skapas delaktighet och en 
känsla av att man tillsammans med varandra utvecklar 
verksamhet och påverkar resultat. Det kollegiala läran-
det i lärgrupper är en ny form av fortbildning, mycket 
mer effektiv enligt forskningen än andra former, men 
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ett nytt sätt att arbeta. En ny lärplattform möjliggör 
god kommunikation mellan personal och mellan skola 
och hem, rutiner kring kommunikation förenklas och 
effektiviseras

Skolutveckling
Lärande 2020 är arbetsnamnet på den fortsatta sats-
ningen på utvecklingsarbetet mot högre måluppfyllelse. 
Den skolutvecklingssatsning som 2015 drogs igång i 
utvecklingsprojekt ”Skola 2016” syftade 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 att:
• Nå ökad måluppfyllelse inom BUN:s prioriterade mål 

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

arbetet mellan skolformer och stadier

Skolforskning pekar på att måluppfyllelse påverkas av 
lärmiljöerna och lärarnas (personalens) sätt att arbeta. 
Höörs kommuns alla lärare och annan personal ska 
arbeta med kollegialt lärande i lär och reflektionsgrup-
per för att kunna möjliggöra alla elevers lärande och 
utveckling. I lärgrupperna kan man diskutera sin under-
visning och verksamhet och tillsammans utveckla och 
förbättra den. Detta arbete leds av utvecklingsstrateg 
tillsammans med förstelärare, pedagogista och andra 
lärgruppsledare.  Former för regelbundet arbete med 
lärgrupper utvecklas. 

Inom budgetramen 2016 har en pedagogisk utveck-
lare, pedagogista, för förskolan införts. Pedagogistan 
bedriver utvecklingsarbete i förskolan tillsammans med 
förskolechefer och personal. Detta har utvärderats 
under 2016 och resultatet visar att utvecklingsarbetet 
med pedagogista är värdefullt och att det ska fortgå.

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 stabili-
serat sitt resultat. Under 2016 kommer detta arbete 
att fortgå för att få ekonomisk hållbarhet med bland 
annat större resultatenheter för att öka flexibiliteten i 
organisationen. 

Fler barn och elever i Höörs kommun
Inflyttningen till Höör under 2016 har medfört att det 
har uppförts modulbyggnader i Sätofta och vid Ringsjö-
skolan. Ringsjöskolans moduler används framförallt till 
det snabbt växande introduktionsprogrammet. 

Det råder kö till förskoleplatser i Sätoftaområdet, i 
centrum samt i Tjörnarp. En utökning av antalet platser 
är nödvändigt i dessa delar av kommunen. Beslut i kom-
munstyrelsen har tagits i syfte att tillgodose behov av 
ändamålsenliga lokaler inom Sätoftaområdet gällande 
förskola, grundskola, särskola, fritidshem samt för 
idrottshallen. Tillfälliga lokaler från och med 2017 för en 
4-avdelningsförskola i centrala delarna av Höör samt i 
Tjörnarp beslutades i augusti 2016.

En förändring inom förskolorna har skett under 2016 
då statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan 
söktes och erhölls. Statsbidraget möjliggör att barn-
gruppstorlekarna inte ökar och att resurser för lokaler 
delfinansieras. Statsbidraget kan inte behållas för våren 
2017, eftersom plats behöver beredas för fler barn och 
det finns inte möjlighet att minska barngrupper eller 
motverka en ökning av barngruppernas storlek.

Måltidsverksamheten
Måltidsverksamheten har fokus på råvarorna – utifrån 
säsong, ekologiskt och svenskt. Vi arbetar med att alltid 
vara uppmärksamma på eventuellt matsvinn, återvin-
ning och hållbarhetstänk ur ett både lokalt och globalt 
perspektiv. 

Vi uppnådde 32 % ekologiska livsmedel 2015, men vi 
arbetar för att nå målet 40 % 2020.

Miljön i matsalarna är viktiga för att eleverna ska 
kunna äta i lugn och ro. Ett utökat samarbete mellan 
skolan och Måltidsverksamheten skulle kunna driva det 
arbetet framåt. Vi vet till exempel att Ringsjöskolan har 
en hög ljud- och bullernivå, vilket vi bör ta med oss för 
framtiden och arbeta för att minska.

Lärarlönelyftet
Hösten 2016 fick ett 70tal av den undervisande per-
sonalen (företrädesvis lärare i grundskolan) men också 
fritidspedagoger och förskollärare del av det så kallade 
lärarlönelyftet, en statlig satsning på lärarlönerna. 
Höörs kommun fick en bidragsram på 3 100 000 för läs-
året 2016/2017. Enligt regering ska statsbidraget fort-
sätta även kommande år, men då det bara finns beslut 
om satsningen för ett läsår har Höörs kommun har valt 
att genomföra lärarlönelyftet i form av lönetillägg för 
ovanstående grupper under läsåret 2016/2017. 

Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen ska erbjuda elever med en examen 
från ett yrkesprogram i gymnasieskolan möjlighet att 
delta i undervisning med syftet att uppnå högskole-
behörighet. Allt fler vuxenelever önskar att studera på 
distans, eller under andra flexibla former, vilket ställer 
höga kvar på verksamhetens planering och struktur. 

Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktad 
gymnasial vuxenutbildning. Syftet med satsningen är 
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att motverka brist på personer med en yrkesutbildning 
och nå de grupper som saknar gymnasieutbildning med 
yrkesinriktning, eller har en gymnasial yrkesutbildning 
som behöver kompletteras. Höörs Kommun har för år 
2016 beviljats 9,1 platser á 50 000kr. Planeringen av 
vilka utbildningsplatser som kommunen ska prioritera 
beror på arbetsmarknadens behov. Statsbidragsansö-
kan sker i nära samarbete med arbetsförmedlingen i 
Mellanskåne och samverkansnätverket SSSV.

De elever som fått möjligheten att delta i yrkesutbild-
ningarna har haft en mycket hög måluppfyllelse och en 
del av de studerande har innan avslutat utbildning haft 
möjlighet att börja arbeta inom sitt utbildningsområde. 

Inför 2016 infördes ett nytt statsbidrag för kommunal 
vuxenutbildning på gymnasialnivå. Syftet med detta 
nya bidraget är att främja att sådan utbildning kommer 
till stånd. Höörs Kommun har beviljats 10 platser á 

45 000 kr. Det riktade statsbidraget kommer att för-
svinna fr.o.m. 2017.

Kommunalt aktivitetssansvar, KAA
Aktivitetsansvaret  gäller för ungdomar som inte 
genomför eller har fullföljt utbildning på nationella 
program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller mot-
svarande utbildning. Studie- och yrkesvägledarna som 
arbetar med aktivitetsansvaret håller sig informerad 
om vilka ungdomar det är som omfattas av ansvaret 
och erbjuder dessa ungdomar lämpliga individuella 
åtgärder. Arbetet dokumenteras och det förs ett register 
över ungdomarna. Åtgärderna ska i första hand syfta 
till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta 
en utbildning. Studie- och yrkesvägledarna samar-
betspartners i detta arbete är arbetsförmedlingen och 
kommunens projekt Drivhuset en viktig samarbetspart. 

