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Intern kontrollplan 2017
Förslag till beslut
Tre granskningsområden av interna kontrollplan för 2017 väljs ut.
Kommunledningskansliet får i uppdrag att ta fram förslag på aktiviteter som förstärker den
interna kontrollen och gör att den går från att vara informell till att bli relevant och
optimerad.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att godkänna en intern kontrollplan för 2017. Intern kontroll syftar
till att säkra att mål nås och att:
 verksamheten är effektiv och ändamålsenlig utifrån dagens och framtida behov
 informationen om verksamheten är relevant och tillförlitlig
 lagar och normer efterleves
Förslag på granskningsområden har tagits fram. Kommunstyrelsen föreslås välja tre
områden som ska kontrolleras. Motivet till att planen presenteras nu och inte i samband
med budget 2017 var att seminariet med de förtroendevalda den 16 februari 2017 skulle
genomföras innan planen togs fram för att ha underlag både till 2017 års plan och 2018
års plan.
I bilaga 1 finns en sammanfattning av:
 hur den interna kontrollen i Höörs kommun behöver förstärkas
 insatser som gjorts 2016 i syfte att förstärka den interna kontrollen.

Förslag på granskningsområden
Förslagen till granskningsområden har tagits fram genom en i november genomförd
workshop med deltagare från sektorerna och kommunledningskansliet. Underlaget till
workshopen baserades på:
 Svaren från enkät om risker och utmaningar som gått till samtliga chefer och
förtroendevalda (oktober/november 2016),
 Medborgarundersökningen (genomfördes i september – december 2016)
 Medarbetarundersökningen (genomfördes våren 2016)
På workshopen gjordes riskbedömningar och identifierade risker rangordnades utifrån en
väsentlighetsbedömning. Analysen har kompletterats med utmaningar som lyftes på
seminariet med chefer och förtroendevalda om mål, resultat och framtid den 25:e januari
respektive den 16:e februari 2017.
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Granskningsområden med riskbedömning
Sannolikhet för att risken inträffar
1

5
2, 3

4
3

4
5

2
1

1
2
3
4
Påverkan om det inträffar
Riskområden:
1. = Ledning och styrning
2. = Arbetssätt med investeringar
3. = Medborgardialoger
4. = Introduktionsutbildningen
5. = Årsredovisningen

5

Skala
5= stor påverkan/sannolikhet
3 = medelstor påverkan/sannolikhet
1= liten påverkan/sannolikhet

Granskningsområden med motiv
Process

1.

2.

Ledning och
styrning

Arbetssätt
med
investeringar
(generellt)

Motiv

Otydlig roll- och
ansvarsfördelning bidrar till
otydligt ledarskap. Det kan
också bidra till att beslut
fattas som inte är
förankrade, sämre
arbetsmiljö, felprioriteringar
och att det tar längre tid att
nå målen.
Att se hur roller- och ansvar
är kommunicerat är ett sätt
att göra granskningen.
Att bygga ut med en
ekonomi i balans och en
investerings-grad som
möter befolknings-tillväxten
har identifierats som en
generell utmaning för
kommunen (se
årsredovisning 2016). Ett
lokalförsörjnings-program
har tagits fram i syfte att
stödja goda investeringar.
Ett komplement är att
kontrollera själva
arbetssättet med
investeringar och i vilken
grad arbetssättet är
tydliggjort och hur
investeringar följs upp.

Hur granska







Att kommunens och
kommun-kansliets
organisationsschema är aktuellt
Att delegationsordningar finns och
efterleves
Att arbetsbeskrivningar för
nyckelpersoner inom
kommun-kansliet
finns

Roller och ansvar:

Finns ansvar och
befogenheter för
investeringar i
reglementen eller
delegationsordning?

Finns skriftliga
riktlinjer för
investeringar och
följs dessa?
Beslutsunderlaget

Baseras
investeringsbudgeten på väl
underbyggt
underlag?

Ger underlaget
kommunstyrelsen

Vem

När

Maj 2017

Hur
rapportera
Till ledningsgruppen.

RiskBedömning
Sannolikhet:5
Påverkan: 5

Granskningsrapport till
kommunstyrelsen

2017

Till ledningsgruppen.
Granskningsrapport till
kommunstyrelsen

Sannolikhet: 4
Påverkan: 4
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Granskningen har koppling
till målet ”Långsiktig hållbar
ekonomi” som handlar om
att arbeta förebyggande.

3.

Medborgardialoger

Struktur för
medborgardialog är viktigt,
särskilt om
barnkonventionen blir lag.
Medborgardialog är också
ett område som både
förtroendevalda och
tjänstemän vill utveckla.
Samtidigt är det viktigt att
dialogerna arrangeras på
ett sätt som upplevs säkert
för medarbetare,
förtroendevalda och
medborgare.
Om medborgardialoger inte
hanteras på ett bra sätt kan
det påverka medborgarnas
förtroende för kommunen
och arbetsmiljön för
medarbetare och
förtroendevalda. Att
förtroendet sjunker är en
risk som identifierats för
kommunen.

4.

5.

Introduktionsutbildningen

Årsredovisningen

möjlighet till
prioritering, styrning,
kontroll och
uppföljning?
Uppföljning och insyn

Hur sker uppföljning
och återrapportering
av investeringar?

Hur hanteras
förändringar i
investeringsprojekten?

Hur är rutinerna för
att ge medborgarna
insyn i investeringsprojekten?

I vilken utsträckning
Höörs kommun lever
upp till SKL:s krav på
medborgardialoger

I vilken utsträckning
kommunledningskansliet kartlagt
verksamhetsområden där
medborgardialog
med barn bör föras
för att leva upp till
den nya lagen om
barnkonventionen
2018

Enkät till
medarbetare på
kommunledningskansliet och
kommunstyrelsens
ledamöter om de
känt sig otrygga i
kontakter med
medborgare

Den centrala introduktionsutbildningen är av betydelse
för att ge medarbetarna en
helhetssyn i kommunen;
dess ansvar, organisation
och struktur. Det är också
av betydelse för att skapa
förståelse för kommunens
uppdrag och
målefterlevnad.



Det är av högsta betydelse
att den information som
redovisas i
årsredovisningen är







Att kommunens
uppdrag och mål
presenteras
Att offentlighetsprincipen gås igenom
Att organisationsschemat presenteras
Att förståelse för
resepolicyn och
målet om fossilfria
resor skapas
Att de verksamhetsresultat som
inrapporteras till
Sveriges kommuner

Maj 2017

Till kommundirektören

Sannolikhet:5
Påverkan:4

Granskningsrapport till
kommunstyrelsen

April 2017

Till personalchefen

Sannolikhet: 3
Påverkan: 3

Granskningsrapport till
kommunstyrelsen

Oktober
2017

Till
verksamhetsutvecklaren

Sannolikhet: 2
Påverkan: 4
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tillförlitlig och relevant.
Både vad gäller ekonomiska
resultat som verksamhetsresultat.



och landsting är
korrekt
I vilken grad
arbetssättet med
årsredovisningen och
dess tidplan är känt i
organisationen.

Granskningsrapport till
kommunstyrelsen
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Bilaga 1

Arbetssättet med den interna
kontrollen

Vad utmärker god intern kontroll
1. Dess fokus: att kontrollen både identifierar
 Risker som kan påverkar organisationen i framtiden
 Risker med att befintliga arbetssätt inte är optimala eller håller god kvalitet
2. Roller och ansvar: Att vem som ansvarar för vad i den interna kontrollen är tydligt,
kommunicerat och känt.
3. Förankrade och dokumenterade rutiner: Arbetssättet är känt och utförs
oberoende av personers frånvaro. Arbetssättet dokumenterat och finns lagrat i
processverktyg och diarium.
4. Arbetssättet är känt och kommunicerat: Att medarbetarna känner till och har
insikter i syftet med den interna kontrollen och dess arbetssätt.
5. Arbetssättet följer en årsarbetsplan där det anges när olika moment ska
genomföras
6. Metodiken: Kontrollpunkter väljs utifrån en analys som sker kontinuerligt, eller
oftare vid exempelvis större förändringar. Det ska också finnas en dokumenterad
och antagen metodik för:
a. Riskanalys; hur väsentliga risker för dagens organisation och
morgondagens organisation väljs ut?
b. Riskbedömning: hur dess påverkan på organisationen (idag och imorgon)
analyseras?
c. Att analysen har ett internt och externt fokus
7. Integritet: medarbetare granskar inte sitt sakområde och den som är ytterst
ansvarig ska kunna direktrapportera till kommunstyrelsen
8. Hantering av resultat: Det är tydligt hur granskningsrapporter hanteras och
rapporteras, samt hur resultatet åtgärdas och kommuniceras
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Figuren illustrerar arbetssätt med intern kontroll
Kartläggning av
risker
Enkäter &
workshops
Riskanalys
riskbedömning

Åtgärder och
information och
kommunikation

Workshop

Uppföljning

Intern
kontrollplan

granskningsrapport

Genomförande

Vad behöver förbättras i Höörs kommun
Det finns ett reglemente för intern kontroll och intern kontrollplaner men den interna
kontrollen inom kommunstyrelsen är informell (se PWC:s mognadsskala för intern kontroll
nedan). Kommunledningskansliet föreslås attfå i uppdrag att ta fram förslag på hur
arbetssättet kan utvecklas för att bli optimalt både vad gäller kommunstyrelsens egna
interna kontroll och kommunens samlade interna kontroll.

Sammantaget behöver den interna kontrollen förbättras genom fokusera på följande
områden:
 Roller- och ansvar: Det är otydligt vem som ansvarar för vad, och hur den interna
kontrollen från nämnderna granskas av kommunstyrelsen. Kopplingen till
ledningsgruppens arbete behöver förstärkas. Både vad gäller hur resultatet
hanteras och de strategiska risker som väljs ut.
 Kännedomen om vad intern kontroll är och dess arbetssätt behöver öka.
 Arbetssättet: behöver bli:
o mer aktivt – granskningarna behöver genomföras
o mer samordnad inom förvaltningen
o mer baserad på riskanalyser
 Integriteten behöver förstärkas så att medarbetarna inte granskar sin egen
verksamhet
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Åtgärder och kommunikation: identifierade brister behöver åtgärdas och
kommuniceras.

Vad har gjorts för att förstärka den interna kontrollen under 2016?
 Riskanalysen:
o Medborgarundersökningen och medarbetarundersökningen har
analyserats
o En enkät om risker och utmaningar har skickats till alla chefer och
nämndsledamöter
o Workshop har hållits där risker/utmaningar från enkätsvaren och
undersökningarna analyserades och prioriterades. På workshopen deltog
personer från kommunledningskansliet och andra sektorer
o Förslag på skala för att bedöma den interna kontrollen har utarbetats
 Fokus i den interna kontrollen: i syfte att ha ett omvärlds- och framtidsfokus i den
interna kontrollen och öka kännedomen om risker har:
o Dialog med chefer och förtroendevalda om prioriteringar, risker och
utmaningar hållits (25 januari och 16:e februari)
o En integrerad redovisning har tagits fram och där risker presenteras.
Integrerad redovisning är ett verktyg för en samordnad och
framtidsorienterad intern kontroll då den kräver att framtida risker för
organisationen identifieras och rapporteras
 Arbetssätt och samordning: Förslag på hur den interna kontrollen inom
förvaltningen kan samordnas har tagits fram

Sammanställt av
Helena Sjöholm
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2015/473

§ 55 Uppföljning av intern kontrollplan 2016
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
1. Återremittera ärendet med motivet att kontrollpunkterna som rör ekonomi och
löneutbetalningar också ska redovisas.
2. Att notera att kommundirektören har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur
den interna kontrollen ska utvecklas och bli optimerad och systematiserad.

Ärendebeskrivning
Uppföljningen av den interna kontrollen ska behandlas samtidigt som årsredovisningen.
En deluppföljning av den interna kontrollen har överlämnats.

Beslutsunderlag
Uppföljning av intern kontrollplan 2016.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Kommunrevisionen

GRANSKNINGSRAPPORT
Intern kontroll i Höörs kommun 2016

Fredrik Jerntorp, kommunal yrkesrevisor

Beslutas av kommunrevisorerna 2017-03-22

Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den
verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Kommunrevisionen i
Höörs kommun granskar nämnders och styrelsers ansvarstagande för att genomföra verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag.
I Kommunallag (1991:900) 6 kap 7 § anges att nämndernas ansvar för verksamheten är att nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
I Kommunallag (1991:900) 9 kap 9 § anges att revisorernas uppgifter är att pröva
om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen
som görs inom nämnderna är tillräcklig.
Årets fördjupade granskningar samt granskning av del- och helårsbokslut rapporteras i sin helhet i enskilda rapporter. Alla publikationerna finns på kommunrevisorernas hemsida http://hoor.se/sv/Politik-och-paverkan/Kommunrevisionen/
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Sammanfattning
Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor,
att kontinuerligt utveckla verksamheten samt att utvärdera verksamhetens resultat.
I Höörs kommuns reglemente för intern kontroll, fastställt av fullmäktige, anges att
kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse en god intern kontroll.
Reglementet anger att kommunstyrelsen ska implementera övergripande anvisningar och tillse en organisation där kommunens samlade arbete med intern kontroll årligen utvärderas och vid behov förbättras. Kommunstyrelsen ska även informera sig
om den interna kontrollen i de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen och varje
nämnd ska anta egna regler och anvisningar för hur den interna kontrollen ska organiseras inom varje verksamhetsområde. Kommunstyrelsen och varje nämnd ska
årligen besluta om en intern kontrollplan utifrån risk och väsentlighet som löpandes
ska följas upp, rapporteras till respektive nämnd/ styrelse.
Den interna kontrollen i Höörs kommun 2016 bedöms som inte tillräcklig. Kommunstyrelsen bedöms inte ha tillsett tilläckliga åtgärder för att skapa en god intern
kontroll i kommunen för år 2016. Bedömningen grundar sig på att:
•
•
•

•

•
•
•
•
•

5 av 6 nämnder bedöms inte ha en tillräcklig intern kontroll 2016
KF:s reglemente för intern kontroll följs inte fullt ut av någon nämnd
Kommunstyrelsen har per 2016 inte tillsett en god intern kontroll genom
uppföljning och utvärdering. Nämndernas resultat och struktur för intern
kontroll har inte samlats in och inte analyserats
Nämndernas interna kontroll har i huvudsak inte utvecklats på flera år.
Kommunstyrelsen har inte tillsatt åtgärder som förbättrat den interna kontrollen i kommunen.
Kommunstyrelsen har ingen dokumenterad utvärdering av den interna kontrollen i de kommunala företagen
Struktur, organisation, rutiner och arbetsbeskrivningar saknas
Kontroll/ dokumentation är överlag bristfällig eller saknas
Riskhantering är överlag bristfällig eller saknas
Kunskapen avseende den interna kontrollen bedöms vara bristfällig

Det bedöms vara av stor vikt att kommunstyrelsen så fort som möjligt tillsätter åtgärder för att stärka den interna kontrollen. Granskningen har påvisat att det sedan
ett antal år tillbaka har påbörjats flera förbättringsåtgärder såsom planer, kommungemensamma workshops, utveckling av riskanalysen och riskidentifiering samt påbörjat arbete med rutinbeskrivning till reglementet för intern kontroll. Kommunstyrelsen bör tillse resurser för att öka takten i det fortsatta förbättringsarbetet och
skapa förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll inom snar framtid.
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1.