Driftsbudget
tkr Bokslut 

2015
Budget 

2016
Budget 

2017
VEP      

2018
VEP     

2019

Intäkter 201 697 188 328 239 254 241 647 245 271
Kostnader – 569 802 – 564 192 627 126 – 639 390 – 651 843
Driftsnetto – 368 105 – 375 864 – 389 872 – 397 743 – 406 572

Verksamhet
tkr

Bokslut 
2015

Budget 
2016

Budget 
2017

VEP      
2018

VEP     
2019

Barn-och utbildningsnämnd – 803 – 718 – 676 – 676 – 688
Förskola – 88 133 – 88 757 – 94 689 – 94 663 – 96 344
Pedagogisk omsorg – 3 471 – 4 844 – 4 794 – 4 793 – 4 878
Fritidshem – 25 513 – 28 900 – 25 235 – 25 228 – 25 676
Förskoleklass – 10 654 – 10 937 – 11 725 – 11 722 – 11 930
Grundskola – 157 986 – 160 686 – 167 027 – 166 981 – 169 940
Grundsärskola – 7 057 – 6 877 – 7 277 – 7 275 – 7 404
Gymnasieskola – 64 615 – 63 396 – 68 122 – 68 103 – 69 306
Gymnasiesärskola – 4 029 – 4 128 – 1 530 – 1 530 – 1 557
Grundläggande vuxenutbildning – 1 344 – 1 329 – 1 382 – 1 382 – 1 406
Gymnasial vuxen –och påbyggnadsutbildning – 3 339 – 3 770 – 3 887 – 3 886 – 3 955
Särskild utbildning för vuxna – 129 – 145 – 150 – 150 – 153
Svenska för invandrare – 1 032 – 1 377 – 1 378 – 1 378 – 1 402
Summa tkr – 368 105 – 375 864 – 389 872 – 397 743 – 406 572

Elevpengen fastställs på Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2016-12-19.

Bokslut 2015

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokal-
kostnad

Kapital-
kostnad

Budget 2016

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokal-
kostnad

Kapital-
kostnad

Budget 2017

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokal-
kostnad

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

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Socialnämndens verksamhetsområde är till allra största 
delen lagstyrd och är verksam dygnet om och året runt. 
Socialnämnden ansvarar i enlighet med reglementet 
för äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, den 
kommunala hälso- och sjukvården samt individ och 
familjeomsorg (IFO är ett samlingsbegrepp för flera 
olika verksamheter) varav verksamheten gällande 
ensamkommande barn ökade markant hösten 2015. 

Under de senaste åren har lagstiftaren utökat social-
nämndens ansvarsområde och arbetsområdet har ökat 
i volym samtidigt som tillsynsmyndigheten i allt högre 
utsträckning detaljstyr hur nämnden ska 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 
lagstiftarens intentioner.

Styrkort för nämndens mål 2017
Fullmäktigemål Nämndsmål Så här följs målet upp

Genom att tillsammans med medborgaren samarbeta 
med dennes privata nätverk för att öka känslan av 
sammanhang.

Mäts via Socialstyrelsens brukarundersökningar/
sektorns värdegrundsundersökningar 

Genom att omvärldsbevaka och delta i boende- och 
samhällsplanering skapa god livsmiljö och boende 
för alla.

Mäta deltagande i medborgardialog och kommunens 
översiktliga planeringsarbete.

Hemsidan ska vara uppdaterad. Inget uppdateringsdatum ska vara äldre än  
6 månader.

Sektorn ska vara ISOcertifierad. Vi ska vara godkända på den årliga revisionen.

Ge en känsla av sammanhang där medarbetarna får 
förutsättningar att ta eget ansvar.

Medarbetarsamtal, interna synpunkter, 
verksamhets uppföljningar.

Avvikelse mot budget ska vara > eller = 0. Avvikelse mot budget.
Samarbete med andra myndigheter, kommuner och 
det civila samhället för en god ekonomisk hushållning.

Antal samarbetspartners, antal familjerådslag.

Kostnaderna för externa placeringar ska minska. Kostnaden för externa placeringar.
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VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR
GOD LIVSMILJÖ OCH BOENDE FÖR ALLA
BOENDE OCH BOSTÄDER
Boendefrågorna är en ständigt återkommande fråga i 
Socialnämnden dels för att Höör har fler invånare, dels 
demografin d v s alltfler lever längre men framförallt att 
sjukvård och omvårdnaden kan tillgodoses i bostaden 
och att dagsjukvården har utvecklats. Brist på boende-
alternativ leder till att bostäder inte alltid är anpassade 
för stora vårdinsatser, det  blir svårarbetat och påverkar 
arbetsmiljön.

 Det saknas boendealternativ för flera målgrupper 
inom socialnämndens verksamhetsområde och så har 
det varit i flera år. Det saknas
• Särskilt boende och korttidsplatser i äldreomsorgen. 
• Gruppbostad, Boende för funktionsnedsatta inom 

LSS (Lagen om särskilt stöd till funktionsnedsatta) 
*Behovet är drygt en boendeplats per år vilket inne-
bär att en gruppbostad består av 5-7 lägenheter.

• Bostäder för att motverka hemlöshet och annan 
utslagning så kallat jourlägenheter

• Långsiktigt boende för barn med permanent uppe-
hållstillstånd med behov av stöd. 

Byggnation av trapphusboende inom OF (omsorg om 
personer med funktionsnedsättning) pågår och upp-
start förväntas hösten 2017.

HJÄLP OCH STÖD I HEMMET
Socialnämndens inriktning är att sektorn ska ha ett 
salutogent förhållningssätt, arbeta funktionsstödjande 
utifrån vår värdegrund att människor har rätt att ta 
ansvar för sin livssituation. På grund av volymökningar 
har nattpersonalen i hemtjänsten förstärkts med ytterli-
gare en person per natt och kommer under året att testa 
kameror och andra tekniska lösningar. Hemtjänsten 
utför idag cirka 86 000 timmar vilket är 6 000 fler tim-
mar än fjolåret. 

INTEGRATION OCH ETABLERING
Migrationsverket har aviserat att ersättningsnivåerna 
ska sänkas vilket kommer att kräva organisations-
förändringar och att anpassa boende och verksamhet 
utifrån kommande nivåer. Det gäller framförallt anskaf-
fande av bostäder som möjliggör en integration.

PLACERING FÖR BEHANDLING AV BARN, UNGA  
OCH VUXNA MISSBRUKARE
Trots att socialtjänsten arbetar med stöd och insatser i 
hemmiljön tillsammans med familjen, skolan och andra 
myndigheter måste Socialnämnden ibland placera barn 
och unga utanför sitt hem. Placeringar som är svåra 
att förutse men då platserna är dyra påverkar det alltid 
budgetutfallet. 

FÖRSTÄRKNING AV FÄLTSEKRETERARE
Det senaste året har antalet ungdomar i Höör blivit fler 
och även fler mötesplatser har startats. Det gör att fält
sekreterarens arbetsområde har blivit betydligt större och 
en omöjlighet att upprätthålla samma nivå som tidigare. 
Nyrekrytering av fältsekreterare ska göras under 2017.

UTVECKLING OCH INNOVATION
Fortsätta det stora innovationsarbetet som inleddes 
2016 med innovationsracet och där många förslag och 
förbättringsmodeller behöver kunna testas under 2017 
utifrån upprättad handlingsplan.  

Ytterligare gemensamma projekt med andra organi-
sationer och myndigheter är under uppbyggnad såsom
• Mariamottagning (Integrerad mottagning för ung-

domar med alkohol/och drogproblem och deras 
nätverk) 

• KRAMI- Vägen till arbete (Deltagaren måste ha en 
vilja till livsstilsförändring- nej till kriminalitet och 
droger) 

Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet ska succesivt arbe-
tas in i organisationen och samtidigt gå i takt med regio-
nens insatser allt för att Höörs mest sjuka medborgare 
ska få en bättre och mer tillgänglig Hälso- och sjukvård.

Nämnden kommer att fortsätta arbetet med att 
modernisera och utveckla organisationen för att upprätt-
hålla och vara en attraktiv arbetsgivare. Behöver möjlig-
göra kompetensutveckling, fortbildnings möjligheter, 
handledning, bra lön, men framförallt att kunna synlig-
göra våra medarbetare genom känslan av samman hang 
och att arbetsmängd, ansvar och befogenheter är rimliga 
utifrån uppdraget. 

Utreda om att inrätta pool inom sjuksköterskor och 
andra verksamheter med svårrekryterade medarbetare 
och därmed inte anlita bemanningsföretag. Testa för-
höjd grundbemanning för att minska nyrekrytering och 
introduktion framförallt vid korttidsfrånvaro och minska 
behovet av timanställda framförallt inom äldreomsorgen 
och inom OF (omsorgen om funktionsnedsatta). Effekten 
blir givetvis ökad kontinuitet och höjd kvalité.

Nämnden kommer under kommande budgetår redo-
visa långsiktig plan av behovet boende för socialnämn-
dens målgrupper. Social sektor har en upprättad plan 
utifrån dagens behov utifrån demografin men den behö-
ver kontinuerligt förändras utifrån omvälden, förändrad 
lagstiftning och förändrad ansvarsfördelning. 

Eventuellt ersätts betalningsansvarslagen med en 
ny lag – lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård. Detta kan innebära annan schema-
lägg ning, mer arbetstid på obekväm arbetstid samt att 
arbetsledare behövs dygnet runt.
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Driftsbudget
tkr Bokslut 

2015
Budget 

2016
Budget 

2017
VEP    

2018
VEP      

2019

Intäkter 99 323 97 057 97 833 99 301 100 592
Kostnader – 356 316 – 369 204 – 373 737 – 377 029 – 381 086
Driftsnetto – 256 993 – 272 147 – 275 904 – 277 728 – 280 494

Bokslut 2015

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokal-
kostnad

Kapital-
kostnad

Budget 2017

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokal-
kostnad

Kapital-
kostnad

Budget 2016

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokal-
kostnad

Kapital-
kostnad

Verksamhet 
tkr

Bokslut 
2015

Budget 
2016

Budget 
2017

VEP    
2018

VEP      
2019

Socialnämnd – 9 187 – 3 516 – 3 281 – 3 303 – 3 336
Alkoholtillstånd – 291 – 543 – 531 – 534 – 540
Äldreomsorg – 135 729 – 137 549 – 138 895 – 139 823 – 141 229
Insatser enligt LSS/SFB – 49 927 – 50 512 – 50 572 – 50 910 – 51 422
Insatser till personer med funktionsnedsättning – 22 589 – 33 272 – 33 390 – 33 613 – 33 951
Vård för vuxna med missbruksproblem – 5 526 – 4 637 – 4 720 – 4 752 – 4 799
Barn och ungdomsvård – 15 247 – 16 051 – 16 073 – 16 179 – 16 340
Övriga insatser till vuxna – 1 196 – 1 466 – 1 545 – 1 555 – 1 571
Ekonomiskt bistånd – 16 646 – 16 673 – 18 852 – 18 965 – 19 135
Familjerätt och familjerådgivning – 1 636 – 2 272 – 2 137 – 2 152 – 2 173
Flyktingmottagande 5 017 – 489 – 762 – 763 – 765
Arbetsmarknadsåtgärder – 4 036 – 5 169 – 5 146 – 5 180 – 5 232
Summa – 256 993 – 272 147 – 275 904 – 277 728 – 280 494
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MILJÖ– OCH BYGGNADSNÄMNDEN
NÄMNDENS ORDFÖRANDE: KENNETH KALLIN
SEKTORSCHEF: ROLF ENGLESSON

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Nämndens uppgift inom detta område är att skapa så 
goda förutsättningar som möjligt för att den svenska 
miljölagstiftningen ska följas. Detta sker främst genom 
tillsynsarbete. Tillsynen gör att miljön i kommunen blir 
bättre med mindre utsläpp, renare vatten med mera som 
följd. Därmed skapas en bra livsmiljö för alla.

Nämnden har också tillsyn enligt plan- och bygg-
lagen. Denna tillsyn gör att människors boendemiljö 
blir bättre genom att en högre lagefterlevnad åstad-

kommes. Även grannkonflikter kan minskas genom 
tillsynsarbetet. 

Nämnden mäter hur väl tillsynen sköts genom antalet 
inspektioner inom ett antal områden. Antalet är en bra 
indikator på den aktivitet som myndigheten har och hur 
god täckning vi har av den framtagna verksamhets-
planen. 

Även handläggningstiden för bygglov och BAB 
(bostadsanpassningsbidrag) mäts då detta väl speglar 
den service vi har möjlighet att ge medborgarna.

Styrkort för nämndens mål 2017
Fullmäktigemål Nämndsmål Uppföljning

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

Antalet personekvivalenter som anslutes till ett god-
känt eget avlopp leder till en minskning av utsläppet 
av kväve och fosfor. Detta beräknas m.h.a Natur-
vårdsverkets schablon.

  Antalet inspektioner som myndigheten utför på 
livsmedels området.

Antalet inspektioner under året skall uppgå till 75 st. 

Antalet inspektioner som myndigheten utför på 
miljö området. 

Antalet inspektioner under året skall uppgå till 120 st.

Antalet inspektioner som myndigheten utför på 
hälso skyddsområdet.

Antalet inspektioner under året skall uppgå till 55 st.

Antal tillsynsbesök bygg. Antalet inspektioner under året skall uppgå till 100 st.
Tiden för att handlägga ett bygglov. Mäts löpande över året och målsättningen är att 

snittiden ska vara mindre än åtta veckor.
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 genomsnitt-
liga tiden ska inte uppgå till mer än två veckor.

Att budgeten för BAB bättre stämmer överens med 
det faktiska utfallet.
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VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR
TILLGÄNGLIGA OCH PROFESSIONELLA
UPPGRADERING AV DATORSYSTEM
Nämnden har fått medel i investeringsbudgeten för att 
uppgradera diarie- och verksamhetssystemen ”miljö-
reda respektive byggreda”. Nämnden har även fått extra 
resurser för de ökande driftskostnaderna i samband 
med uppgraderingen.

Upphandlingen kommer att påbörjas så snart alla 
politiska beslut är fattade.

Syftet med denna investering är att bättre och enk-
lare kunna samverka med främst Hörby kommun som 
införskaffat detta system.

LÅNGSIKTIG HÅLLBAR EKONOMI
NY TJÄNST INOM BAB
Det har framkommit att byggnadsinspektörsarbetet 
blir allt svårare att utföra för bara en person. Detta 
tillsammans med en svagt, men ökande antal inkomna 
bygglov och förfrågningar gör att arbetssituationen 
för byggnads inspektören är orimlig. Därmed blir också 
risken för dåligt genomfört arbete, utbrändhet, för-
senade byggen och givetvis en lägre servicegrad i Höörs 
kommun.

Ett sätt att komma till rätta med denna ökande 
belastning är att tillsätta en ny tjänst som enbart hand-
har BAB-ärendena. Med hjälp av denna kan samtliga 
BAB-ärenden lyftas från byggnadsinspektören som får 
en lättare arbetsbörda. Det är tänkt att tjänsten ska 
vara en kombination av handläggare/utförare. I kort-
het innebär det att den som anställs är huvud sakligen 
snickare/hantverkare och har som uppgift att dels hand-
lägga ärendet, dels utföra arbetet på plats hos den vård-
tagaren. Detta gäller naturligtvis alla jobb inom ramen 
för den anställdes kompetens och kapacitet.

Med hjälp av denna funktion kan flera besparingar 
och effektiviseringar ske i arbetet då samma person står 
för hela processen. 

En väsentlig förbättring denna förändring förhopp-
ningsvis leder till att den enskilde kommer uppleva en 
större trygghet då en person hanterar hela förloppet 
och även stora delar av utförandet. En person att ringa, 
som berättar vad som skall hända, när och som sanno-
likt själv också kommer och gör själva arbetet. Bättre 
närhet mellan brukare och kommunen. 

En omfördelning är gjord i budgeten för att uppnå 
detta och har även fått lägga till en besparing på 
300 000 kr. 