Inledning

1.1

Bakgrund
Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor,
att kontinuerligt utveckla verksamheten samt att utvärdera verksamhetens resultat.
En god intern kontroll kännetecknas av ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, rättvisande och tillförlitlig finansiell rapportering och information samt efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer. Den interna kontrollen och
riskhanteringen baserar sig på kommunens primära uppgift, omvärldsanalys, kommunstrategin samt målen för verksamheten och ekonomin. Riskhanteringen omfattar identifiering, bedömning, prioritering och resultatrik hantering av risker som utgör ett hot mot kommunens mål.
Riskhanteringen, som ledningen bär ansvaret för, är en del av den interna kontrollen och dess syfte är att i rimlig utsträckning trygga att kommunens strategiska mål
och målen för verksamheten och ekonomin uppfylls och att verksamheten fortgår
utan störningar. Genom riskhanteringen förebyggs händelser som hotar en kontinuerlig och ostörd verksamhet.
Enligt Kommunallagen 6 kap 7§ ska nämnderna och styrelsen se till att den interna
kontrollen är tillräcklig, vilket revisorerna årligen ska pröva. Interna kontrollsystem
måste utformas med beaktande av risk- och väsentlighetsaspekter. Syftet med den
interna kontrollen är att bidra till ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att
verksamheten bedrivs effektivt och säkert.
I Höörs kommuns reglemente för intern kontroll, fastställt av fullmäktige, anges att
kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse en god intern kontroll.
Reglementet anger att kommunstyrelsen ska implementera övergripande anvisningar och tillse en organisation där kommunens samlade arbete med intern kontroll årligen utvärderas och vid behov förbättras. Kommunstyrelsen ska även informera sig
om den interna kontrollen i de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen och varje
nämnd ska anta egna regler och anvisningar för hur den interna kontrollen ska organiseras inom varje verksamhetsområde. Kommunstyrelsen och varje nämnd ska
årligen besluta om en intern kontrollplan utifrån risk och väsentlighet som löpandes
ska följas upp, rapporteras till respektive nämnd/ styrelse.
Höörs revisorer har i sin riskbedömning 2016 bedömt att det föreligger behov för
granskning av kommunens interna kontroll och om nämnderna följer beslutat reglemente.
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1.2

Syfte och revisionsfrågor
Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om Höörs kommun som helhet och per nämnd/ styrelse har en tillräcklig intern kontroll. Vidare
har syftet varit att granska om styrelsen och nämnderna följer kommunens reglemente för intern kontroll. Följande revisionsfrågor ska besvaras:

1.2.1

1.3



Har kommunstyrelsen utifrån sin övergripande uppsiktsplikt, styrningoch ledningsfunktion tillsett en struktur som medför en tillräcklig intern kontroll i Höörs kommun?



Har kommunstyrelsen och varje enskild nämnd en tillräcklig intern
kontroll? Följer kommunstyrelsen och nämnderna det av fullmäktige
beslutade reglementet för intern kontroll?

Kontrollfrågor


Har respektive nämnd/ styrelse antagit en intern kontrollplan?



Väljs kontrollområdena till respektive kontrollplan utifrån en dokumenterad analys av risk och väsentlighet?



Genomförs och dokumenteras kontrollerna?



Följs den interna kontrollen upp? Har respektive nämnd/ styrelse en löpande uppföljning av den interna kontrollen under året?



Finns rutiner, anvisningar och en organisation som tydliggör hur den interna kontrollen ska utföras?



Utvärderas hur den interna kontrollen fungerar löpande till respektive
nämnd/ styrelse?



Har kommunstyrelsen implementerat en organisation för ge en helhetssyn av den interna kontollen i Höörs kommun



Utvärderar kommunstyrelsen nämndernas uppföljning och kommunens
samlade system för intern kontroll? Tillsätter kommunstyrelsen åtgärder
och förändringar vid behov?



Utvärderar kommunstyrelsen den interna kontrollen i de kommunala företagen?

Avgränsning
Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt kultur- och
fritidsnämnden. VA-GIS nämnden granskas inte då nämnden är relativt ny och följer huvudsakligen tekniska nämndens struktur för intern kontroll. Granskningen
avgränsas huvudsakligen till år 2016. Innebörden av intern kontroll avgräsas till det
som definieras av kommunfullmäktiges reglemente.
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1.4

Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som
utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs de
huvudsakliga revisionskriterierna av:






1.5

Kommunallag
Höörs kommuns reglemente för intern kontroll (KF 2001)
Kommunstyrelsens och nämndernas interna kontrollplaner för 2016
God revisionssed
Nämndernas/ styrelsens reglementen

Granskningsansvariga
Höörs kommunrevisorer: Christer Ekelund, Arno Werner, Jörgen Lindquist och
Fredrik Brobeck.
Projektledare: Fredrik Jerntorp, kommunal yrkesrevisor
Kommunal yrkesrevisor har prövat sitt oberoende med mera i enlighet med
SKYREV:s rekommendation och inte funnit något hinder mot att utföra granskningen.

1.6

Metod
Granskningen har genomförts med hjälp av intervjuer och dokumentstudier. Dokument såsom intern kontrollplaner, protokoll, uppföljningar och reglementen som
berör det interna kontrollarbetet har granskats. Reglemente har granskats i syfte att
identifiera nämndernas, kommunstyrelsens samt verksamhetens roll och ansvar.
Intervjuer har genomförts med sektorchefer och/ eller ledande tjänstemän inom respektive granskad nämnd. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktakontrollera rapporten.
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2.

Styrning

2.1

Höörs kommuns reglemente för intern kontroll
I Höörs kommuns reglemente för intern kontroll, fastställt av kommunfullmäktige
2001 anges varför intern kontroll finns och reglerarar kommunstyrelsens och
nämndernas ansvar och befogenheter. I reglementet anges att:


Styrelsen/ nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen
inom respektive verksamhetsområde.



Nämnden/ styrelsen ska upprätta en organisation och anta lokala och dokumenterade regler och anvisningar för den interna kontrollen.



Nämnden/ styrelsen ska löpande följa upp hur det interna kontrollsystemet
och hur den interna kontrollen fungerar.



Varje nämnd/ styrelse ska årligen anta en plan för intern kontroll som omfattar respektive nämnds/ styrelses verksamhet och som ska följas upp och
löpande rapporteras till nämnden.



Planen ska väljas genom en bedömning av risk och väsentlighet.



Uppföljningen av den interna kontrollen ska årligen rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse en god intern kontroll
i Höörs kommun och ska etablera en övergripande organisation. Anställda ska informeras om riktlinjer och anvisningar samt innebörden avseende den interna kontrollen. Kommunstyrelsen ska årligen utvärdera kommunens totala arbete med intern kontroll och tillse förbättringar i systemet om det behövs. Kommunstyrelsen
ska även informera sig om att den interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen.


All rapportering ska ske skriftligt

Bifogat reglementet finns en mall för intern kontrollplan som innehåller rubrikerna
rutin, kontroll av, ansvarig, väsentlighetsbedömning, metod, rapporteras till och
riskbedömning.

2.2

Ansvarsområden och organisation
Kommunstyrelsens och nämndernas ansvar och uppdrag anges i respektive nämnds
och styrelses reglemente. Den nuvarande organisationen är att kommundirektören
är chef för hela kommunförvaltningen som är indelad i kommunledningskansli,
social sektor, barn- och utbildningssektor, samhällsbyggnadssektor, miljö- och
byggmyndighet, kultur- och fritidssektor samt räddningstjänst.
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3.

Styrelsens och nämndernas interna kontroll 2016

3.1

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen
leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi, personalfrågor och verksamheter. Kommunstyrelsens arbete skall till väsentlig del inriktas på för kommunen övergripande frågeställningar. Detta innebär bland annat
att principfrågor, framtidsfrågor, samordningsfrågor samt frågor om prioritering
mellan verksamheter skall vara föremål för styresens särskilda intresse. Kommunstyrelsens verksamhetsområde avser ekonomi, IT, personal, kansli, arkiv, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, räddningstjänst, naturvård, planerings- och utvecklingsfrågor samt information och kommunikation. Kommunstyrelsen har två roller avseende den interna kontrollen, dels att såsom styrelse tillse en god intern kontroll
inom styrelsens verksamhetsområde samt utifrån en lednings och styrningsfunktion
tillse en god struktur och utveckling för intern kontroll i kommunen som helhet.

3.1.1

Intern kontrollplan 2016
Kommunstyrelsen beslutade om intern kontrollplan 2016 den 7 december 2015.
Den intern kontrollplanen bygger på en mall som bifogades beslutet om det interna
kontrollreglementet år 2001. Planen anger vilken rutin som ska granskas, vad som
ska kontrolleras, vem som är ansvarig, hur ofta kontrollen ska genomföras, metoden, vem som ska motta skriftlig rapport och riskbedömning. I kommunstyrelsens
interna kontrollplan 2016 anges att ekonomisk uppföljning, lön, fakturor, upphandling/ inköp, moms, kontanthantering, synpunktshantering, hemsidan, kännedom
om mål samt att mutor/jäv ska kontrolleras. 12 av 16 kontroller avser ekonomi, övriga kontroller avser synpunktshantering, hemsidor, kännedom om mål samt mutor
och jäv. Kommunstyrelsens kontrollplan 2016 anges i bilaga 1.

3.1.2

Risk och väsentlighet
De ekonomiska kontrollområdena 2016 har inte valts utifrån en dokumenterad
analys av risker och konsekvenser för kommunstyrelsens verksamhet. De ekonomiska kontrollerna har varit samma i flera år oaktat risken för fel. De kontroller
som avser verksamheten ska enligt uppgift spegla kommunfullmäktiges mål och input till val av kontroller hämtas bland annat från en enkät som går ut till samtliga
chefer och arbetsledare i Höörs kommun. Enkäten består av frågor såsom utmaningar i verksamheten med att inte nå kommunfullmäktiges mål och etiska dilemman och risker i verksamheten. Utifrån intervjuer har framkommit att kommunstyrelsens interna kontroll, vad gäller verksamhetsdelen, har fokuserat på risker med
att kommunfullmäktiges mål inte nås och risker med större satsningar/projekt som
genomförts under året. Ingen dokumenterad riskvärdering/ urvalsmetodik har erhållits.
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3.1.3

Rutiner
Kommunstyrelsen har inte beslutat om skriftliga regler och anvisningar för hur styrelsens interna kontroll ska bedrivas.

3.1.4

Uppföljning
Kommunstyrelsen har inte haft någon löpande uppföljning av den interna kontrolen under året. Resultatet av kontrollerna har per 2016 inte rapporterats till kommunstyrelsen. Utifrån intervju kommer resultatet att presenteras i februari 2017.
Granskning av 2015 års intern kontrollplan har visat att enbart de verksamhetsrelaterade kontrollernas redovisades för kommunstyrelsen. För de ekonomiska kontrollerna 2015 gjordes ingen dokumenterad redovisning till kommunstyrelsen.

3.1.5

Utvärdering/ utveckling
Kommunstyrelsen har inte färdigställt någon uppföljning/ utvärdering av hur det
interna kontrollarbetet fungerat under 2016. I syfte att förstärka den interna kontrollen 2017 och framåt har kommunstyrelsen under 2015 - 2016 inlett ett arbete
för att utveckla riskanalysen och den interna kontrollen som helhet. Enkäter har
skickats ut till chefer och förtroendevalda. Svaren ska bidra till för att genomföra
en riskprioritering som kommer vara underlag för 2017 års interna kontrollplan.
Kommunstyrelsen har som målsättning att utveckla den interna kontrollen genom
samarbete mellan sektorerna för att bland annat undvika jävsförhållanden.

3.1.6

Styrning och ledning
Kommunstyrelsens har utifrån sin uppsiktsplikt, styr och ledningsfunktion ett
övergripande ansvar för strukturen och organisationen av interna kontrollen i
Höörs kommun. I kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll anges att
kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll i kommunen. Reglementet anger att kommunstyrelsen ska begära in
nämndernas resultat av den interna kontrollen för att utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll i kommunen. Kommunstyrelsen ska tillse åtgärder
om utvärderingen visar på att förbättringar behövs.
Kommunstyrelsens samordning av den interna kontrollen har utgått ifrån att
kommun har flera nämnder men en förvaltning. Kommunstyrelsen har enligt uppgift samordnat den interna kontrollen genom att utforma kontrollmoment som
handlar om projekt/aktiviteter som berör alla medarbetare eller alla förtroendevalda. Granskningen visar på att kommunstyrelsen under 2016, likt tidigare år inte
har begärt i nämndernas resultat av den interna kontrollen för att utvärdera kommunens samlade system. Kommunstyrelsen för löpande ägarsamtal med det
helägda bolaget HFAB. Kommunstyrelsen har inte skriftligen utvärderat hur den
interna kontrollen fungerar i HFAB.
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Som input till granskningen har revisionen tagit del av ett pågående arbetsdokument med rubriken ”arbetsätt och rutiner för riskbedömning, riskhantering och intern kontroll”. Arbetsdokumentet är tänkt att fungera som en rutinbeskrivning till fullmäktiges interna kontrollreglemente och visar på många utvecklingsområden såsom utgångspunkter, gemensamma kontrollområden, riskanalys, uppföljning och ansvarsfördelning. Utifrån intervju framkommer att arbetsdokumentet påbörjades redan
2014 men ännu inte har sjösatts. Det är tänkt att en tjänsteman på kommunledningskansliet ska komma ut till respektive nämnd och informera om den nya strukturen under 2017 och därefter ska kommunstyrelsen besluta om rutinbeskrivningen. Om strukturen blir beslutad kan effekterna som tidigast påverka nämndernas
interna kontrollplaner år 2018.

3.1.7

Bedömning
Kommunstyrelsen bedöms inte ha en tillräcklig intern kontroll för år 2016. Bedömningen grundar sig främst i de ekonomiska kontrollerna som utgör huvudelen
av planen 2016. De ekonomiska kontrollerna bygger inte på ett urval utifrån risk
och väsentlighet, vilket medfört att huvudelen av kontrollerna är oförändrade sedan
mallen skapades för 16 år sedan. Utifrån erhållen dokumentation och styrelseprotokoll görs varken kontroll eller uppföljning i enlighet med planen. Flera av kontrollerna är generella och avser rutiner som kontrolleras löpande i det dagliga arbetet oavsett om rutinen är med i kontrollplanen eller ej, exempelvis att ekonomin
följs upp, att lön betalas ut och att fakturor är rätt konterade. De verksamhetsrelaterade kontrollerna i planen visar på utveckling. Rutinerna har föregåtts av enkäter
och samtal avseende övergripande risker i kommunen, någon dokumenterad riskanalys har dock inte redovisats. För verksamhetskontrollerna tydliggörs metod och
riskbedömningen i planen jämfört med de ekonomiska kontrollerna. Ingen uppföljning har presenterats för kommunstyrelsen under 2016 men utifrån den dokumentationen för 2015 så kommer uppföljning ske under 2017. Ingen löpande uppföljning av den interna kontrollen har redovisats för kommunstyrelsen under året.
Kommunstyrelsen har inte beslutat om skriftliga regler och anvisningar för hur styrelsens interna kontroll ska bedrivas.
Kommunstyrelsens övergripande roll bedöms i slutsatsen.
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3.2

Barn och utbildningsnämnden
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn,
ungdom, och vuxna samt inom förskole- och fritidshemsverksamheten. Nämndens
uppgifter omfattar grundskolan, Komvux, samordning och bevakning av gymnasiefrågor, svenskundervisning för invandrare och de uppgifter inom socialtjänsten som
anges i 13 - 18 §§ socialtjänst lagen.