Driftsbudget
tkr Bokslut 

2015
Budget 

2016
Budget 

2017
VEP      

2018
VEP     

2019

Intäkter 3 892 3 860 4 320 4 385 4 442
Kostnader – 11 857 – 11 255 – 11 095 – 11 149 – 11 197
Driftsnetto – 7 965 – 7 395 – 6 775 – 6 764 – 6 755

Verksamhet
tkr

Bokslut 
2015

Budget 
2016

Budget 
2017

VEP      
2018

VEP     
2019

Nämnds-  och styrelseverksamhet 598 438 – 418 – 413 – 407
Fysisk och  teknisk planering och bostadsförbättring 1 773 2 028 – 1 886 – 1 861 – 1 836
Miljö-  och hälsoskydd, myndighetsutövning 2 602 2 873 – 2 880 – 2 842 – 2 803
Äldreomsorg 1 012 2 056 – 1 591 – 1 648 – 1 709
Insatser till personer med  
funktionsnedsättning (Ej LSS/SFB) 1 980 0 0 0 0
Summa 7 965 7 395 – 6 775 – 6 764 – 6 755

Bokslut 2015

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokalkostnad

Kapital-
kostnad

Budget 2016

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokal-
kostnad

Kapital-
kostnad

Budget 2017

Personal-
kostnad

Övriga 
verksamhets-
kostnader

Lokal-
kostnad

Kapital-
kostnad
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Investeringsbudget, tkr
Projektnamn Budget 

2017
VEP  

2018
VEP  

2019

Investeringsreserv 5 000 5 000 5 000
Utrustning och inventarier KLK 250 250 250
Räddningstjänsten FIP-fordon 350 0 0 
Släck-räddningsbil Norra Rörum 550 0 0 
Räddningstjänsten upprustning övningsfältet  300 0 0 
IT-infrastruktur 1 000 1 000 1 000
PRIOS/Höör24 100 0 0 
Läsplattor till politiker 25 100 500
W3D3 uppgradering/utveckling 100 730 0 
Beslutstödssystem 1 100  900 0 
Hemsida 200 0 0 
E-arkiv 100  0  0
System för dokumentation Rehab 160  0 0 
Passagesystem, kommunhuset 200 0 0 
Räddningstjänsten skyddskläder 0  500  0
Räddningstjänsten skyddsutrustning 0  0  700
Totalsumma 9 435 8 480 7 450

INVESTERINGSRESERV
En reserv för investeringar med 5 000 tkr per år som anses 
strategiskt viktiga men inte kända under planerings-
processen. Inga driftskonsekvenser är beräknade. 

Mål som investeringen ska stödja:

   

UTRUSTNING OCH INVENTARIER KLK
För anskaffning av lösa inventarier inom hela kommun
ledningskansliet behövs cirka 250 tkr per år. Respek-
tive avdelning finansierar dessa kapitalkostnader inom 
befintlig driftsbudget.

Mål som investeringen ska stödja: Reinvestering

RÄDDNINGSTJÄNSTEN FIP-FORDON
För att kunna bli snabbare på plats och kunna bryta det 
negativa händelseförloppet tidigare kan man använda 
så kallad ”Första insatsperson” vilket är ett kostnads-
effektiv sätt för att uppnå en samhällsnytta.

Mål som investeringen ska stödja:  

KOMMUNSTYRELSEN

SLÄCK-RÄDDNINGSBIL N RÖRUM
En släck- och räddningsbil till Norra Rörum som ersätter 
den från 1989.Nuvarande brandbil har stora rostangrepp 
på chassiet och har problem att klara besiktningar. 
Genom att köpa ett begagnat eller ett mindre fordon 
går det att få ett lägre inköpspris. Räddningstjänsten 
finansierar dessa kapitalkostnader inom befintlig drifts-
budget.

Mål som investeringen ska stödja: 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN UPPRUSTNING ÖVNINGSFÄLTET
Övningsfältet behöver en upprustning. Framförallt 
material för motorsågsutbildning men även en invändig 
renovering och uppfräschning då det sliter att öva med 
utvecklad brandsläckning. Räddningstjänsten finan sierar 
dessa kapitalkostnader inom befintlig driftsbudget.

Mål som investeringen ska stödja: 

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

Mål som investeringen ska stödja:  
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PRIOS/HÖÖR 24
Höör 24 är kommunens portal för e-tjänster. För en fort-
sättning av Prios-projektet – Medborgarens Mina Sidor – 
har fem kommuner tillsammans gjort en upphandling för 
en grundplattform för att underlätta kommunmedbor-
garnas myndighetskontakter. Förutom kapitalkostnader 
tillkommer driftkostnader om ca 150 tkr per år.

Mål som investeringen ska stödja:   

LÄSPLAT TOR TILL POLITIKER
Under 20152016 gjordes investeringar för att införa fler 
e-tjänster och investera i läsplattor till de förtroende-
valda. Under 2015 infördes elektronisk möteskallelse i 
kommunfullmäktige och alla nämnder utom miljö- och 
byggnadsnämnden. Då avvaktad uppgradering av w3d3 
genomförs i mars 2017 kan miljö- och byggnadsnämn-
den därefter införa elektronisk möteskallelse. Inves-
teringen är därefter slutförd. Nyinvestering bör ske i 
början av varje ny mandatperiod, beräknad kostnad för 
nyinvestering 2018/2019 500 000 kr. 

Mål som investeringen ska stödja: 

W3D3 UPPGRADERING/UT VECKLING
W3D3 är kommunens ärende- och dokumenthanterings-
system. Under perioden 2016-2018 behöver uppgrade-
ringar göras för att kunna hantera e-arkiv och investera i 
moduler som gör att systemet ”talar med andra system”. 
I planeringen finns en gallringsmodul (150 000 kr), en 
modul för ledamotspublicering (125 000 kr för modul 
75 000 kr för anpassning) som ersätter Troman samt 
en filkonverteringsmodul (modul 175 000 kr, uppgrade
ring 40 000 kr). Filkonverteringsmodulen gör att alla 
nedladdade dokument automatiskt blir arkivsäkrade 
och ger en förbättring av systemet som helhet. För att 
underlätta rapporteringen av förtroendevaldas arvode-
ring, som idag har stor effektiviseringspotential, behövs 
två anpassningar av W3D3 som kan beräknas kosta 
ca 40 000 kr. Modulerna ökar den årliga supportkost-
naden med 90 000 kr (20 % av priset per år). Det finns 
nu även en vidareutvecklad modul, Meeting+ som är en 
mötesportal men även en plattform för publicering av 
dokument till allmänheten. Detta skulle öka tillgänglig-
heten, öka kvaliteten på det som publiceras och dess-
utom öka effektiviteten på kansliet väsentligt (modul 
280 000 kr, ökade supportkostnader per år 56 000 kr).  
Prisuppgifterna är listpriser och ännu inte förhandlade. 
Total investering 730 000 kr.

Mål som investeringen ska stödja: 

BESLUTSSTÖDSSYSTEM
Ett behov av att samordna sina budget- och prognos-
processer med verksamhetsplanering och sammanställd 
rapportering från ett flertal system för bland annat eko-
nomi, 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-
lys istället för att jaga fram siffror och det skapar en 
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 
av bl.a. verksamhetsplaneringen görs effektivt i ett enda 
system. Det möjliggör med andra ord ökad styrning och 
insyn. Finansiering av de totala nettodriftskostnaderna 
ryms inte inom befintlig driftbudget. 

Mål som investeringen ska stödja:  

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 
säkerhetsuppdateringar finns tillgängliga. Vilket i sin 
tur innebär en säkerhetsrisk. Webbplatsen måste därför 
flyttas inom en snar framtid.

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.
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I samband med den förstudie som nu utförs som en del 
av förberedelserna inför uppgradering av vår reception 
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. 