3.2.1

Intern kontrollplan 2016
Nämnden beslutade i september 2015 om intern kontrollplan för år 2016. Planen
som bygger på den mall som beslutades om i samband med det interna kontrollregementet 2001 och innehåller nio kontroller som ska genomföras under 2016. Kontrollerna är hänförliga till kunskapsuppdraget, tillsynsuppdraget, värdegrundsfrågor,
arbetsmiljö och rutin för diarieföring. Det framgår av planen att exempelvis resultatdialog, systematiskt kvalitetsarbete, likabehandling och arbetsmiljöarbete ska kontrolleras 2016 men det framgår inte om kontrollen avser att det genomförs eller
kvalitén på det som genomförs. Sektorchefen anges som ansvarig för samtliga kontroller. Barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan 2016 visas nedan.
Rutin/system

Kontroll/uppföljningsmoment
Systematiskt kvalitetsarbete

Kunskapsuppdraget
enligt lagar o
Rutin för stödinsatser
förordningar
Resultatdialog
Tillsyn enligt lagar o
Tillsyn av enskilda enheter
förordningar

Värdegrundsfrågor

Arbetsmiljö

Tidpunkt

Sektorschef Skriftlig rapport

Årligen Hösttermin

Sektorschef Skriftlig rapport

En gång per år

Sektorschef Muntlig dialog

Årligen Vårtermin ( 2016)

Observation, intervjuer samt
Sektorschef
dokumentgranskning

1-2 verksamheter / år
Måttlig
rullande under 5 års perioder

Studiero, demokrati och inflytande Sektorschef Enkät
Likabehandling
Sektorschef Rapport
Insamling av anmälan av
Trygghet
Sektorschef
kränkningar, Rapport
Systematiskt arbetsmiljöarbete Rutiner för arbetsmiljöronder *

Administrativa rutinerRutiner för diarieföring **

Riskbedömning och

Ansvarig Metod

kommentar
Måttlig
Måttlig
Indikator på antalet elever
med åtgärdsprogram,
studiegång, särskild
undervisningsgrupp och
hög frånvaro
Måttlig

En gång per år
En gång per år

Måttlig
Måttlig

En gång per år

Måttlig

Sektorschef Stickprov

En gång per år

Sektorschef Stickprov

En gång per år

Allvarlig
Insamling av våld och hot
planer från sektorns
enheter
Måttlig

3.2.2

Risk och väsentlighet
Det finns ingen dokumenterad riskanalys som ligger till grund för valet av kontrollmomenten i planen. Kontrollplanen har arbetats fram av en tjänsteman och
diskuterats med arbetsutskottet inför beslutet i nämnden. Samtliga kontrollers riskbedömning förutom arbetsmiljö bedöms som måttlig. Den interna kontrollplanen
och riskvärderingen för 2016 är förutom ett kontrollmoment identisk med kontrollplanen för året innan.

3.2.3

Rutiner
Barn och utbildningsnämnden har inte beslutat om skriftliga regler och anvisningar
för den interna kontrollen ska bedrivas.
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3.2.4

Uppföljning
Samtliga nämndsprotokoll 2016 har granskats. Inget ärende har benämnts som
uppföljning av intern kontroll 2016. Uppföljning av flertalet av rutinerna har genomförts i form av rapportering och redovisning till nämnden då dessa ingår i det
systematiska kvalitetsarbetet och/ eller är reglerat av skollagen. Resultatet av intern
kontrollplan 2015 följdes upp och beslutades av nämnden i mars 2016. Huvuddelen
av uppföljningen beskriver arbetsmoment/ uppgifter som genomförts såsom genomförd tillsyn, skapat rutiner, tillsatt åtgärdsprogram och rapporter som rapporterats. Gällande delegationsbeslut gjordes det en kontroll i form av stickprov på protokoll som visade på avvikelser.

3.2.5

Utvärdering/ utveckling
Nämnden har inte genomfört någon en uppföljning av hur det interna kontrollarbetet fungerat under 2016. I november 2016 beslutade nämnden om intern kontrollplan 2017, vid beslutet angavs förändringar i det interna kontrollarbetet i form
av utökning och harmonisering med det i övrigt systematiskt pågående kvalitetsarbetet inom nämnden. Kontrollplanen för 2017 beskriver mer uttryckligt hur metoden ska genomföras och hur ofta kontrollerna ska genomföras.

3.2.6

Bedömning
Barn- och utbildningsnämndens interna kontroll 2016 bedöms som inte tillräcklig.
Bedömningen grundar sig på att nämnden avseende flera punkter inte följer det av
fullmäktige beslutade reglementet för intern kontroll:
•

•
•
•

Urvalet av kontrollmoment har inte föregåtts av risk och väsentlighets analys vilket medför att det årligen görs samma kontroller oaktat risken för fel
och tidigare granskningsresultat.
Barn och utbildningsnämnden har inte beslutat om skriftliga regler och anvisningar för den interna kontrollen ska bedrivas
Nämnden har inte genomfört någon en uppföljning av hur det interna kontrollarbetet fungerat under 2016.
Ingen uppföljning av intern kontrollplan 2016, varken löpande eller som
helhet har redovisats för nämnden – gjordes i mars 2016 avseende 2015

Uppföljning av flertalet av rutinerna har genomförts i form av rapportering och redovisning till nämnden då dessa ingår i det systematiska kvalitetsarbetet och/ eller
är reglerat av skollagen. Det framgår inte tydligt vad det är som ska kontrolleras i
planen, dvs om det är att rutinen finns eller innehållet i rutinen. Det framgår inte
tydligt vilken kontroll som ska genomföras och till vilken omfattning. Intern kontrollplan 2017 har granskats översiktligt (ingår ej i granskningen) och visar på utveckling ur flera aspekter.
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3.3

Kultur och fritidsnämnden
I kultur- och fritidsnämndens uppgifter ingår att leda och samordna kultur- och fritidsverksamheten i kommunen varvid det särskilt åligger kultur- och fritidsnämnden att bland annat ansvara för kommunens anläggningar för kultur- och fritidsverksamhet samt svara för uthyrning av dessa. Nämnden ansvarar även för att
handlägga ansökningar om bidrag från föreningar och organisationer inom nämndens verksamhetsområde och framlägga därav föranledda förslag samt inom ramen
för beviljade anslag fördela bidrag för ifrågavarande ändamål.

3.3.1

Intern kontrollplan 2016
Kultur- och fritidsnämnden beslutade om intern kontrollplan 2016 i november
2015. Planen innehåller sju rutiner som ska kontrolleras, det vill säga ekonomisk
uppföljning, lönerapportering, fakturahantering, upphandling och inköp, kontanthantering, delegationsordning och föreningsbidrag. Sex av de sju rutinerna är
samma som finns i den mall som kommunfullmäktige beslutade om 2001 och avser
kommunstyrelsen. Kontrollplanen har i stort sett likadan ut i flera år. Utifrån intervju med sektorchefen görs ingen dokumenterad kontroll av rutinerna. Upphandling
och inköp ingår i planen men kontrolleras av kommunstyrelsen och inte av kulturoch fritidsnämnden. Det finns inga specifika kontroller för ansvarsområdena kultur, fritid, bibliotek och musikskola. Kultur- och fritidsnämndens interna kontrollplan visas nedan.
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3.3.2

Risk och väsentlighet
Det finns ingen dokumenterad riskanalys som ligger till grund för valet av kontrollmomenten i planen. Den interna kontrollplanen och riskvärderingen för 2016
är förutom ett kontrollmoment identisk med kontrollplanen för året innan.

3.3.3

Rutiner
Kultur- och fritidsnämnden har inte beslutat om skriftliga regler och anvisningar
för hur den interna kontrollen ska bedrivas.

3.3.4

Uppföljning
Samtliga nämndsprotokoll 2016 har granskats. Inget ärende har benämnts som
uppföljning av intern kontroll 2016. Utifrån intervju med sektorchefen så finns ingen skriftlig uppföljning per kontrollområde eller för den interna kontollen som helhet. Det finns dokumenterad uppföljning av ekonomin som dock inte innehåller
någon kontrollaktivitet. Kontroll av föreningars och studieförbunds bidragshandlingar har kontrollerats enligt uppgift men ingen dokumentation har erhållits. Utifrån vad som är dokumenterat så genomförs inga kontrollaktiviteter av kultur-och
fritidsnämnden.

3.3.5

Utvärdering/ utveckling
Nämnden har inte genomfört någon en uppföljning av hur det interna kontrollarbetet fungerat under 2016. Nämnden har november 2016 beslutat om intern kontrollplan för 2017. I planen för 2017 ingår samma rutiner och riskbedömningar som
2016 och tidigare. Det interna kontrollarbetet har utifrån kontrollplanen 2017 inte
förändrats jämfört med 2016.

3.3.6

Bedömning
Kultur- och fritidsnämnden bedöms inte ha en tillräcklig intern kontroll för år
2016. Bedömningen grundar sig på att det utifrån dokumentationen och planens
struktur inte genomförs någon kontroll. Det finns ingen dokumenterad riskanalys
som grund för kontrollplanen och det har inte redovisats någon uppföljning till
nämnden. Kultur- och fritidsnämnden har inte beslutat om några rutiner och anvisningar för den interna kontrollen och intern kontrollplan 2017 visar inte på någon utveckling. Det finns inga specifika kontroller för ansvarsområdena kultur, fritid, bibliotek och musikskola, då planen baseras på kommunstyrelsens granskningsområden för 16 år sedan. Kunskapen om vad intern kontroll innebär bedöms
vara låg.
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3.4

Tekniska nämnden
Nämnden ansvarar för drift och planering samt utbyggnad av kommunal infrastruktur såsom till exempel gator, gång- och cykelvägar. Parker, grönområden och
lekplatser ingår även i nämndens ansvarsområde. Nämnden svarar även för samordningen mellan renhållningsbolaget MERAB och kommunen.

3.4.1

Intern kontrollplan 2016
Tekniska nämnden beslutade om intern kontrollplan 2016 i oktober 2015. Planen
innehåller fem rutiner som ska kontrolleras. Rutinerna avser personalrapportering,
ekonomisk uppföljning, delegation, anmälan och verksamhetsplanering. Kontrollplanen har i stort sett likadan ut i flera år. Rutinerna som ska kontrolleras avser
övergripande uppföljning. Det framgår inte av kontrollplanen vad i uppföljningen
som ska kontrolleras. Det finns inga specifika kontroller för ansvarsområdena väghållnings- och förvaltningsmyndighet kommunens gatu-, väg- och parkförvaltning
och offentlig belysning. Tekniska nämndens interna kontrollplan 2016 visas nedan.

3.4.2

Risk och väsentlighet
Det finns ingen dokumenterad riskanalys som ligger till grund för valet av kontrollmomenten i planen. Den interna kontrollplanen och riskvärderingen för 2016
är i huvudsak identisk med kontrollplanen för året innan. Riskbedömningen för
varje kontroll definieras i planen. För flera kontrollområden anges risken vara liten
eller måttlig. Motivering varför låga och måttliga risker ska kontrollers saknas.

3.4.3

Rutiner
Tekniska nämnden har inte beslutat om skriftliga regler och anvisningar för hur
den interna kontrollen ska bedrivas.
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3.4.4

Uppföljning
Samtliga nämndsprotokoll 2016 har granskats. Ett ärende har benämnts som uppföljning av intern kontroll 2016 och avser resultatet av intern kontrollplan 2016
som beslutades av nämnden i december 2016. I uppföljningen anges att:
”Samtliga punkter har vid bestämda nämndsmöten avrapporterats enligt intern kontrollplan.
Gällande punkt 3 om delegationsordningens efterlevnad har särskild kontroll genomförts 201611-22 (se bilaga). 57 grävningstillstånd har behandlats och 44 parkeringstillstånd har beviljats
till dags dato. Tre stycken upphandlingar genomförda under året har kontrollerats gentemot delegationsordningen.”
Uppföljning för flertalet av kontrollområdena har genomförts i form av rapportering och redovisning till nämnden då dessa ingår i nämndens ordinarie rutiner. Ingen löpande uppföljning benämnt som intern kontroll har redovisats under året i
tekniska nämnden.

3.4.5

Utvärdering/ utveckling
Nämnden har inte genomfört någon en uppföljning av hur det interna kontrollarbetet fungerat under 2016. I december 2016 beslutade nämnden om intern kontrollplan 2017. Kontrollplanen för 2017 omfattar fler kontrollmoment och beskriver tydligare metoden för vissa kontrollmoment. Två nya kontroller har tillkommit
i intern kontrollplan 2017. För båda kontrollområdena är den bedömda risken låg.

3.4.6

Bedömning
Tekniska nämnden bedöms inte ha en tillräcklig intern kontroll för år 2016. Bedömningen grundar sig på att det utifrån dokumentationen och uppföljningen endast en av de fem rutinerna som angivits i planen har kontrollerats. Kontrollplanen
bygger inte på ett urval utifrån en dokumenterad riskanalys vilket medför att kontrollområden består i flera år trots låg risk och oaktat tidigare resultat. Tekniska
nämnden har inte beslutat om rutiner och anvisningar för hur den interna kontollen
ska bedrivas och inte utvärderat hur den interna kontrollen fungerat under året. I
uppföljningen av intern kontrollplan 2016 har en kontroll (delegationsordning) redovisats till nämnden. Uppföljning av ekonomi, statistik och planer har genomförts
men har inte genererat någon kontroll. Specifika kontroller som avser nämndens
verksamhetsområden saknas. Kontrollplan 2017 visar på viss utveckling i metodiken men har tillkommande kontrollområden med låg risk, utan motivering.
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3.5

Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområden omfattar bland annat prövning och
tillsyn inom naturvården, prövning och tillsyn som ankommer på kommunen inom
miljö- och hälsoskyddsområdet (inkluderande förorenade områden samt kemiska
produkter och biotekniska organismer), tillsyn som ankommer på kommunen vad
gäller vattenverksamhet och skötsel av jordbruksmark, prövning av ansökningar om
tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag från vad som annars gäller i fråga om
transport, återvinning eller bortskaffande av avfall och för den tillsyn som ankommer på kommunen vad gäller avfallshantering, medverka i planering där miljö- och
hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens ansvarsområde berörs, utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av kommunen
och tillsyn som ankommer på kommunen avseende gaturenhållning och skyltning.

3.5.1

Intern kontrollplan 2016
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade om intern kontrollplan 2016 i oktober
2015. Planen innehåller fem rutiner som ska kontrolleras, det vill säga ekonomisk
uppföljning, verksamhetens måluppfyllelse, delegering, upphandling och inköp och
arbetsmiljö. Tre av de fem rutinerna är samma som finns i den mall som kommunfullmäktige beslutade om 2001 och som avser kommunstyrelsens verksamhetsområde. Kontrollplanen har huvudsakligen varit likadan i flera år. Utifrån intervju med
sektorchefen görs ingen dokumenterad kontroll av rutinerna. Upphandling och inköp ingår i planen men kontrolleras av kommunstyrelsen och inte av miljö- och
byggnadsnämnden. Det finns inga specifika kontroller av rutiner kopplade till
nämndens ansvarsområden. Nämndens interna kontrollplan 2016 visas nedan.
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3.5.2

Risk och väsentlighet
Det finns ingen dokumenterad riskanalys som ligger till grund för valet av kontrollmomenten i planen. Den interna kontrollplanen och riskvärderingen för 2016
är huvudsakligen identisk med kontrollplanen för året innan.

3.5.3

Rutiner
Miljö- och byggnadsnämnden har inte beslutat om skriftliga regler och anvisningar
för hur den interna kontrollen ska bedrivas.

3.5.4

Uppföljning/ kontroll
Samtliga nämndsprotokoll 2016 har granskats. Inget ärende har benämnts som
uppföljning av intern kontroll 2016. Utifrån intervju med sektorchefen så finns ingen skriftlig uppföljning per kontrollområde eller för den interna kontollen som helhet. Det finns dokumenterad uppföljning av ekonomi och verksamhetsmål som
dock inte innehåller någon kontrollaktivitet. Delegeringsbeslut och systematiskt arbetsmiljöarbete följs upp och beslutas av nämnden

3.5.5

Utvärdering/ utveckling
Nämnden har inte genomfört någon uppföljning av hur det interna kontrollarbetet
fungerat under 2016. Nämnden har ännu inte beslutat om intern kontrollplan för
2017. I granskningen har noterats att livsmedelskontrollen innehåller god metodik,
riskanalys, kontroll och uppföljning.

3.5.6

Bedömning
Miljö- och byggnadsnämnden bedöms inte ha en tillräcklig intern kontroll för år
2016. Bedömningen grundar sig på att det utifrån dokumentationen och planens
struktur inte har genomförs någon kontroll. Det finns ingen dokumenterad riskanalys som grund för kontrollplanen och det har inte redovisats någon uppföljning till
nämnden. Uppföljning av bland annat ekonomi och mål har genomförts men det
har inte utförts någon dokumenterad kontrollaktivitet. Nämnden har inte beslutat
om några rutiner och anvisningar för den interna kontrollen och inte utvärderat arbetet. Det finns inga specifika kontroller avseende nämndens ansvarsområden då
planen delvis baseras på kommunstyrelsens granskningsområden för 16 år sedan.
Kunskapen om vad intern kontroll innebär bedöms vara låg. I granskningen har
noterats att livsmedelskontrollen innehåller god metodik, riskanalys, kontroll och
uppföljning. Nämnden kan med fördel inspireras av livsmedelskontrollens struktur
i det fortsatta arbetet med intern kontroll.
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3.6

Socialnämnden
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag
sägs om socialnämnd. I uppgifterna ingår att svara för bedömningar, utredningar
och insatser inom områdena individ- och familjeomsorg, omsorg om människor
med funktionsnedsättningar samt äldreomsorg. Nämnden utövar också, förutom
för läkarinsatser, ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården. För vård av
unga och personer med missbruk/beroende kan nämnden ingripa med tvångsvård
enligt respektive lagstiftning

3.6.1

Intern kontrollplan 2016
Socialnämnden beslutade om intern kontrollplan 2016 i december 2015. Planen avser fyra rutiner som skulle granskas under hösten 2016. Den interna kontrollplanen
anger inte omfattningen av kontrollen i exempelvis antal stickprov. Inom social
sektor finns en stabsgrupp som planerar och utför den interna kontrollen. Gruppen
består av IT-strateg/ samordnare, medicinskt ansvarig sjuksköterska, socialt ansvarig socionom och kvalitetscontroller. Gruppen har tagit fram en blankettmall där
varje kontroll dokumenteras. Utöver den interna kontrollplanen har nämnden även
avvikelsehantering, exempelvis Lex Sarah. Nämnden har även ett omfattande kvalitetsledningssystem och är ISO- certifierade, vilket medför årlig revision av det externa bolaget Intertek för att behålla certifieringen. ISO-revisionen omfattar bedömning av ledningen, intern revision, åtgärder, förbättringar, verksamhetsstyrning
och resurser. Nämndens interna kontrollplan 2016 visas nedan.
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3.6.2

Risk och väsentlighet
Social sektors stabsgrupp utför en årlig riskanalys utifrån bland annat omvärdsanalys, klagomål och avvikelser. Risker värderas utifrån hur allvarliga de är och risken
att de inträffar. Inför 2016 års interna kontrollplan tog stabsgruppen fram åtta risker som värderades enligt riskmatrisen. I oktober 2015 valde nämnden ut fyra av de
åtta riskerna att ingå i intern kontrollplan 2016. Utifrån intervju anges att risker har
beaktats utifrån hela socialnämndens verksamhet. Riskmatrisen visas nedan.

Allvarlighet

Mindre
Sannolik
Katastrofal
Betydande
Måttlig
Mindre

Risk
Möjlig

Sannolik

3

3

4

2

2

3

1
0

1
0

2
1

3.6.3

Rutiner
Socialnämnden har inte beslutat om skriftliga regler och anvisningar för hur den interna kontrollen ska bedrivas.

3.6.4

Uppföljning/ kontroll
Socialnämnden följde upp resultatet av den interna kontrollplanen i december 2016.
I uppföljningen beskrevs hur kontroll av respektive rutin genomförts, vilka avvikelser som identifierats, resultatet av kontrollen samt förslag på åtgärder för att stärka
den interna kontrollen framöver. Två kontroller (avtal externa placeringar och
dokumentation) visade på avvikelser och kommer att kvarstå i intern kontrollplan
2017. Socialnämnden följde upp den interna kontrollen i december men inte löpande under året. Uppföljningen rapporteras inte till kommunstyrelsen.

3.6.5

Utvärdering/ utveckling
Nämnden har inte genomfört någon en uppföljning av hur det interna kontrollarbetet fungerat under 2016 men utvärdering genomförs delvis i samband med ISO revisionen. I december 2016 beslutade nämnden om vilka kontroller som ska genomföras 2017. Valet gjordes utifrån en risk och väsentlighetsanalys. Flera nya risker har identifierats och bedömts jämfört med 2016. Nämnden har per 2016 inte
beslutat om intern kontrollplan för 2017.

22 (28)

3.6.6

Bedömning
Socialnämnden bedöms ha en tillräcklig intern kontroll för år 2016. Bedömningen
grundar sig på att det finns en tydlig metod för samtliga kontroller i planen och
samtliga kontroller är genomförda. Kontrollerna baseras på ett urval utifrån risk
och väsentlighet och riskmatris har utarbetats. Det bedöms som positivt att de förtroendevalda involveras i urvalet av kontroller till planen. Uppföljningen av den interna kontrollen har genomförts innevarande år (december 2016) och anger tydligt
hur kontrollerna genomförts, resultatet, avvikelser och vilka åtgärder som ska genomföras för att stärka upp rutinerna framöver. All Uppföljning och kontroll är
dokumenterad och kontrollplanen har innehållit olika kontrollområden från år till
år. Nämndens interna kontroll stärks av ISO – certifieringen och den externa revision som tillkommer för att få behålla certifikatet. Nämndens interna kontrollarbete
förstärks även av ett omfattande kvalitetsledningssystem. Nämnden bör besluta om
dokumenterade rutiner för hur den interna kontrollen ska bedrivas. Nämnden bör
även följa upp den interna kontrollen löpande under året och tydligare specificera
omfattningen av kontrollen, t.ex. antal stickprov. Utifrån det breda verksamhetsområdet bör det finnas möjlighet att identifiera ett större antal risker framöver.
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4.

Slutsats
Kommunstyrelsens har utifrån sin uppsiktsplikt, styr och ledningsfunktion ett
övergripande ansvar för strukturen och organisationen av interna kontrollen i
Höörs kommun. Kommunstyrelsen ska tillse att det finns en god intern kontroll i
kommunen och begära in nämndernas resultat för att utvärdera kommunens samlade system samt tillse åtgärder om utvärderingen visar på att förbättringar behövs.
Den interna kontrollen i Höörs kommun 2016 bedöms som inte tillräcklig. Kommunstyrelsen bedöms inte ha tillsett tillräckliga åtgärder för att skapa en god intern
kontroll i kommunen för år 2016. Bedömningen grundar sig på att:
•

5 av 6 nämnder bedöms inte ha en tillräcklig intern kontroll 2016

•

KF:s reglemente för intern kontroll följs inte fullt ut av någon nämnd

•

Kommunstyrelsen har per 2016 inte tillsett en god intern kontroll genom
uppföljning och utvärdering. Nämndernas resultat och struktur för intern
kontroll har inte samlats in och inte analyserats

•

Nämndernas interna kontroll har i huvudsak inte utvecklats på flera år.
Kommunstyrelsen har inte tillsatt åtgärder som förbättrat den interna kontrollen i kommunen.

•

Kommunstyrelsen har ingen dokumenterad utvärdering av den interna kontrollen i de kommunala företagen

•

Struktur, organisation, rutiner och arbetsbeskrivningar saknas

•

Kontroll/ dokumentation är överlag bristfällig eller saknas

•

Riskhantering är överlag bristfällig eller saknas

•

Kunskapen avseende den interna kontrollen bedöms vara bristfällig

Det bedöms vara av stor vikt att kommunstyrelsen så fort som möjligt tillsätter åtgärder för att stärka den interna kontrollen. Granskningen har påvisat att det sedan
ett antal år tillbaka har påbörjats flera förbättringsåtgärder såsom planer, kommungemensamma workshops, utveckling av riskanalysen och riskidentifiering samt påbörjat arbete med rutinbeskrivning till reglementet för intern kontroll. Kommunstyrelsen bör tillse resurser för att öka takten i det fortsatta förbättringsarbetet och
skapa förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll inom snar framtid.
Det bedöms som positivt att socialnämnden har en tillräcklig intern kontroll och
bör föranleda ett erfarenhetsutbyte inom kommunen. Det bedöms även som positivt att den delen som avser verksamheten i kommunstyrelsens interna kontrollplan
har utvecklats och föregås av riskdiskussioner och kontroll. Det bedöms även som
positivt att barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan 2017 har utvecklats
jämfört med 2016. Bedömningen är att intervjuade tjänstemän i kommunen är mottagliga för utveckling och vill förbättra arbetet med den interna kontrollen framöver.
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5.

Övergripande rekommendationer
Kommunstyrelsen bör öka tempot i det förbättringsarbetet som påbörjats och så
fort som möjligt tillse åtgärder som möjliggör förbättringar av den interna kontrollen. Såväl för nämnderna som för kommunstyrelsen och för kommunen som helhet. Kommunstyrelsen bör:
•

Definiera vad intern kontroll är i Höörs kommun och besluta om en gemensam modell som gäller för samtliga nämnder och bolag

•

Bryta ner KF:s reglemente till övergripande rutiner och anvisningar som
anger vad nämnderna ska göra i praktiken. Rutinerna och anvisningarna
bör innehålla:











Syftet och målen med den interna kontrollen
Ansvar och roller
Organisation/ processbeskrivning
Metodstöd för riskidentifiering och riskanalys som omfattar all
verksamhet
Metodstöd för framtagande av kontrollaktiviteter såsom vilka
kontroller, syftet med kontrollen, vem som ansvarar och när
kontrollen ska redovisas för nämnden
Metodstöd för sammanställning av intern kontrollplan
Metodstöd för kontroll
Metodstöd för uppföljning
Metodstöd för förbättringsarbete och åtgärder

•

Förenkla för nämnderna genom att skapa enhetliga mallar och strukturer
för exempelvis riskanalys, kontroll och uppföljning

•

Genomföra utbildning för att öka förståelsen när rutiner och anvisningar
finns på plats

•

Skapa interna och eventuellt externa nätverk och strukturer för årlig utveckling, lärande och utvärdering.

•

Ta fram en tidplan för när nämnderna ska redovisa resultatet av de årliga
kontrollerna till KS och vad redovisningen ska innehålla

•

Analysera och dokumentera nämndernas arbete och resultat avseende intern kontroll
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6.

Rekommendationer – nämndernas interna kontroll
Nämnderna i Höörs kommun bör öka engagemanget och förståelsen för den interna kontrollens betydelse av att kontrollera, säkerställa och öka kvalitén i kommunens verksamhet. Nämnderna bör:


Bryta ner kommunstyrelsens (kommande) rutiner och anvisningar i
nämndsspecifika rutiner och anvisningar



Planera och budgetera för tid och resurser för det årliga intern kontrollarbetet



Utgå från respektive nämnds ansvarsområden/ verksamhet i riskidentifieringen



Involvera samtliga avdelningar i riskidentifieringen



Skapa en grupp inom sektorn som värderar riskerna utifrån sannolikhet
och väsentlighet



Involvera de förtroendevalda i riskanalysarbetet och val av kontroller



Kontrollera de höga riskerna och skapa en struktur för att följa övriga risker



Kontrollera rutiner som inte kontrolleras i andra processer



Kontrollera inte samma rutin årligen om låg risk och inga tidigare avvikelser



Precisera syftet och omfattningen med kontrollerna



Ha en tydlig metod och undvika jävsproblematik vid tillsättande av ansvarig för kontrollerna



Ange i kontrollplanen när kontrollmomentet ska redovisas för nämnden



Följ upp den interna kontrollen löpande under året



Dokumentera all kontroll. Ange risker, syfte, metod, resultat och åtgärder



Ta del av socialnämndens arbetsmetoder



Ta del av liknande nämnders interna kontroll i andra kommuner



Utvärdera årligen och följ upp den interna kontroll per kontroll och som
helhet
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7.

Källor
Namn
Michael Andersson, kommunchef
Linda Andersson, ekonomichef
Helena Sjöholm, verksamhetsutvecklare
Cecilia Palmqvist, biträdande sektorchef
Monica Dahl, sektorchef
Anders Svensson, controller
Rolf Carlsson, sektorchef
Rolf Engelsson, myndighetschef
Freddy Friberg, sektorchef
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Bilaga 1. Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2016
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Höörs kommun
Revisorerna

MISSIV
2017-03-22

Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige för kännedom

Granskning av den interna kontrollen i Höörs kommun 2016
Revisorerna i Höörs kommun har genomfört en granskning av den interna kontrollen i Höörs
kommun 2016. Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om Höörs
kommun som helhet och per nämnd/ styrelse har en tillräcklig intern kontroll. Vidare har
syftet varit att granska om styrelsen och nämnderna följer kommunens reglemente för intern
kontroll. Vi delar yrkesrevisorns bedömning att den interna kontrollen i Höörs kommun
2016 inte är tillräcklig. Kommunstyrelsen bedöms inte ha tillsett tilläckliga åtgärder för att
skapa en god intern kontroll i kommunen för år 2016. Utifrån rapporten vill Höörs revisorer
särskilt lyfta fram att:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

5 av 6 nämnder bedöms inte ha en tillräcklig intern kontroll 2016 (Socialnämndens
interna kontroll bedöms som tillräcklig)
KF:s reglemente för intern kontroll följs inte fullt ut av någon nämnd
Kommunstyrelsen har per 2016 inte tillsett en god intern kontroll genom uppföljning
och utvärdering. Nämndernas resultat och struktur för intern kontroll har inte
samlats in och inte analyserats
Nämndernas interna kontroll har i huvudsak inte utvecklats på flera år.
Kommunstyrelsen har inte tillsatt åtgärder som förbättrat den interna kontrollen
Kommunstyrelsen har ingen dokumenterad utvärdering av den interna kontrollen i de
kommunala företagen
Struktur, organisation, rutiner och arbetsbeskrivningar saknas
Kontroll/ dokumentation är överlag bristfällig eller saknas
Riskhantering är överlag bristfällig eller saknas
Kunskapen avseende den interna kontrollen bedöms vara bristfällig

Det bedöms vara av stor vikt att kommunstyrelsen så fort som möjligt tillsätter åtgärder för
att stärka den interna kontrollen. Granskningen har påvisat att det sedan ett antal år tillbaka
har påbörjats flera förbättringsåtgärder såsom planer, kommungemensamma workshops,
utveckling av riskanalysen och riskidentifiering samt påbörjat arbete med rutinbeskrivning
till reglementet för intern kontroll. Kommunstyrelsen bör tillse resurser för att öka takten i
det fortsatta förbättringsarbetet och skapa förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll
inom snar framtid. Utifrån ovan och vad som framgår i rapporten önskar revisorerna, senast
den 1 maj 2017, få kommunstyrelsens och nämndernas yttrande.