Mål som investeringen ska stödja: 

E-ARKIV
Höörs kommun planerar att bli medlemmar i kommun-
förbundet Sydarkivera den 1 januari 2017. 2017 kommer 
en inträdesavgift på 4 kr/medborgare dvs ca 63 472 kr 
att betalas. Därutöver kommer Höörs kommun betala 
en årlig medlemsavgift på 17 kr/medborgare dvs. ca 
428 436 kr. Någon större investering i slutarkiv är 
därför inte aktuellt under denna punkt, anpassningar 
av w3d3 tas upp under en särskild punkt. Däremot kan 
det komma att behövas sk. mellanarkivlösningar t.ex. 
för miljö och byggnadsnämnden, samarbete pågår med 
kommunerna i Skåne Nordost i frågan. Något kostnads-
förslag föreligger inte i dagsläget. Ger inventeringen 
resultatet att mellanarkiv endast behövs för miljö- och 
byggnadsnämnden kan enskilt system köpas in såsom 
föreslås av miljö- och byggnadsnämnden, annars bör 
samordning ske. 

Mål som investeringen ska stödja: 

SYSTEM FÖR DOKUMENTATION AV REHABÄRENDEN
Med sjukfrånvaro- och rehabiliteringsverktyget Adato 
får cheferna signaler om när ett rehabärende ska 
påbörjas. Adato som är integrerat med ert PA-system 
bevakar automatiskt sjukfrånvaron för alla medarbetare 
och skickar E-postmeddelanden.

Dokumentation som görs i ett ärende följer rehab-
ärendet och går att samlat skriva ut till en rehabjournal, 
med eventuellt bifogade dokument. HR/personalavdel-
ningen som sedan övergripande arbetar med rehab-
frågor får bra översikt och uppföljningsverktyg för 
rehabarbetet inom organisationen.

Mål som investeringen ska stödja: 

PASSAGESYSTEM KOMMUNHUSET
Passagesystemet i kommunhuset behöver uppgraderas.

Mål som investeringen ska stödja: Reinvestering

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKYDDSKLÄDER
Brandskyddskläder från 2013 behöver bytas ut. Rädd-
ningstjänsten finansierar dessa kapitalkostnader inom 
befintlig driftsbudget. 

Mål som investeringen ska stödja: Reinvestering

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKYDDSUTRUSTNING
Räddningsutrustning såsom ny skyddsutrustning för 
vatten livräddning samt räddningsverktyg behöver 
bytas ut.

Mål som investeringen ska stödja: Reinvestering
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Investeringsbudget, tkr
Projektnamn Budget 

2017
VEP  

2018
VEP  

2019

Förnyelse gatubelysning 500 1 500 1 000
Nya fordon 500 0 0
Maglasätevägen 1 000 1 000 0
Park- och lekplatsprogrammet 5 000 2 500 1 500
Trafiksäkerhet 250 250 250
Tillgänglighetsanpassningar 250 250 250
Mer och bättre cykelparkering 0 250 250
Inventarier 100 100 100
Asfalt, beläggningsunderhåll 2 000 2 000 2 000
Asfalt, eftersatt underhåll 2 400 2 400 2 400
Levande offentliga rum 0 1 600 1 700
GC Ängsbyn – Gamla Bo 0 0 9 000
Storgatan 0 2 000 3 500
GC Thornbergsgatan 0 1 500 150
Gatubelysning Sanatorievägen 0 600 0
Trafiksäkerhet skolområden 0 500 500
Cirkulationsplats väg 13, Frostavallsvägen 0 9 100 0
Asfalt, underhåll g/c-vägar 500 500 500
Ombyggnation omklädningsrum Förrådet 4 400 200 0
Trapphus Järnvägsgatan 500 0 0
Om- och nybyggnad av busshållsplatser 0 500 500
Trygg cykling 0 100 100
Totalsumma 13 400 26 850 23 700

FÖRNYELSE GATUBELYSNING
Elseparation gatubelysning i Tjörnarp. Åtgärder för 
uttjänta belysningsanläggningar, ofta bestående av 
trästolpar och luftledningar.

Mål som investeringen ska stödja:   

NYA FORDON
Inköp av en mindre lastmaskin (3-4 tons) med skopa och 
gafflar för lastning och lossning av material vid inleve-
ranser och ut till olika arbetsplatser. Maskinen ska vara 
anpassad för att komma in på trånga utrymmen som t 
ex fastigheternas utemiljöer och lekplatser.

MAGLASÄTEVÄGEN
Renovering och isolering av bron över Höörs-ån, utbyte 
av räcke längs del av sträckan samt toppbeläggning på 
ca 450 meter.

Mål som investeringen ska stödja:  

TEKNISKA NÄMNDEN

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. 

Efter säkerhetsbesiktning av lekredskap och fall-
underlag i utemiljön vid kommunens förskolor och 
grundskolors krävs åtskilliga åtgärder av fallunderlag 
samt utbyte av befintlig utrustning och reparationer.

Mål som investeringen ska stödja:  

TRAFIKSÄKERHET 
Under ett år dyker det upp mindre trafikproblem där 
trafikfaran/trafiksituationen kan vara uppenbar och 
som måste lösas i nuet. Det kan exempelvis handla om 
att stänga ute bilar från cykelbana, prioritera vägledning 
för bilister samt trafikreglering.

Mål som investeringen ska stödja:  
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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. 

Mål som investeringen ska stödja:  

MER OCH BÄT TRE CYKELPARKERING
Trafikplanen som har antagits av Tekniska Nämnden 
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. 
Ett stort inglasat cykelgarage för pendlare anläggs 
på Västra stationsområdet 2019. Garaget ska medge 
ett alternativ för bilburna pendlare för att minska 
ett ökande p-platsbehov samt premiera ett hållbart 
resande hela vägen från dörr till dörr.

Mål som investeringen ska stödja:  

INVENTARIER
För successiv anskaffning och utbyte av mindre inven-
tarier.

ASFALT, BELÄGGNINGSUNDERHÅLL
Löpande beläggningsunderhåll enligt asfaltsplan. 

Mål som investeringen ska stödja:  

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.

Mål som investeringen ska stödja:  

LEVANDE OFFENTLIGA RUM
Åtgärdsprogram för förändringar i det 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.

Mål som investeringen ska stödja:  

GC ÄNGSBYN – GAMLA BO
Trafikplanen som har antagits av Tekniska Nämnden 
innehåller en rad åtgärder som resulterat i prioriterade 
investeringsprojekt. Vad gäller det statliga vägnätet 
finns önskemål från Skånes 33 kommuner om anläg-
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 (inkl. Skånes Djurpark 2014). 
De återstående 2 projekten är Höör-Ludvigsborg (delvis 
enskilda vägar) 2018 och Ängsbyn-Bosjöskloster-Gamla 
Bo 2020-2021. Kommunstyrelsen kommer behöva ingå 
avtal med Trafikverket om båda cykelvägarna för att de 
ska utföras. Trafikverket kräver 50 % medfinansiering 
för utförande. Endast cykelvägar som finns med i Cykel-
vägsplan kan tidigareläggas via avtal.

Mål som investeringen ska stödja:  

STORGATAN 
Projektet är hämtat från Trafikplanen och avser ombygg-
nad av Storgatans återstående del med utförande likt de 
två tidigare etapperna av Storgatan. Projektet avser 
ombyggnad av Storgatan mellan Parkgatan och Gamla 
Torg. Renodlade trafikslagsytor, minskad otrygghet på 
passage mot skola samt ökad tillgänglighetsanpassning 
erhålls. Ansökan om statlig medfinansiering föreligger.

Mål som investeringen ska stödja:  

GC THORNBERGSGATAN 
Denna sista felande cykellänk i skolområdet förbinder 
Friluftsvägen och norrgående cykelväg mot väg 13 med 
Jeppas Gränd och Östergatan. Dagens hämtning och 
lämning av bilburna elever i skolområdet samt lärar-
parkering på Thornbergsgatan förstärker den otrygga 
situationen för de oskyddade trafikanterna. Nyanlagd 
skatepark som färsk målpunkt påskyndar behovet av att 
kunna röra sig trafiksäkrare som omskyddad trafikant i 
området. Ansökan om statlig medfinansiering föreligger. 
Projektet är hämtat från Trafikplanen.