FÖR HÖÖRS KOMMUNS REVISORER

Christer Ekelund
Ordförande

Arno Werner
Vice ordförande

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Diarienummer

Sida

2017-04-06

KSF 2017/193
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KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Kommunkansliet

Kommunstyrelsen

Revisionsrapport - Granskning av intern
kontroll i Höörs kommun 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen antar kanslichefens yttrande som sitt eget och översänder det till
revisionen som svar på revisionens Missiv och granskningsrapport av den interna
kontrollen i Höörs kommun 2016.

Ärendebeskrivning
Sammanfattning
Revisorerna i Höörs kommun har granskat nämndernas och kommunstyrelsens interna
kontroll och hur reglementet för intern kontroll följs. Revisorerna riktar omfattande kritik
både mot nämnderna och mot kommunstyrelsen rörande hur den interna kontrollen följs
upp. Kommunstyrelsen tar allvarligt på kritiken och svarar revisorerna att det pågår ett
strukturerat arbete för att förbättra den interna kontrollen. Kommunstyrelsen har inte
ekonomiska medel att skjuta till extra medel för att påskynda arbetet.

Revisorernas synpunkter i korthet
Revisorerna i Höörs kommun har granskat nämndernas och kommunstyrelsens interna
kontroll och hur reglementet för intern kontroll följs. Revisorerna riktar omfattande kritik
mot hur den interna kontrollen följs upp. Särskilt uppmärksammas följande punkter:
• 5 av 6 nämnder bedöms inte ha en tillräcklig intern kontroll 2016 (Socialnämndens
interna kontroll bedöms som tillräcklig)
• KF:s reglemente för intern kontroll följs inte fullt ut av någon nämnd
• Kommunstyrelsen har per 2016 inte tillsett en god intern kontroll genom uppföljning och
utvärdering. Nämndernas resultat och struktur för intern kontroll har inte samlats in och
inte analyserats
• Nämndernas interna kontroll har i huvudsak inte utvecklats på flera år.
Kommunstyrelsen har inte tillsatt åtgärder som förbättrat den interna kontrollen
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• Kommunstyrelsen har ingen dokumenterad utvärdering av den interna kontrollen i de
kommunala företagen
• Struktur, organisation, rutiner och arbetsbeskrivningar saknas
• Kontroll/ dokumentation är överlag bristfällig eller saknas
• Riskhantering är överlag bristfällig eller saknas
• Kunskapen avseende den interna kontrollen bedöms vara bristfällig
Revisorerna har uppmärksammat att ett strukturerat arbete med att förbättra den interna
kontrollen påbörjats och kommunstyrelsen uppmanas att tillskjuta extra resurser så att
arbetet påskyndas.

Svar på revisorernas missiv och granskningsrapport
Kommunstyrelsen ser allvarligt på revisorernas kritik. Så som påpekats har ett arbete
påbörjats för att förbättra den interna kontrollen. Målet är att den interna kontrollen redan
2017 ska vara tillfredställande och därefter förbättras ytterligare. Kommunens
verksamhetsutvecklare har utarbetat en plan för arbetet. Ärendet var uppe på
kommunstyreslens arbetsutskott som då uppdrog åt kommundirektören att
bearbeta förslag till plan om intern kontroll 2017 för kommunstyrelsen, att ta fram
handlingsplan med rutiner för hur den interna kontrollen ska utvecklas och optimeras
samt ta fram förslag på datum för utbildning i intern kontroll och integrerad redovisning för
kommunfullmäktige och revisorerna.
Kommunstyrelsen ska utöver åtgärderna ovan tillse att nämnderna årligen rapporterar
resultatet av sin interna kontroll. Resultatet av den interna kontrollen ska utgöra en del av
årsredovisningen.
Det finns i dagsläget inget ekonomiskt utrymme för kommunstyrelsen att skjuta till
ytterligare resurser till den interna kontrollen.
Kommunstyrelsen anser därigenom att intentionerna i revisorernas synpunkter är
uppfyllda.

Kommunstyrelsen anser att följande utmärker god intern kontroll:
1. Dess fokus: att kontrollen både identifierar
- Risker som kan påverkar organisationen i framtiden
- Risker med att befintliga arbetssätt inte är optimala eller håller god kvalitet
2. Roller och ansvar: Att vem som ansvarar för vad i den interna kontrollen är tydligt,
kommunicerat och känt.
3. Förankrade och dokumenterade rutiner: Arbetssättet är känt och utförs oberoende
av personers frånvaro. Arbetssättet dokumenterat och finns lagrat i processverktyg och
diarium.
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4. Arbetssättet är känt och kommunicerat: Att medarbetarna känner till och har insikter
i syftet med den interna kontrollen och dess arbetssätt.
5. Arbetssättet följer en årsarbetsplan där det anges när olika moment ska genomföras
6. Metodiken: Kontrollpunkter väljs utifrån en analys som sker kontinuerligt, eller oftare
vid exempelvis större förändringar. Det ska också finnas en dokumenterad och antagen
metodik för:
a. Riskanalys; hur väsentliga risker för dagens organisation och morgondagens
organisation väljs ut?
b. Riskbedömning: hur dess påverkan på organisationen (idag och imorgon) analyseras?
c. Att analysen har ett internt och externt fokus
7. Integritet: medarbetare granskar inte sitt sakområde och den som är ytterst ansvarig
ska kunna direktrapportera till kommunstyrelsen
8. Hantering av resultat: Det är tydligt hur granskningsrapporter hanteras och
rapporteras, samt hur resultatet åtgärdas och kommuniceras.

Gunilla D Skog
Kanslichef

Beslutsunderlag
1. Reglemente för intern kontroll (KSF 2001/37)
2. Tjänsteskrivelse om intern kontrollplan för 2017 (KSF 2016/517)
3. Meddelande om beslut i Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-02-27, KSAU §56 i
Höörs kommun (KSF 2016/517)
4. Granskningsrapport Intern kontroll 2016.pdf
5. Missiv granskning av intern kontroll i Höörs kommun 2016.pdf

Beslutet ska skickas till
Verksamhetsutvecklaren
Ledningsgruppen
Samtliga nämnder
Kommunfullmäktige

Följande bilagor ska skickas med vid expediering
1. Granskningsrapport Intern kontroll 2016.pdf
2. Missiv granskning av intern kontroll i Höörs kommun 2016.pdf
3. Tjänsteskrivelseintern kontroll
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens svar till revisionen Granskning av intern kontroll i Höörs kommun
2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen antar innehållet i kanslichefens yttrande som sitt eget med ändringen
att meningen "Det finns i dagsläget inget ekonomiskt utrymme för kommunstyrelsen att
skjuta till ytterligare resurser till den interna kontrollen." ändras till "Kommundirektören har
tillsatt en grupp som arbetar med att utveckla den interna kontrollen" och översänder det
till revisionen som svar på revisionens Missiv och granskningsrapport av den interna i
Höörs kommun 2016.

Ärendebeskrivning
Sammanfattning
Revisorerna i Höörs kommun har granskat nämndernas och kommunstyrelsens interna
kontroll och hur reglementet för intern kontroll följs. Revisorerna riktar omfattande kritik
både mot nämnderna och mot kommunstyrelsen rörande hur den interna kontrollen följs
upp. Kommunstyrelsen tar allvarligt på kritiken och svarar revisorerna att det pågår ett
strukturerat arbete för att förbättra den interna kontrollen. Kommunstyrelsen har inte
ekonomiska medel att skjuta till extra medel för att påskynda arbetet.

Revisorernas synpunkter i korthet
Revisorerna i Höörs kommun har granskat nämndernas och kommunstyrelsens interna
kontroll och hur reglementet för intern kontroll följs. Revisorerna riktar omfattande kritik
mot hur den interna kontrollen följs upp. Särskilt uppmärksammas följande punkter:
• 5 av 6 nämnder bedöms inte ha en tillräcklig intern kontroll 2016 (Socialnämndens
interna kontroll bedöms som tillräcklig)
• KF:s reglemente för intern kontroll följs inte fullt ut av någon nämnd
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• Kommunstyrelsen har per 2016 inte tillsett en god intern kontroll genom uppföljning och
utvärdering. Nämndernas resultat och struktur för intern kontroll har inte samlats in och
inte analyserats
• Nämndernas interna kontroll har i huvudsak inte utvecklats på flera år.
Kommunstyrelsen har inte tillsatt åtgärder som förbättrat den interna kontrollen
• Kommunstyrelsen har ingen dokumenterad utvärdering av den interna kontrollen i de
kommunala företagen
• Struktur, organisation, rutiner och arbetsbeskrivningar saknas
• Kontroll/ dokumentation är överlag bristfällig eller saknas
• Riskhantering är överlag bristfällig eller saknas
• Kunskapen avseende den interna kontrollen bedöms vara bristfällig
Revisorerna har uppmärksammat att ett strukturerat arbete med att förbättra den interna
kontrollen påbörjats och kommunstyrelsen uppmanas att tillskjuta extra resurser så att
arbetet påskyndas.

Svar på revisorernas missiv och granskningsrapport
Kommunstyrelsen ser allvarligt på revisorernas kritik. Så som påpekats har ett arbete
påbörjats för att förbättra den interna kontrollen. Målet är att den interna kontrollen redan
2017 ska vara tillfredställande och därefter förbättras ytterligare. Kommunens
verksamhetsutvecklare har utarbetat en plan för arbetet. Ärendet var uppe på
kommunstyreslens arbetsutskott som då uppdrog åt kommundirektören att
bearbeta förslag till plan om intern kontroll 2017 för kommunstyrelsen, att ta fram
handlingsplan med rutiner för hur den interna kontrollen ska utvecklas och optimeras
samt ta fram förslag på datum för utbildning i intern kontroll och integrerad redovisning för
kommunfullmäktige och revisorerna.
Kommunstyrelsen ska utöver åtgärderna ovan tillse att nämnderna årligen rapporterar
resultatet av sin interna kontroll. Resultatet av den interna kontrollen ska utgöra en del av
årsredovisningen.
Kommundirektören har tillsatt en grupp som arbetar med att utveckla den interna
kontrollen.

Kommunstyrelsen anser att följande utmärker god intern kontroll:
1. Dess fokus: att kontrollen både identifierar
- Risker som kan påverkar organisationen i framtiden
- Risker med att befintliga arbetssätt inte är optimala eller håller god kvalitet
2. Roller och ansvar: Att vem som ansvarar för vad i den interna kontrollen är tydligt,
kommunicerat och känt.
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3. Förankrade och dokumenterade rutiner: Arbetssättet är känt och utförs oberoende
av personers frånvaro. Arbetssättet dokumenterat och finns lagrat i processverktyg och
diarium.
4. Arbetssättet är känt och kommunicerat: Att medarbetarna känner till och har insikter
i syftet med den interna kontrollen och dess arbetssätt.
5. Arbetssättet följer en årsarbetsplan där det anges när olika moment ska genomföras
6. Metodiken: Kontrollpunkter väljs utifrån en analys som sker kontinuerligt, eller oftare
vid exempelvis större förändringar. Det ska också finnas en dokumenterad och antagen
metodik för:
a. Riskanalys; hur väsentliga risker för dagens organisation och morgondagens
organisation väljs ut?
b. Riskbedömning: hur dess påverkan på organisationen (idag och imorgon) analyseras?
c. Att analysen har ett internt och externt fokus
7. Integritet: medarbetare granskar inte sitt sakområde och den som är ytterst ansvarig
ska kunna direktrapportera till kommunstyrelsen
8. Hantering av resultat: Det är tydligt hur granskningsrapporter hanteras och
rapporteras, samt hur resultatet åtgärdas och kommuniceras.

Stefan Lissmark
Kommunstyrelsens ordförande

Beslutsunderlag
1. Reglemente för intern kontroll (KSF 2001/37)
2. Tjänsteskrivelse om intern kontrollplan för 2017 (KSF 2016/517)
3. Meddelande om beslut i Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-02-27, KSAU §56 i
Höörs kommun (KSF 2016/517)
4. Granskningsrapport Intern kontroll 2016.pdf
5. Missiv granskning av intern kontroll i Höörs kommun 2016.pdf

Beslutet ska skickas till
Verksamhetsutvecklaren
Ledningsgruppen
Samtliga nämnder
Kommunfullmäktige

Följande bilagor ska skickas med vid expediering
1. Granskningsrapport Intern kontroll 2016.pdf
2. Missiv granskning av intern kontroll i Höörs kommun 2016.pdf
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3. Tjänsteskrivelseintern kontroll
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2017/193

§ 124 Revisionsrapport - Granskning av
intern kontroll i Höörs kommun 2016
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Kommunstyrelsen antar innehållet i kanslichefens yttrande som sitt eget med ändringen
att meningen ”Det finns i dagsläget inget ekonomiskt utrymme för kommunstyrelsen att
skjuta till ytterligare resurser till den interna kontrollen.” ändras till ”Kommundirektören har
tillsatt en grupp som arbetar med att utveckla de interna kontrollen” och översänder det till
revisionen som svar på revisionens Missiv och granskningsrapport av den interna i Höörs
kommun 2016.

Ärendebeskrivning
Revisorerna i Höörs kommun har granskat nämndernas och kommunstyrelsens interna
kontroll och hur reglementet för intern kontroll följs. Revisorerna riktar omfattande kritik
både mot nämnderna och mot kommunstyrelsen rörande hur den interna kontrollen följs
upp. Kommunstyrelsen tar allvarligt på kritiken och svarar revisorerna att det pågår ett
strukturerat arbete för att förbättra den interna kontrollen.

Beslutsunderlag
1. Reglemente för intern kontroll- Antagen av KF 2001-03-28.pdf (KSF 2001/37)
2. Tjänsteskrivelse om intern kontrollplan för 2017 (KSF 2016/517)
3. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-02-27 (2017-02-27 KSAU §55).doc (KSF
2016/517)
4. Granskningsrapport Intern kontroll 2016.pdf
5. Missiv granskning av intern kontroll i Höörs kommun 2016.pdf
6. Kommunstyrelsens svar till revisionen.docx
____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ansökan om planbesked, Hällbo 42 m fl
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Att lämna positivt planbesked för utökning av byggrätterna till Gästis inom fastigheten Hällbo 42.
Att genomförande av planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan
Att planarbetet ska ske med utökat förfarande
Att planbeskedet gäller i två år från beslutsdatum.
Att planarbetet ska initieras av fastighetsägaren för att teckna plankostnadsavtal
Att planarbetet bedöms kunna avslutas under 2019, förutsatt att plankostnadsavtal tecknas
under 2017.

Ärendebeskrivning
Hellas Invest AB äger fastigheten Hällbo 42 och bedriver där hotell, konferens och restaurang
(Gästis). I oktober 2016 ansökte ägaren om planbesked för att utveckla rörelsen. Enligt ansökan behövs ny detaljplan för sophantering, parkering, spa-avelning, hundrastgård, padeltennisbanor, skulpturpark och en ny bro över ån. De ytbehov som nämns i ansökan är ca 400 m2
för spa-avdelning, ca 150 m2 för hundrastgård och ca 200 m2 för padeltennisbana.
På den karta som hör till ansökan har ett område markerats som är avsevärt större än fastigheten Hällbo 42 och som även omfattar angränsande allmän platsmark, se figur 1.

Figur 1. Kartfigur ur ansökan.
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Hellas Invest har också förtydligat sina avsikter genom att skriva till kommunen med en förfrågan om att köpa respektive arrendera kommunal mark (161202). Av denna skrivelse framgår
att (färgmarkeringar avser kartan i figur 2 nedan):
Hellas Invest AB, ägare till Hällbo 42 i Höörs
kommun skulle vilja införskaffa de 2 tomter enligt grön markering, bestående av en
egen fastighet (Hällbo 59:21), samt del av
Höör kommuns gatunät. Meningen med detta
köp vore att återuppbygga det stall, skjutsanläggning, som revs tidigare (ca 1975).
Återuppbyggnaden skulle då ske i samklang
med länsantikvarien för att åstadkomma en
liknande byggnad som den som revs och
användas som carport resp förråd
Samtidigt skulle Hellas Invest vilja arrendera
gulmarkerad tomt (Hällbo 59:29) på min 49
år för att kunna utveckla fastigheten Hällbo
42 med nödvändigt antal P-platser för framtida utveckling med SPA-anläggning, hundrastgård och /eller skulpturpark.

Figur 2. Karta till förfrågan om köp respektive arrende.

Eftersom ansökan gäller allmänna platser av stor betydelse för Höörs tätort har ansökan följts
upp genom diskussioner mellan Hellas Invest och kommunen. Höörs kommun har då bett om
skisser av hur det nya ”skjutsstallet” skulle kunna se ut, se figur 3.

Figur 3. Situationsplan till bygglovsansökan för spa/bastu.
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Av skissen framgår förutom skjutsstallets placering och utformning även att fastighetsägaren
tänker sig en brygga över Kolljungabäcken som gör det möjligt för gästerna att ta sig från
befintlig parkering direkt in till Gästis innergård.
Parallellt med ansökan om planbesked har fastighetsägaren samtidigt ansökt om bygglov för
spa/bastu utifrån den gällande detaljplanen. Ärendet har ännu inte prövats av MBN, men det
kan alltså hända att denna fråga redan är avgjord innan ett eventuellt planarbete påbörjas.

Förslag till beslutsmotivering
Gällande detaljplan
Det berörda markområdet omfattas av stadsplanen för gamla torg i Höörs kommun, fastställd
1981, se figur 4. Berörda markområden är där prövade för handel och bostäder, gata, torg/
gångbana samt park eller plantering. Kvartersmarken för fastigheten Hällbo 42 (Gästis) har en
bestämmelse om särskilda miljöhänsyn, med innebörden att befintlig byggnad ej får förvanskas till ”dess yttre form och allmänna karaktär”. Ungefär halva kvartersmarken för Hällbo 42
är prickad mark som inte får bebyggas.
Hela gatumiljön kring gamla torg, inklusive marken mellan fastigheterna Hällbo 42 och Alex 2
(vårdhemmet) är skrafferad i plankartan och omfattas av en särskild bestämmelse om hänsyn
till kulturhistoriskt värdefull miljö. Till denna bestämmelse finns en lång beskrivning:
Syfte: Förslagets målsättning är att reglera onödig genomfartstrafik genom att minimera
körytorna samt att framhäva värdefull bebyggelse och sluta torgrummet. Allt för stora
ingrepp i befintlig miljö har undvikits.
Allmänt: Torgets östra del med bebyggelsen i kvarteren Gästis och Alex samt bäcken med
den gamla stenbron är det mest värdefulla avsnittet. Där finns också den förr så viktiga
kontakten mellan torg och kyrka. Den numera öppna platsen mellan kv Gästis och kv Alex,
där förr stallbyggnaden fanns, bör särskiljas från torgets trafikyta. Den gamla kontakten
med bäcken omedelbart norr om bron bör återställas.

Figur 4. Utsnitt ur gällande stadsplan.
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Trafik: Tillfart- och leveranstrafik till verksamheterna runt torget skall ske obehindrat.
Parkering och biluppställning underlättas främst genom utvidgning av parkeringen vid
livsmedelshallen samt framför motellet, där befintlig kiosk föreslås att ersättas med ny
anläggning på kvartersmark intill motellbyggnadens södra gavel.
Biluppställning i begränsad omfattning skall även kunna ske norr om kv Gästis, dock utan
att särskilda parkeringsmarkeringar göres. Gång-och cykeltrafik anslutes till gamla bron
och parkeringen vid livsmedelshallen. Parkeringsplatsen öster om bäcken invid kv Erik
kan vid behov även användas för ev besök av turistbussar.
Markbehandling: Körbanor och parkeringsytor asfalteras. Gångytor sättes med gatsten.
Befintlig stenbeläggning på nuvarande körbana kan användas. Runt träd samt övriga ytor
används kullersten. Sådan beläggning sättes även på ytorna med biluppställning framför
kv Gästis. Övergångsstället mellan livsmedelshall och kv Gästis har samma höjd som intilliggande gångbanor.
Markbehandlingen av torgytorna bör fortsätta ända fram till de kringliggande byggnadernas fasadliv så mötet mellan fasad och hårdgjord markyta förstärker en klar uppfattning
av själva torgrummet. Markeringen av körbanekanter kan ske med hjälp av markbeläggningen och särskilda räcken bör undvikas.
I planbeskrivningen finns också en förhållandevis noggrann beskrivning av befintliga förhållanden, bebyggelse, historik:
Bebyggelsen inom den ursprungliga Höörs kyrkby var i huvudsak grupperad kring ”byaplatsen”, dvs nuvarande gamla torg. Gårdarna, som mestadels utgjordes av
den traditionella sydsvenska kringbyggda typen, bestod av huvudbyggnad, fähus och
kanske undantagsstuga. Boningshusen byggdes med korsvirkes- eller ”båle”-teknik. Ekonomibyggnaderna uppfördes ofta i sten·
Utmarkerna eller den gemensamma fäladsmarken låg norr om byn. Vägförbindelserna
med övriga Skåne gick i huvudsak över Munkarp mot Klippan samt via Fulltofta mot OsbyHörby. Mot sydväst fanns förbindelse över sundet mellan Ringsjöarna via Sätofta. Tidpunkten för byggandet av vägbron över bäcken öster om torget har ej kunnat fastställas
men den finns omnämnd i protokoll från 1813.
Vid tiden för laga skifte 1825-30 låg 18 av byns 20 gårdar i anslutning till ”byaplatsen”.
Laga skiftet innebar en upplösning av byarna och den samlade bebyggelsen blev utspridd
på enstaka gårdar. För Höörs del medförde skiftet att 7 av gårdarna utskiftades. Gästgiveriet, som ursprungligen låg inom södra delen av kv Gästis, hade dessförinnan flyttats till
sitt nuvarande läge invid bygatan.
På grund av sin funktion som vägkors blev Gamla Torg en viktig handelsplats. I början av
1860-talet inrättades torgdagar och som handels- och marknadsplats fungerade Gamla
Torg ännu fram till1960-talet.
I och med att järnvägen Eslöv-Höör utbyggdes 1858 inleddes en successiv förskjutning
av centrumfunktionerna från Gamla Torg mot trakten kring järnvägsstationen.
Planbeskrivningen avslutas med en kommentar under rubriken övrigt:
Som framgår av denna beskrivning är det synnerligen angeläget, att största möjliga
hänsyn tages till de kulturhistoriska aspekterna vid varje byggnadsföretag i anslutning till
Gamla Torg. Med hänsyn därtill har speciella bestämmelser föreslagits för kv Gästis och
Alex. Särskild markering har även angivits på plankartan för allmän platsmark på torget
och förgårdsmarken söder härom för att understryka detta förhållande.
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Översiktsplan
I översiktsplanen (Översiktsplan 2002) ingår fastigheten i markområde markerat för ”befintlig bebyggelse”. Översiktsplanen anger också att området ingår i ”Höör - från Gamla Torg till
stationsområdet”, ett område med regionalt bevarandeintresse.
Kulturmiljöprogram för Höörs kommun
Gamla kyrkbyn är delområde 1 i Kulturmiljöprogram 2012 för Höörs kommun. Genom kulturmiljöprogrammet har Höörs kommun tagit ställning för att kyrkbyn som helhet utgör en
sammanhängande kulturmiljö med höga kulturhistoriska värden (figur 5). Områden markerade
med ljust rosa färg har ett kompletterande värde, det vill säga, de har inga höga kulturhistoriska värden som enskilda objekt betraktat. Grönområdena på fastigheterna Höör 59:28, Höör
59:29, samt delar av Prosten 4 bidrar till att förstärka upplevelsen av de mer kulturhistoriskt
värdefulla bebyggelsemiljöerna.

Figur 5. Sammanhängande kulturmiljöer med högt bevarandevärde i Höörs gamla kyrkby enligt kulturmiljöprogrammet
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Av programmet framgår att den viktigaste vägsträckningen genom Höör, i äldre tider, var nuvarande Munkarpsvägen – Västergatan – Hagagatan – Storgatan – Gamla torg bron vid Gästgivaregården – Hörbyvägen. Denna vägsträckning utgjorde en del av den stora landsvägen mellan
Landskrona och Kristianstad. När det gäller den bebyggelse som kan komma att beröras av
planarbetet har både Alex 2 och Hällbo 42 (benämnd Hällbo 29 enligt tidigare fastighetsbeteckning) bedömts ha höga värden både utifrån kulturhistoriskt och miljömässigt perspektiv.
Kulturhistoriskt värde: ”Stort värde för Höör, men varsamma förändringar kan tillåtas.” Miljömässigt värde: ”Mycket stor betydelse för gaturummet och omgivningen. Skala och uttryck är
viktiga.” (K-2, M-1)
Hela denna del av kulturmiljöprogrammet är relevant för det aktuella planärendet, och den
bifogas därför i sin helhet.
Grönstrukturprogram för Höörs tätort med Stanstorp och Sätofta
Kolljungabäcken rinner i östra gränsen av fastigheten Hällbo 42. I grundinventeringen till
grönstrukturprogrammet har bäcken och grön-remsan längs bäcken bedömts vara av naturklass 3, relativt höga till måttliga naturvärden. Vattnets sociala funktion har kommenterats för
att det berikar miljön.
Bestämmelser
Marken berörs inte av strandskydd eller andra bestämmelser. Eftersom Kolljungabäcken inte är
strandskyddad i någon del av sin sträckning bedöms det inte bli aktuellt att beakta återinträdande strandskydd, som fallet är vid planläggning inom 100 m från Höörsån.
Risker och störningar
Planområdet ligger nära väg 23, men den nya bebyggelsen föreslås mer än 100 m från vägen
och bullerstörningar och risker med avseende på olyckor med farligt gods bör därför inte begränsa planläggningen i någon större grad. Höörs kommun tillämpar länsstyrelsens Riktlinjer
för riskhänsyn i samhällsplaneringen (RIKTSAM). För området 70-150 m från farligt gods-led
innebär det att bland annat bostäder i småhusbebyggelse och idrottsanläggningar kan prövas
utan särskilda åtgärder och analyser, dock ej hotell. Behovet av särskild riskbedömning får
bedömas som en del av planarbetet.
Trafiken kring Gamla Torg
Trafiksituationen var, vid sidan av kulturmiljön, en av de viktigaste frågorna att lösa när
nu gällande stadsplan togs fram.
Under 2000-talet har dåvarande planenheten arbetat med olika skisser för möjliga
förändringar av trafiken. En tanke har varit
att skapa en ny anslutning mellan väg 23
och gamla torg, som skulle ge Gästis en
mer direkt anslutning (figur 6). Denna tanke
hänger ihop med en framtida ny funktion för
väg 23, som kan bli mer av en stadsgata när
den genomgående trafiken leds öster om
Ringsjön via Hörby och E22/väg 13.
Den 12 oktober 2010 beslutade kommunstyrelsen att lämna uppdrag om att ta fram
en förstudie för att bland annat möjliggöra
bostäder och handel vid Gamla torg samt en Figur 6. Skiss 2004 för länk Gamla torg - väg 23
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ny utbyggd vägförbindelse vellan väg 23 och Storgatan (KSF 2010/189). Förstudien presenterades i kommunstyrelsens arbetsutskott, men följdes inte upp genom något uppdrag att
arbeta vidare med ny detaljplan.
Vid samrådet om ny översiktsplan 2012 presenterade kommunen ambitionen att bygga om
väg 23 genom orten till tätortsgata. I sitt yttrande över planen rekommenderade Region Skåne
Höörs kommun att utveckla den tanken genom att orientera ny bebyggelse mot väg 23.
Stenbron över Kolljungabäcken är numera avstängd för fordonstrafik, men bron och marken
framför Gästis är en viktig del av gång- och cykelstrukturen kring Gamla torg.
Önskvärd utveckling
All förändring av stadsmiljön vid Gästis och Gamla torg bör bidra till att stärka och förtydliga
den gamla bykärnan. Ett övergripande mål med en eventuell ny detaljplan bör därför vara
att den ska ge ett ännu bättre stöd för en sådan utveckling än den redan ambitiösa gällande
stadsplanen.
En utveckling av hotell- och restaurangverksamheten på Höörs historiska Gästis är ett mål sig,
och bidrar till att stärka de kulturhistoriska värdena på platsen. Det finns inte några uppenbara
konflikter mellan verksamhetens önskemål att bygga ett spa och de kulturhistoriska värden
som är beskrivna i gällande stadsplan och kulturmiljöprogrammet. Denna preliminära bedömning bör dock följas upp genom att antikvarisk expertis medverkar i planarbetet. Den känsliga
miljön kommer också att kräva att utformningen av ny bebyggelse sker med stor hänsyn till
miljön.
Däremot är det mindre lämpligt att tillåta en ny ekonomibyggnad i den känsliga miljön mellan
Gästis, Gamla torg och Kolljungabäcken. Även om platsen tidigare har använts för en byggnad med en liknande funktion så är det inte automatiskt en lämplig plats när frågan prövas på
2000-talet. (Foton av det tidigare skjutsstallet finns i bilaga.) Byggnaden skulle hamna mycket
nära Kolljungabäcken i ett område som idag är allmänt tillgängligt och skulle minska den
visuella kontakten mellan Gamla torg och kyrkan. Detta skulle motverka de goda intentionerna
i den gällande detaljplanen. En ekonomibyggnad enligt ansökan skulle också hamna väldigt
nära huvudbyggnaden på fastigheten Alex 3.
Förvaltningen bedömer att det vore bättre att en ny ekonomibyggnad till Gästis (carport och
cykelgarage) placeras inom fastigheten Hällbo 42 och konstaterar att det finns obebyggda
ytor i södra delen av fastigheten. Idag är marken prickad i detaljplan och får inte bebyggas,
men det vore förhållandevis oproblematiskt att justera planläget inom fastigheten Hällbo 42
så att byggrätten där utökas för att motsvara dagens behov. Det bedöms vara mer lämpligt att
anlägga en privat ekonomibyggnad i den mindre exponerade miljön i fastighetens södra del än
i den helt offentliga miljön uppe på gamla torg.
Förvaltningen bedömer att den befintliga parkeringen på andra sidan Kolljungabäcken är lågt
utnyttjad och att det bör vara möjligt att tillmötesgå verksamhetens önskemål om att arrendera parkeringen. Detta skulle förenkla tillfarten till Gästis, eftersom kunderna inte skulle behöva
köra in om Gamla torg, utan kan svänga direkt in från Skolgatan/Edvin Ols väg.
Ett sådant arrendeavtal och eventuell planändring bör i så fall säkerställa att Kolljungabäckens östra strand är fortsatt tillgänglig för allmänheten i samma utsträckning som idag, alltså
även mellan parkeringen och Gästis. Gränsen för arrendelotten bör alltså avgränsas till själva
parkeringsplatsen (gatumark i gällande plan) och inte omfatta hela det område som gulmarkerats i figur 2. En preliminär bedömning pekar på att det inte behövs någon ny detaljplan för att
möjliggöra detta arrendeavtal.
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Det finns inte något hinder för att uppföra en ny brygga/bro över bäcken direkt in till Gästis
gård, som skissats i förfrågan. En sådan bro måste givetvis utformas med hänsyn till både
tillgänglighet, kulturmiljö, rekreationsintresset och vattenförhållanden.
När det gäller markområdet framför Gästis (grönmarkerat i figur 2) bedömer förvaltningen att
det är olämpligt att sälja eller arrendera ut marken. Motiven för detta är att förbindelsen över
stenbron och framför Gästis är en av Höörs äldsta vägsträckningar och har stor betydelse för
förståelsen och upplevelsen av den gamla bykärnan. Det kulturhistoriska värdet i denna miljö
är så starkt att den gällande stadsplanen har skyddat markområdet ända fram till fasaden av
befintliga byggnader. Dessa värden bör kommunen ta ansvar för genom att äga marken och
genom att den är planlagd för allmän platsmark. Dessutom har stråket förbi Gästis en betydelse för rörelsemönstren genom Höör även idag, även om det inte är huvudgatan som det var
för 150 år sedan.
Sammanfattningsvis bedöms det vara lämpligt att medge planbesked för att utöka byggrätten inom fastigheten Hällbo 42, men däremot inte för de områden som idag är planlagda som
allmän platsmark.
Miljöaspekter (behovsbedömning)
Enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § Plan- och bygglagen (PBL) samt 6 kap 11 § miljöbalken
(MB) skall en miljöbedömning göras för en detaljplan om dess genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Föreslagen exploatering bedöms få begränsad påveran på miljön förutsatt att:
•