Mål som investeringen ska stödja:  

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

Mål som investeringen ska stödja:  
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TRAFIKSÄKERHET SKOLOMRÅDEN
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid kommunens skolor. 
2016 och 2017 kommer åtgärderna att koncentreras till 
området kring Enebackeskolan, Ringsjöskolan och Eden. 

Mål som investeringen ska stödja:  

CIRKULATIONSPLATS VÄG 13, VÄG 1323  
MOT SKÅNES DJURPARK
Anläggande av trafiksäkerhetshöjande cirkulationsplats 
där väg 13, Kvarnbäcksvägen och väg 1323 mot Skånes 
Djurpark ansluts. Projektet bekostas av Höörs kommun, 
men projektet drivs av Trafikverket. Fastställd arbets-
plan och detaljprojekterade handlingar finns.

Mål som investeringen ska stödja:  

OMKLÄDNINGSUTRYMMEN, GATU- OCH PARKENHETEN
Då personalstyrkan tidigare utgjordes av 100 % män är 
omklädningsutrymmena på gatukontoret dimensione-
rade därefter. Efter flera års riktad rekrytering består 
halva personalstyrkan numera av kvinnor och omkläd-
ningsutrymmena måste anpassas därefter. 

ASFALT, UNDERHÅLL GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
Löpande beläggningsunderhåll på gång- och cykel-
vägar enligt asfaltsplan baserad på underhållsutredning 
utförs av Ramböll 2015/2016. 

Mål som investeringen ska stödja:  

TRAPPHUS HÖÖRS STATION
Invändig renovering av trapphusets ytskikt, trädörrar 
och fönster samt ny belysning.

Mål som investeringen ska stödja:  

OMBYGGNAD/NYBYGGNAD AV BUSSHÅLLSPLATSER
Ombyggnad krävs av befintliga busshållsplatser till följd 
av Skånetrafikens större bussar.

I takt med nya eller ändrade linjedragningar av 
kollektiv trafiken behövs även nya busshållsplatser.

Ansökan om statlig medfinansiering föreligger.

Mål som investeringen ska stödja:  

TRYGG CYKLING
Trygghet utmed gång- och cykelvägar men även gator 
i övrig ur trygghetsperspektivet aktualiseras av att 
hemstjänsten ska övergå till mer transport med cykel.
Trygghetsperspektivet undersökt i lämplig områdes-
indelning. Även om hemtjänsten aktualiserar projektet 
kommer allmänheten att vara slutanvändaren och högst 
delaktig i dialogerna/trygghetsundersökningarna.

Mål som investeringen ska stödja:  
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Investeringsbudget, tkr
Projektnamn Budget 

2017
VEP  

2018
VEP  

2019

Inköp geodataprodukter 400 400  0
Totalsumma 400 400 0

GEODATAPRODUKTER
Inköp av underlag (ortofoto i min 10cm upplösning) till 
inventeringar, analyser, visualiseringar samt reklam. 
Geodataprodukter som är tillgängliga att använda för 
alla verksamheter. 

Med kontinuerliga inköp av ortofoto i hög upplösning 
finns en visuellt dokumenterat utvecklingshistorik.

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

Mål som investeringen ska stödja:  

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

2017
VEP  

2018
VEP  

2019

Nya serviser 150  150 150
Ledningsförnyelse 3 000  3 000 3 000
Utbyggnad VA-ytterområden 32 600 38 250 37 400
Förnyelse av fastigheter & lokaler 500 350 350
Förnyelse reningsverk & pumpstationer 3 000  3 000 3 000
Förnyelse vattenverk & Täkter 750 750 750
Spillvattenledningsnät Norra Rörum  1 000 1 000 1 000
Totalsumma 41 000 46 500 45 650

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

Mål som investeringen ska stödja:   

LEDNINGSFÖRNYELSE
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. 

Mål som investeringen ska stödja:   

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

Mål som investeringen ska stödja:   

FÖRNYELSE AV FASTIGHETER OCH LOKALER
Personallokal på Ormanäs reningsverk byggdes i slutet 
på 1970-talet sen dess har ingen uppdatering av utrym-
mena genomförts. I projektet kommer även förvarings-
utrymmen att renoveras så att förrådslokal inte längre 
behöver hyras, vilket kommer sänka kostnaderna för 
VA-kollektivet.

Mål som investeringen ska stödja:   

VA-/GIS-NÄMNDEN
AVGIFTSFINANSIERAD

FÖRNYELSE RENINGSVERK & PUMPSTATIONER
Ormanäs reningsverk är i behov av ombyggnad av 
luftarsytemet för att minska energiförbrukning och 
förbättra processen. Fastighetsunderhåll gällande 
omläggning av tak och översyn av värme/ventilation 
ingår också i investeringen. För reningsverket kommer 
även en översyn av processen göras i syfte att optimera 
befintliga reningsprocesser. Investeringen avser även 
underhåll av pumpstationer. Tjörnarps reningsverk är i 
behov av underhåll och renovering för att möta krav från 
tillsynsmyndigheten. Pågående utredning kommer att 
ge svar på vilken typ av åtgärder som kommer att vidtas.

Mål som investeringen ska stödja:   

FÖRNYELSE VAT TENVERK & TÄKTER
Investeringen avser allmänt underhåll av vattenverk och 
tryckstegringsstationer. Åtgärder bidrar främst till att 
öka säkerheten kring anläggningar och minska risker för 
kvalitetsstörningar och produktionsavbrott.

Mål som investeringen ska stödja:   

SPILLVAT TENLEDNINGSNÄT NORRA RÖRUM
I Norra Rörum finns ett kombinerat avloppsledningsnät 
det vill säga dag- och spillvatten i samma ledning. Verk-
samhetsområde finns för dag och spillvatten vilket gör 
att vi måste erbjuda fastigheterna anslutningar. Projek-
tet kommer att genomföras i avgränsade områden under 
en längre tidsperiod.

Mål som investeringen ska stödja:   
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Investeringsbudget, tkr
Projektnamn Budget 

2017
VEP  

2018
VEP  

2019

Näridrottsplats 0 500 0
Vattenhål/rastplats i Hedensjö, Skåneleden 150 0 0
Toaletter till friluftsliv (komplettering efter nya miljökrav) 0 500 0
Friidrott Jeppavallen 1 000 0 0
Biblioteksbil 0 1 000 0
Upprustning utomhusanläggningar 500 500 500
Totalsumma 1 650 2 500 500

NÄRIDROT TSPLATS
Nämnden har tidigare uttryckt intresse för att få ut 
näridrottsplatser i bostadsområdena; till exempel Höör 
Väster och Sätofta. En lagom anläggning kan beräknas 
kosta ca 500 tkr. Driftkostnaden (ca 80 000 kr/år) 
kan beräknas till vad en kommunal lekplats kostar och 
skötseln överlämnas med fördel till samhällsbyggnads-
sektorn.

Mål som investeringen ska stödja:  

VAT TENHÅL/RASTPLATS I HEDENSJÖ, SKÅNELEDEN
Markägaren har erbjudit Höörs kommun möjlighet att 
anlägga en rastplats. Det kan anses lämpligt att förse 
Skåneleden med en sådan. Driftkostnad: 10 000 kr/år.

Mål som investeringen ska stödja: 

TOALET TER TILL FRILUF TSLIVET (KOMPLET TERING 
EF TER NYA MILJÖKRAV)
Kultur- och fritidsnämnden är beviljad 425 000 kr för sju 
toaletter 2016. Nya regler för strandskygg innebär att 
tankar inte kan grävas ner på vissa badplatser. Toaletter 
ska anslutas till befintligt vatten och avlopp. Grävning i 
strandkanten är beviljad för sådana åtgärder. Merkost-
nad beräknas till 500 000 kr. 

Mål som investeringen ska stödja:  

FRIIDROT T, JEPPAVALLEN
Investeringen på 1 miljon kronor behövs för att anlägg-
ningen ska bli komplett med tillgänglighets- och HBTQ- 
anpassning. Ett äskande på ytterligare 2,1 miljoner kro-
nor  ur KS investeringsreserv finns till KSsammanträdet 
2016-03-14.