resonemangen om önskvärd utveckling följs så att skyddet för kulturmiljön inte försvagas

•

Kolljungabäckens närområde utvecklas med hänsyn till naturvård, rekreation och vattendraget som en del i stadsmiljön

Planförfarande
Planområdet gäller ett av de mest kulturhistoriskt intressanta områdena i kommunen och
planuppdraget bedöms därför vara av betydande intresse för allmänheten. Utökat förfarande
bör därför tillämpas.

Avgift
Avgift för planbesked tas ut enligt gällande taxa. Planarbetet bedöms vara en så kallad medelstor åtgärd och avgiften blir därför 13 440 kronor. Faktura översänds i samband med protokollsutdrag för planbeskedet.
Karin Kallioniemi
Samhällsplanerare/Kommunarkitekt

KULTURMILJÖPROGRAM 2012

Gamla kyrkbyn
DELOMRÅDE 1

Antaget av Kommunfullmäktige den 24 april 2013

© Höörs kommun, 2013
Text och form: Helen Carlsson
Foto: Helen Carlsson, Hilda Knafve och Ulrika Larsson.

Styrgrupp: Beslutande: Från Kultur- och Fritidsnämnden: Tom Ström (ordf.), Axel Paulsson (v. ordf.),
Jill Andersson (2:a v.ordf.); Miljö- och Byggnadsnämnden: Gunnar Sundström (ordf.), Jonas Lundgren
(v. ordf.), Mariane Sörensen (2:a v. ordf.). Föredragande: Freddy Friberg (Kultur- och fritidschef) och Helen
Carlsson (byggnadsantikvarie och vik. kultursekreterare). Adjungerade: Rolf Englesson (Miljö- och byggmyndighetschef), Bo Johansson (stadsarkitekt) och Anneli Andersson (planarkitekt).
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Referensgrupp: Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen Skåne: Länsantikvarie Thomas Romberg, byggnadsantikvarie Alice Öberg och planhandläggare Anna Jansson Thulin.

Förord
Ni har nu framför Er eƩ kulturmiljöprogam för bebyggelsen i Höörs tätort. Den
är en uppdatering av den äldre bevarandeplanen antagen 1985, i enlighet med det
naƟonella miljömålet God bebyggd miljö.
På iniƟaƟv av dåvarande Höörs kulturnämnd i samarbete med Miljö- och
byggnadsnämnden beslöts i fullmäkƟge
2010 aƩ låta uppräƩa eƩ uppdaterat kulturmiljöprogram för Höörs kommun. Den
första delen, som omfaƩar Höörs tätort,
består av sju områdesbeskrivningar samt
en basfolder kallad ”En introdukƟon Ɵll
Höörs kulturmiljöprogram”. Denna innehåller informaƟon om reglerande lagsƟŌning (MB, KML och PBL) samt kriterier för
hur fasƟgheternas bevarande har geƩs
eƩ värde både från kulturhistoriska och
miljömässiga aspekter.

Områdesbeskrivningarna skall ge svar på :
o Vad är kulturhistoriskt värdefullt?
o Vari ligger värdet - i speciĮka Ɵdstypiska byggdetaljer och/eller i en unik
homogen bebyggelse?
o Vilka är de generella riktlinjerna för
eƩ bevarande av det exteriöra
uƩrycket?
En arbetsgrupp med byggnadsanƟkvarie
och vikarierande kultursekreterare Helen
Carlsson, kultursekreterare Hilda Knafve
samt bygglovsarkitekt Ulrika Larsson har
ståƩ för själva inventeringen av tätortens
fasƟgheter. De har i kraŌ av sina kunskaper
kunnat peka ut de byggnader vilka bör

skyddas mot förvanskning enligt Plan- och
bygglagen. Helen har varit den som burit
huvudansvaret och under hand har hon
också stämt av arbetet/värderingarna mot
LänsanƟkvarien på Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.
På de kartor som är inlagda i skriŌerna
kan man utläsa områden med Högt bevarandevärde (markerade med röƩ), mellanhögt bevarandevärde (markerade med
orange) samt sammanhängande kulturmiljöer (markerade med rosa).
SyŌet med Kulturmiljöprogrammet är:
o aƩ väcka intresse och öka
kunskaperna om kommunens kulturmiljöer i såväl stadsmiljö som landsbygd.
o aƩ vägleda fasƟghetsägare vid renovering, vid om- och/eller Ɵllbyggnader.
o aƩ vara vägledande i kommunens
detalj- och översiktsplanarbete och
vid handläggning av bygglovsärenden.
Arbetet har haŌ en Styrgrupp bestående
av presidierna för Miljö & Byggnadsnämnden samt Kultur & FriƟdsnämnden, med
stöd av cheferna för Kultur & FriƟd och
Miljö & Bygg samt stadsarkitekten.
Vår förhoppning är aƩ dessa skriŌer skall
användas av besökande i Höörs tätort, av
alla boende och inte minst i skolorna i ämnet samhällskunskap. EƩ arbete pågår nu
för en fortsaƩ inventering av bebyggelsen
i andra delar av kommunen. Vi önskar
mycket nöje med dessa skriŌer!

Anna Palm

Tom Ström

Gunnar Sundström

Kommunalråd

Ordförande
Kultur & FriƟdsnämnden

Ordförande
Miljö & Byggnadsnämnden

Gamla Torg med J. Anderssons bageri i förgrunden/tidigare Anna Månssons konditori, det som i dag är
sjukhem på Gamla torg 3A. Knut Jönssons bildarkiv.
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Gamla Torg år 1900. Vykort ur Knut Jönssons bildsamling, Höörs kommun.

Bakgrund Ɵll eƩ kommunalt kulturmiljöprogram
Äldre bebyggelse bidrar till att skapa en variationsrik och spännande miljö. De historiska inslagen behövs
för att ge såväl stad som landsbygd identitet och historisk förankring. Nyare bebyggelsemiljöer kan vara mer
svårgripbara, men är värdefulla genom sin ursprunglighet. Det är viktigt att komma ihåg att de byggnader
som uppförs i dag utgör morgondagens kulturmiljöer.
Vissa byggnader och miljöer är särskilt värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt. De är skyddade mot förvanskning enligt Plan- och bygglagen (kap 8:13 i nya PBL). I kulturmiljöprogrammet pekas särskilt värdefulla
byggnader och sammanhängande kulturmiljöer ut och det kulturhistoriska värdet beskrivs.
Den bevarandeplan som finns i Höör är från 1985 och bygger på byggnadsinventeringar i Höör utförda 1974
och 1983. I planen saknas nyare bebyggelse, ett flertal av de inventerade byggnaderna har, trots dokumenterade kulturhistoriska värden, genomgått stora förändringar och i vissa fall rivits. Synen på vad som är
kulturhistoriskt intressant har också ändrats. Bebyggelsemiljöer som vi idag tillmäter kulturhistoriska värden
kan saknas i 1985 års inventering. Efterkrigstidens flerfamiljshus och egnahemsbebyggelse utgör exempel
bebyggelse som kan saknas, men som vi i dag vill lyfta fram och skydda.
En ambition med det nya Kulturmiljöprogrammet är att redogöra för de förändringar som skett i Höörs kommun sedan de förra inventeringarna, samt att ta med även senare bebyggelse. Programmet ska utgöra grund
för att bevara, vårda och utveckla kulturhistoriskt värdefulla miljöer inom Höörs kommun.

5.

Områdesavgränsning av Gamla kyrkbyn, delområde 1
Avgränsningen för delområdet markerar den gamla kyrkbyn, den äldsta delen av Höör. Den historiska kärnan utgörs av kyrka, torgplats och skola. Höörsån delar in den gamla kyrkbyn i en västlig och en östlig del.
Norröver finns Enebacken som upplevelsemässigt tillhör såväl delområde 3 som kyrkbyn. Den nordöstra
delen av området innehåller skolor och församlingshem. Österut angränsar kyrkbyn till ett grönområde, som
åtskiljer bykärnan från Malmövägen. Terrängen inom området är delvis kuperad med Brinkebacke som högsta punkt i den gamla bykärnan. Viktiga vägsträckningar inom området är framför allt Brogatan och Skolgatan, äldre vägsträckningar som är anpassade efter terrängen och också minner om äldre ägarstrukturer. Söder
om delområdet finns verksamhetsområden; västerut finns villabebyggelse.

Karta 1: Avgränsning för inventerat område: Höörs gamla kyrkby. Karta: Höörs kommun.
6.

Antaget av Kommunfullmäktige den 24
april 2013

IntrodukƟon Ɵll det gamla Höör
Runt Gamla torg och kyrkan ligger den äldsta delen
av Höör, en gång kyrkby med marknadsplats. Delar
av den gamla bebyggelsen finns kvar. Kyrkomiljön
med kyrka, prästgård, skolbyggnad och friliggande
enfamiljshus uppvisar relativt stor ursprunglighet.
Höörs tätort har utvecklats ur en bondby som låg
Höör vid laga skifte 1825-30. Källa: Åke
Werdenfels,”Inventering av bebyggelse i Höör”,
Höörs kommun, 1977.

vid vägkorset i närheten av kyrkan. Vid tiden
för laga skifte 1825-30 fanns det 19 gårdar och
ett gatehus i byn, de flesta av dem väl samlade
söder
väster om Lundsten
nuvarande11,Gamla
torg.
En del av den gamla bykärnan samlad kring kyrkan. Gård
nr och
2, nuvarande
var den
första av
detta säteriet
Åkersberg, som sedan blev
byns gårdar som delvis styckades av till byggnadstomt. Före
Bortanför
syns Skolmuseet.
7.

Gård nr 10, Berggrenska gården, år 1900 och i dag. Berggrenska gården var en av de tre gårdar i Höör som
hade utmarker långt från gården. De andra gårdarna var Veterinärgården och Klockaregården. Utmarken
fanns i Klevahillsområdet. T v: Arkivfoto ur Knut Jönssons bildsamling.
lanthushållskola, var redan vid mitten av 1700-talet utflyttad till sin nuvarande plats.

Höörs kyrka är uppförd av Mårten Stenmästare under senare hälften av 1100-talet. Liksom Lunds domkyrka är den byggd med sandsten från Höörs stenskog. 1800-talets omfattande restaureringar och ombyggnationer har gett kyrkan det utseende den har i dag. Foto: Staffan Olofsson.
8.

T v: Brinkebacken. Brogatan med Stengården till höger i bilden. Bebyggelsen på andra sidan vägen är riven.
Foto ur Knut Jönssons bildsamling. T h Brogatan västerifrån, med Stengården på vänster hand, foto 2012.

Gamla gatustrukturer
Den viktigaste vägsträckningen genom Höör, i äldre tider, var nuvarande Munkarpsvägen – Västergatan –
Hagagatan – Storgatan – Gamla torg bron vid Gästgivaregården – Hörbyvägen. Denna vägsträckning utgjorde en del av den stora landsvägen mellan Landskrona och Kristianstad.
Brogatan, den lilla gatan mellan Storgatan och Skolgatan, är en av de äldsta vägarna i Höör. Vägen tillkom
troligen på 1840-talet som väg från gården Höör nr 10, nuvarande Berggrenska gården, till ”Vattningen vid
nr 1 Prestgårdens Qvarnställe” (Källa: Knut Jönssons bildsamling)
Storgatan tillkom troligen som väg från Höörs by till Åkersberg, då denna gård flyttades dit på 1760-talet.