Mål som investeringen ska stödja:  

BIBLIOTEKSBIL
Biblioteksverksamheten utanför tätorten och besök till 
enskilda medborgare behöver utvärderas och troligen 
förstärkas. Förutom sedvanliga biblioteksfilialer (med 
eller utan meröppet) kan en mobil enhet förstärka 
tillgängligheten till biblioteksmedia för boende utanför 
Höörs tätort. Nämnden har gett i uppdrag att se över ett 
alternativ med en mindre biblioteksbuss/bil.

Mål som investeringen ska stödja:
   

Beroende på vilka nuvarande biblioteksfilialer som ska 
finnas kvar eller ersättas av bokbilen, så blir driftskost-
naden olika. En säkrare beräkning får tas fram, när ett 
alternativ presenteras.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
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UPPRUSTNING UTOMHUSANLÄGGNINGAR
Höörs kommuns utomhusanläggningar (omklädnings-
byggnader på idrottsplatser, belysningsanläggningar 
mm) behöver en upprustning och modernisering, som 
ligger utanför det normala underhållet. Detta är en pro-
cess, som säkert löper under planeringsperioden.

Mål som investeringen ska stödja:  

NY- OCH OMBYGGNATIONER I HFABS FASTIGHETER
FILTERANLÄGGNING HÖÖRS BAD OCH SPORTCENTRUM
Nuvarande filteranläggning är klart underdimensione-
rad (pappersfilter som används i hemanläggningar). 
Den är kostnadskrävande med byte av 60 filter minst två 
gånger per år. Den är arbetskrävande, eftersom filtren 
ska manuellt renas flera gånger i veckan. 

Ersättningsanläggning är varken projekterad eller 
upphandlad. En modern fungerande anläggning kommer 
att kräva ombyggnad och verksamhetsuppehåll. Därför 
måste installationen ske under sommarmånaderna för 
att orsaka så lite störning som möjligt för verksamheten 
(badet).

Mål som ombyggnationen ska stödja:  
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Investeringsbudget, tkr
Projektnamn Budget 

2017
VEP  

2018
VEP  

2019

Inventarier skol-/förskoleområdena  2 000 2 000 2 000
Måltidsverksamheten  200 200 200 
Inventarier ny förskola Sätofta 0 0 1 000 
IT investering Skola 1 000 2 000 2 000
Utbyte utrustning slöjdsalar 200 0 0
Datasystem vikarieanskaffning 400 200 200
Inventarier till nybyggnation förskola Höör väster 0 0 1 000
Inventarier till nybyggnation grundskola F-6 Höör väster 0 0 1 000
Totalsumma 3 800 4 400  7 400

INVENTARIER SKOL-/FÖRSKOLEOMRÅDENA
Inventarieinköp inom områdenas verksamheter såsom 
förskola, skola, fritidshem, gymnasie-/vuxenutbildning, 
administration och resursteam. Medlen har äskats från 
respektive skolledare till de olika områdena. Behoven 
består av utrustning för undervisning och klassrums-/
förskolemöbler, elev- och säkerhetsskåp till IKT-utrust-
ning. Behoven är dels till följd av ökad elevvolym dels 
för utbyte av utslitna inventarier. Kapitalkostnaderna 
beräknas uppgå till 270 tkr (50 %) för 2017 års inves-
teringar.* 

Mål som investeringen ska stödja: 
   

MÅLTIDSVERKSAMHETEN
Köksutrustning såsom dispenservagnar, kantiner, 
gastronombleck, serverings- och salladsvagnar, behö-
ver bytas ut i flera kök. Behoven utgör dels utbytes-
behov av befintlig utrustning men är också insatser 
för en bättre ergonomisk arbetsmiljö för att motverka 
förslitningsskador. Antalet portioner i skolan har dess-
utom ökat till följd av fler elever varför mer utrustning 
behövs. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 13 tkr 
(50 %) för 2017 års investeringar.* Kostnaden kommer 
läggas i måltidspriset.

Mål som investeringen ska stödja: 
   

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

INVENTARIER NY FÖRSKOLA SÄTOF TA OCH KÖK  
SAMT OMBYGGNATION AV SKOLAN
Vid uppförande av ny förskola, nytt kök samt ombygg-
nation av skolans lokaler i Sätofta behövs nya inventa-
rier till. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 63 tkr 
(50 %) för 2019 års investeringar.*

Mål som investeringen ska stödja: 
   

IT INVESTERING SKOLA
Investering i ny IKT-Miljö på skolor och förskolor star-
tade under hösten 2015. Satsningen ska fortstätta 
genomföras under 2016 enligt IKT-Plan. Då detta är fullt 
utbyggt kommer investeringsmedel för reinvestering 
fortlöpande behövas. Separat beräkning för driftskon-
sekvenser finns i IKTplan. Kapitalkostnaderna beräknas 
uppgå till 138 tkr (50 %) för 2017 års investeringar.*

Mål som investeringen ska stödja: 
   

* Hänsyn är inte tagen till kostnad för köp av verksamhet.
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* Hänsyn är inte tagen till kostnad för köp av verksamhet.

UTBY TE UTRUSTNING SLÖJDSALAR
Utbyte av utsliten utrustning i slöjdsalar för att skapa 
en säker undervisningsmiljö och undvika olycksfall. 
Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 13 tkr (50 %) 
för 2017 års investeringar.*

Mål som investeringen ska stödja: 
   

DATASYSTEM FÖR VIKARIEANSKAFFNING
Nyanskaffning av programvara för vikarieanskaffning, 
Time Care Pool. Idag sköts vikarieanskaffning helt 
manuellt inom BUN. Social sektor har sedan tre år 
tillbaka goda erfarenheter av att såväl arbetstagare 
som arbetsgivare använder Time Care Pool för all 
vikarie bokning och tidrapportering kopplat till det löne-
administrativa systemet. Satsningen utgör en insats 
för att underlätta rekrytering och samtidigt vara en 
attrak tivare arbetsgivare. Kapitalkostnaderna beräknas 
uppgå till 45 tkr (50 %) för 2017 års investeringar.*

Mål som investeringen ska stödja: 
   

INVENTARIER TILL NYBYGGNATION FÖRSKOLA  
VÄSTRA STATIONSOMRÅDET
Vid uppförande av ny förskola behövs nya inventarier. 
Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 63 tkr (50 %) 
för 2019 års investeringar.*

Mål som investeringen ska stödja: 
   

INVENTARIER TILL NYBYGGNATION GRUNDSKOLA  
F-6 HÖÖR VÄSTER
Vid uppförande av ny grundskola behövs nya inventarier. 
Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 63 tkr (50 %) för 
2019 års investeringar.*

Mål som investeringen ska stödja: 
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Investeringsbudget, tkr
Projektnamn Budget 

2017
VEP  

2018
VEP  

2019

Inventarier och tekn hjälpmedel 1 190 945 945
Trapphusboende SOL möbler 150   
Renovering Norrevärn/vinkelgatan 300 300 300
Digitala larm/ Telefoner 300 300 300
Elcyklar 75 75 75
Modul Avvikelserapportering 115 100 100
Totalsumma 2 130 1 720 1 720

INVENTARIER OCH TEKNISKA HJÄLPMEDEL
Inventarier och tekniska hjälpmedel till äldreomsorgen 
och omsorg om personer med funktionsnedsättning. 
Madrasser och möbler till äldreomsorgen samt kom-
munikationshjälpmedel till omsorg om personer med 
funktionsnedsättning.

Inventarier till Individ och familjeomsorgen och 
Teamet.

Mål som investeringen ska stödja:  

TRAPPHUSBOENDE SOL MÖBLER
Nya möbler och inventarier till planerat trapphusboende 
SOL under 2017.

Mål som investeringen ska stödja: 

RENOVERING NORREVÄRN/VINKELGATAN
Behov av renovering av lägenheter på LSS-boendena 
på Norrevärn och Vinkelgatan då köken och flertalet 
av lägenheterna inte renoverats 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 kapital-
kostnaderna beroende på hur många år som återstår av 
hyresavtalet vilket kan leda till kortare avskrivningstid 
än normalt.

Mål som investeringen ska stödja: 

SOCIALNÄMNDEN

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

Mål som investeringen ska stödja: 

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

Mål som investeringen ska stödja: 

MODUL AV VIKELSERAPPORTERING
Komplettering och utökning av befintliga ITsystem för 
att kvalitetssäkra och effektivisera arbetet.  Under 2016 
har det investerats i avvikelserapporteringssystem samt 
LifeCares modul Hemsjukvård. Under 2017 kommer man 
fortsätta komplettera med modulen ÄBIC (Äldres Behov 
I Centrum). För investeringen tillkommer sedvanliga 
kapitalkostnader och månadsavgifter. Man kommer även 
att få hyra Windowsplattor från Unikom vilket kommer 
ersätta medarbetarnas vanliga datorer. Hyran för dessa 
är dock inte fastställd ännu.

Mål som investeringen ska stödja:  
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Investeringsbudget, tkr
Projektnamn Budget 

2017
VEP  

2018
VEP  

2019

Möbler 40 40 40
Ärendehanteringssystem, Miljöreda och Byggreda 370 0 0
Webbpubliceringsverktyg 100 0 0
Totalsumma 510 40 40

MÖBLER
Miljö- och byggmyndigheten har normalt enbart behov 
av att göra investeringar i möbler och annat liknande 
kontorsmaterial. Denna budget ligger för 2016 på 
40 000 kr. Det är önskvärt att denna summa ligger kvar 
på denna nivå under 2017.

Mål som investeringen ska stödja: Ersättningsinventarie

ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM, MILJÖREDA OCH BYGGREDA
Det finns ett behov under 2017 av att uppgradera det 
befintliga ärendehanteringsystemet, MR (Miljöreda) 
och BR (Byggreda) till den nya versionen vision. Det 
främsta skälet till detta är att kunna samarbeta bättre 
med bland andra Hörby kommun som nu går över till 
nämnda system. På köpet kommer vi dessutom att 
kunna arbeta med ett modernare system med generellt 
bättre funktioner.

Alternativet att fortsätta med det nuvarande syste-
met finns tyvärr inte då det kommer att försvinna från 
marknaden.

Mål som investeringen ska stödja: 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

WEBBPUBLICERINGSVERKT YG
I syfte att öka servicen och effektivisera arbetet på 
myndigheten bör också ett slags e-arkiv med möjlighet 
till att lägga byggarkivet på webben införskaffas. Detta 
skulle frigöra tid i form av mindre arkiveringsjobb samt 
mindre tid i telefon med mäklare med flera som vill ha 
uppgifter om olika fastigheter. Detta har med framgång 
gjorts i till exempel Skövde.

Mål som investeringen ska stödja:  
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EXPLOATERINGSBUDGET
Investeringsbudget, tkr
Projektnamn Budget  

2017
VEP  

2018
VEP  

2019

Norra Rörum 0 0 0
Västra Stationsområdet 1 000 – 6 500 – 6 500
Verksamhetsområde Syd – 400 – 400 – 400
Höör Väster – 2 500 – 2 500 – 2 500
Verksamhetsområde Nord 0 – 1 000 – 1 000
Tjörnarp 0 500 2 000
Sätofta 0 0 0
Rolsberga 100 0 0
Skogsviolen – 1 500 0
Totalsumma – 3 300 – 9 900 – 8 400

NORRA RÖRUM
Ett mindre område är planlagt för bl.a. småhustomter. 
Planändring är gjord och 4 tomter kan styckas av. 
Gatu-, vatten- och avloppsutbyggnad utförs inte förrän 
beslut härom fattas.

 VÄSTRA STATIONSOMRÅDET
Strategiplan som grund för kommande detaljplanering 
är gjord 2014. Detaljplanering för de första delarna 
beräknas tidigast vara klar under 2017 varefter försälj-
ning kan påbörjas. 

VERKSAMHETSOMRÅDE SYD
Inkomster från tomtförsäljning beräknas komma i takt 
med att tomter blir tillgängliga. Beräknar att en tomt 
säljs per år. Totalt fyra till fem tomter kvar.

HÖÖR VÄSTER
Höör Väster är uppdelat i flera delområden. Kvarnbäck är 
ett delområde, som i sin tur är uppdelat på tre etapper. 

– Kvarnbäck etapp 1
Fortsatt försäljning av tomter kommer att ske under 
perioden. Gator, planteringar och gångbanor färdig-
ställs under 2016. I början av 2016 finns nio tomter kvar 
till försäljning. Beräknar att två tomter säljs per år.

– Kvarnbäck etapp 2 
Efter en mindre planändring 2015 sker projektering och 
anläggandet av ny gatusträckning under 2016. Försälj-
ning av tomter påbörjas i slutet av 2016 och beräknas 
pågå under perioden. Östra delen av etapp 2 beräknas 
inte färdigställas förrän tidigast 2018.

– Kvarnbäck etapp 3
 I etappen finns möjlighet till större bostadsprojekt och 
skola/daghem. Beräknas ej bebyggas under perioden.

VERKSAMHETSOMRÅDE NORD 
Efter en mindre planändring 2016 och anläggandet av ny 
industrigata sker försäljning av tomter under perioden. 
Beräknar sälja två tomter per år.

TJÖRNARP 
Pågatågsstationen togs i bruk hösten 2014, vilket kom-
mer ge förutsättningar för orten att utvecklas. Kom-
munen har endast två tomter på orten och behöver se 
över möjligheten till ytterligare exploatering. Markköp 
och projektering beräknas till 2018 och genomförande 
av anläggande av gator och VA under 2019. Allt under 
förutsättning att beslut om projektet fattas.

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

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

SKOGSVIOLEN 
Detaljplan för småhus- eller radhusbebyggelse klar 
2016. Försäljning av tomt/er beräknas till 2017.
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BILAGOR

Budgetberedningens storgrupps prioriteringslista bilaga 1
Äskanden KS  KFN BUN Totalt

Feriearbete  100
Personalförsöjning 300
Underhållsplan utomhusanl 200
Badplatser, fritidsområden 200
Gruppstorlekar Frith, fsk, och grundsk 1 500
Arbetskläder fsk, fritidshem 150
Lokalbehov i fsk 1 000
Projekt Lärande 2020 750
Totalt 400 400 3 400 4 200

Budgetberedningens storgrupps prioriteringslista bilaga 2
Äskanden 2018  2019 Nämnd

Rehab 1 000 KS
Kommunikatörstjänsten 600 KS
Eftersatt underhåll skolomr 2 800 TN
Skötsel Brännemölladammen 100 TN
Skötselplaner 40 TN
Detaljplaner till Webben 600 TN
Kultur i vården 100 KFN
Kulturgaranti i skolan 150 KFN
Handledare för DUA 450 KFN
Fullfölja Biblioteksplan, 0,5 tjänst 300 KFN
Mer öppet bibliotek 100 KFN
Kulturskolan 300 KFN
Gruppstorlekar Frith, fsk, och grundsk 3 000 BUN
Höja löneläget fsk- o fritidsped 6 000 5 000 BUN
Tilläggsbelopp 3 000 BUN
Lokalbehov i fsk 2 000 2 000 BUN
Fördjupad Kvalitésäkring måltidsverk 500 BUN
Biblioteksplan - skolbibl 650 BUN
Forts Medarbetardriven Innovation 800 SOC
Verksamhetschef Äo 850 SOC
Bygg Webben 120 MBN
Kommunekolog 600 MBN
Kulturmiljöprogram Söderbyggd 500 MBN
Övergr GIS-analystjänst 270 VA/GIS
Totalt 24 330 7 500



68

 



69

 

Produktion: Fernemo Information & Grafik AB, Nora.  Albin Ström
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