Skolgatan/Hörbyvägen i riktning mot Malmövägen. Gråstenshus och putsad mangårdsbyggnad tillhörande
Höör 59:27. Huset närmast är rivet. Foto ur Knut Jönssons bildsamling.
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Historisk bakgrund och bebyggelseutveckling
De äldsta beläggen för mänsklig bosättning inom
Höörs nutida kommunområde är cirka 7000 år gamla.
Vid 1600-talets mitt var bebyggelsen i Höör småskalig
och spridd. Hela 62 procent av den namngivna bebyggelsen vid denna tid bestod av ensamgårdar eller
dubbelgårdar. 26 procent av bebyggelsen inom hela
det nuvarande kommunområdet utgjordes av småbyar
på 3-5 gårdar. Höör bestod vid denna tid av hela 17
gårdar.
Genomsnittsstorleken för byar i hela landskapet låg
på 10 gårdar per by. Därutöver fanns inom området
5 adelsgods samt ett stort antal torp eller fristående
så kallade gatehus. Tillsammans fanns inom Höörs
och Munkarps socknar 29 gatehus år 1690. Många
av dessa gatehus utgjordes av ensamliggande, små
odlingsenheter i utkanten av den äldre bebyggelsen.
T v: Ekhage i vinterskrud. Många av de värdefulla
ekhagarna har ett förflutet som slåttermarker.
Foto: Anna-Karin Olssson.

Tidigare Gård nr 7. En av tre byggnader från 1700-talet som finns inom den gamla kyrkbyn: boningshus på
Hörbyvägen (del av Höör 59:27).
10.

Överst: Gård nr 3, Klockaregården, flyttades när skiftet
genomfördes. Före skiftet låg gården väster om kyrkan vid
landsvägen norrut, nuvarande Skolgatan. Vid skiftet flyttades den ut till Munkarpsvägen, nuvarande Västergatan.
Bild ur Knut Jönssons bildsamling, Höörs kommun.
T v: Höör vid laga skifte 1825-30. Källa: Åke Werdenfels.
”Inventering av bebyggelse i Höör”, Höörs kommun, 1977.

Jordbrukslandskapet
Området kring Ringsjöarna och söderut har betecknats som den centrala “risbygden”. Inom risbygden, belägen “mellan plogen och skogen”, varierade odlingssystemet och boskapsavel var en huvudnäring. Av det
äldsta kartmaterialet från 1700-talet framgår att de största arealerna upptogs av fäladsmarker. Inägorna innehöll ofta lövskog för lövtäkt och bestod för övrigt av slåtterängar och åkrar av varierande storlek, i ensäde
eller tvåsäde.
Områdena norr om Ringsjöarna domineras däremot av skogsbygden. Karaktäristiskt för skogsbygden är
odlingssystem med små åkerytor i ensäde, som bearbetades med årder, en slags enkel plog särskilt lämplig
för moränjord. Ensädesåkrarna kompletterades ofta med kortvariga odlingar på svedjade skogsmarker. Detta
till skillnad från den typiska sydvästskånska slättbygden med så kallat tresädesbruk (även kallat treskifte).
Tresäde innebar att hela byns åker- och ängsmarker var samlade i tre vångar. Två vångar såddes medan den
tredje låg i träda och fick fungera som betesmark. Vångarna var uppdelade i smala remsor, tegar. Den karaktäristiska slättbygden saknas dock inom Höörs sentida kommunområde.

Småskaligt odlingslandskap. T v: Äldre väg. Stengärden och andra landskapselement bör bevaras då de
bidrar till variation i landskapet. T h: hävdad enefälad. Foton: Anna-Karin Olsson
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Sett till hela det nuvarande kommunområdet
kännetecknades detta av en viss variation i odlingssystemen. Fäladsmarker och utmarksskogar
kompletterade bilden av en varierad markanvändning. Inte sällan svarade boskapsskötsel för
den eventuella överskottsproduktionen.

1700-talet
Inom området finns tre byggnader uppförda under 1700-talet: Felix 7 vid Gamla Torg (tidigare
Gård nr 17), Höör 59:27 (boningshuset i gråsten
gård nr 17) och Lundsten 11. De äldsta lantmäterikartorna från början eller mitten av
1700-talet visar att gårdarna vid denna tid ofta
var oregelbundet och ganska tätt placerade i en
klunga kring allmänningen, den så kallade gatumarken. Gårdarna var ofta uppförda i korsvirke
eller båle. Taken var ofta täckta med halm. Den
fyrlängade gården dominerade. Ekonomibyggnaderna var i många fall uppförda i sten och
båle. Mellan gårdarna och längs med bygatan
låg gatehusen. Närmast bebyggelsen låg byns
inägomark, det vill säga byns ängsmark och
åkermark. Inägomarken var indelad i tegar eller
vångar, vilka var inhägnade för att inte betesdjuren skulle komma in på åkern. Hägnaden
skedde som regel med sten eller virke.

Norra Fäladen. Fotot taget någon gång mellan 1894
och 1903. Knut Jönssons bildsamling.

Efter laga skifte fick Prästgården, i likhet med övriga gårdar, ett stort jordområde. På den tidigare
prästgårdsjorden växte en villabebyggelse fram under 1960-talet.
Bild ur Knut Jönssons bildsamling.
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1800-talet
Efter ungefär 1800 förändrades det gamla kulturlandskapet genom att byar skiftades, åkerytor planterades
med skog, ängsmark förvandlades till betesmark och så vidare.
SkiŌesreformer
Skiftesförordningarna innebar att alla gårdar skulle ha sin mark i anslutning till gården, och inte som tidigare
utspridd. Redan 1757 antog Sveriges riksdag en förordning om storskifte som innebar att varje gårdsägor
skulle samlas i ett enda skifte. Men reformen var alltför radikal för att kunna genomföras i stora delar av landet.Storskiftet vidareutvecklades och 1803 genomfördes Enskiftesstadgan i Skåne. Enskiftet innebar att varje
gård skulle ligga på ett samlat skifte, vilket innebar en uppsplittring av den gamla bystrukturen. Eftersom
risbygdens och Höörs kommunområde dominerades av vidsträckta ängs- och fäladsmarker (beteshagar) och
arealen uppodlad åkermark överlag var liten, var det oftast problematiskt att genomföra ett enskifte. Med ett
enskifte riskerade många utskiftade gårdar att hamna på marker som tidigare inte varit uppodlad.
År 1827 antogs nästa reform: Stadgan om laga skifte. Reformen gällde de byar som inte hunnit bli enskiftade. I slutet av 1800-talet hade i stort sett samtliga Skånes drygt 1200 byar blivit skiftade. I Höörs kommunområde genomfördes skiftet i praktiskt taget alla byar under perioden 1812 till 1860. I och med skiftena
flyttades en hel del gårdar ut ur byarna till nyskapade, sammanhängande odlingsmarker. Även de tidigare
bydominerade delarna av kommunområdet fick nu en spridd gårdsbebyggelse. Eftersom Höörs kommunområde dominerades av få och ganska små byar innebar skiftet dock ingen radikal förändring av bybilden,
såsom i många andra delar av Skåne. En viss förtätning av bygden skedde också genom de hemmansklyvningar, som genomfördes till följd av periodens kraftiga befolkningsökning.
I Höörs gamla kyrkby låg vid skiftet 1825-30 ett 20-tal gårdar väl samlade söder och väster om nuvarande
Gamla torg. Bilden var i stort sett oförändrad sedan ett sekel tillbaka. Inte mindre än 11 av de 18 gårdarna
fick ligga kvar på den gamla byaplatsen när laga skifte genomfördes. De sju gårdar som fick lämna byplatsen
var nr 3 (Klockaregården) nr 12, 13, 14, 15, 17 (ena brukningsdelen) och nr 20.

Foto: Anna-Karin Olsson
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Ursprungliga gårdsplatser
Hela åtta gårdar ligger i dag kvar på
sin ursprungliga plats. Genom sitt
läge speglar dessa gårdar en lång
tradition. Merparten av byggnaderna
är dock av väsentligt yngre datum.
Boningshusen är huvudsakligen från
1860-90. Huvuddelen av de gamla
ekonomibyggnarna är i dag borta.
Brogatan, den lilla gatan mellan
Storgatan och Skolgatan, är en av de
äldsta vägarna i Höör. Vägen tillkom
troligen på 1840-talet.

“Stengården” eller Lundstenska gården, tidigare Gård nr 9 i Höör, är Höörs äldsta bevarade byggnad. En
sten vid ingången anger byggnadsåret 1799. Gårdens förste ägare, P. Lundsten, gav namn åt hela kvarteret.
Stengården,
nuvarande Lundsten 11, ligger på
Brogatan 3, en
av Höörs äldsta
vägar.
Svartvita arkivfoton ur Knut Jönssons bildarkiv. Nytagen bild 2012.
Gården, med
sina kvarnstenar
infogade i fasaden, står som ett
minnesmärke från
den betydande
kvarnstenstillverkningen i Höör.
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Foto från ca 1920. Ur Knut Jönssons bildarkiv
Gårdsplats Höör nr 11 – Gästis i dag
Stenbron, uppförd cirka 1815, byggdes med
två valv för att inte bli orimligt hög.
Platsen vid Gästgiveriet var från början ett
vadställe. I gångna tider var värdshus eller
gästgiverier viktiga hållplatser när vägfarande tog sig fram med häst och vagn – både
människor och djur behövde vila och få
vatten. Vid mitten av 1800-talet under den
mörka årstiden gick brandvakten sina pass
mellan gårdarna. Brandvakten skulle tuta
på bron vid torget , framför prästgården och
vid gård nr 7..

Gästgiveriet och stenvalvsbron i dag

Vid mitten av 1800-talet under den mörka årstiden gick brandvakten sina pass mellan gårdarna. Brandvakten skulle tuta på bron vid torget , framför prästgården och vid gård nr 7.. Bron är än i dag ett viktigt inslag i
gatubilden med höga kulturhistoriska värden.
Gästgivaregården, har med största sannolikhet uppförts före 1850, troligen direkt efter skiftet (1825-30)
Kring torget öppnades butiker av olika slag. Invid Gästgivaregården låg en bod. Där kunde man köpa sprit
till kalas.
Den lilla stigen som ledde från stationen till gästgivaregården kallades Brännvinsstigen. Gästgiveriet började
på gård nr 12 och flyttade cirka 30 år senare till gård nr 11 i byn. Gästgivaregårdarna låg omkring 2 mil från
varandra . Krogarna låg däremellan. Det behövdes en styrketår efter en halv mils körning, vilket framgår av
ett protokoll från år 1830.
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Gamla Torg – marknadsplats
och handelsplats
Under hela 1800-talet var
Gamla Torg, dåvarande Stora
torg, en viktig handelsplats.
Varje onsdag hölls torgdag.
Från och med järnvägens
ankomst 1858 flyttades handelsverksamheten mer och
mer över till stationsområdet.
Torghandel och marknader
fick en mindre kommersiell
betydelse, i stället blev affärsrörelser med fasta butiker allt
mer dominerande.
Marknad på Gamla torg vid slutet av 1880-talet. På bilden syns Höörs
första handelsbod. Huset revs i slutet av 1980-talet.
Knut Jönssons bildarkiv.

1850-1900:
Järnvägar, industrialisering och tätortsutveckling
Efterfrågan på Höörsandsten som byggnadsmaterial är
känd sedan tidig medeltid. Det var då stenbyggnader
började uppföras i landskapet. Lunds domkyrka uppfördes under 1100-talets förra hälft i detta material,
liksom senare ett antal sockenkyrkor, däribland Höörs
kyrka.

Stationshuset från 1858.

Även tillverkningen av kvarnstenar är väl belagd från
1700-talet i Höörs, Munkarps och Bosjöklosters socknar. På flera platser i området, till exempel i Stenskogen, påträffas spår efter större eller mindre stenbrott. Vid sekelskiftet och fram till 1410-talet bröt man och
tillhögg slipstenar, kvarnstenar, byggnadssten med mera vid Höör, Maglasäte, Yxnaholm och Lillasäte. Förutom kvarnstens-, tegel- och råstenstillverkning har bast och lin producerats.
Utbyggande av järnvägsnätet under 1800-talets senare del blev betydelsefullt för utvecklingen av stenindustrin och övriga industriella verksamheter inom Höörs kommunområde. Området blev först och främst berört
av Södra Stambanan, där sträckan Örtofta-Höör-Sösdala byggdes färdig 1858-59. I och med järnvägen kom
Höör att utvecklas till en betydande centralort i Mellanskåne. År 1901 fick Höör ställning som municipalsamhälle. Det skulle dröja fram till 1939 till dess att Höör fick status som köping.

Lokala byggnadstradiƟoner
I synnerhet 1800-talets andra hälft innebar en märkbar förnyelse av byggnadsbeståndet i anslutning till den
gamla byaplatsen. När byn blev tätort försvann det stora flertalet av gårdarnas ekonomilängor, vilket innebar
en stor förändring av bymiljön. Det som finns kvar är ekonomibyggnaderna tillhörande gårdarna “Höör nr
7, 16 och 18. Men dessa byggnader tillhör i huvudsak tiden 1860-90. På nr 16 är de från 1900-talets första
decennier. I Höörs socken, med dess läge mellan slättbygd och skogsbygd, var det ont om byggnadstimmer.
Detta avspeglades i byggnadsskicket: bostadshusen byggdes mestadels i korsvirkeskonstruktion, som gjorde
det möjligt att spara på virket.
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Kvarteret Alex

Anna Månssons conditori. Alex 2 vid Gamla Torg, sannolikt uppfört under 1880-talet. D höga sockeln är
sannolikt slammad. Färgsättningen är kontrastrik med mörka fönstersnickerier, möjligen gröna. Till verandans snickerier har två färger använts, möjligen en ljusare och en mörkare nyans av samma kulör. Foto ur
Knut Jönssons bildarkiv.

Alex 2 år 2012.
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Till uthuslängorna användes
natursten, ofta i kombination med
trä. De yttre, mera utsatta väggarna,
uppfördes i sten medan man till väggarna inåt gården använde trä.
Under 1800-talets andra hälft kom
teglet som byggnadsmaterial in i
gatubilden. Byggnadsbeståndet vid
den gamla byaplatsen förnyades
efterhand. Många korsvirkeslängor och trähus (bålastugor) ersattes
med grundmurade tegelbyggnader,
ofta putsade i gult eller vitt. Till
grundmurarna användes fortfarande
natursten.

Välbevarad snickarglädje på tidigare Hörbyvägen, Höör 59:27,
grannfastighet till kyrkan. Foto: 2010

Flertalet bevarade före detta mangårdsbyggnader i kyrkbyn tillhör
tiden 1860-90 eller 1900-talets första
decennier och är uppförda i tegel och
därefter putsade i gult eller vitt.
Parallellt med den “nya” putsarkitekturen uppfördes byggnader med rik
tegelornamentik, som den nya prästbostaden, uppförd 1862.
På många håll blomstrade snickarglädjen i form av utsirade punchverandor, förstukvistar och trappräcken m.m. Bärande och icke
bärande byggadselement framhävdes
med hjälp av olika färgsättning.
Trenden att måla samtliga snickerier
i en och samma färg (mest vitt) kom
betydligt senare.

Liljan 4 på Skolgatan 2, uppförd 1901-02, är också granne med
kyrkan.Foto 2012

1900-talet
1900- och 1910-talens villabebyggelse
Byggnadsskicket med arbetade, väl artikulerade tegelfasader där bland annat mönstermurning skapade variation i fasaden fortsatte fram till sekelskiftet 1900 och några år in på det nya seklet.
Den så kallade Villa Hildeshem”, Liljan 4 på Skolgatan 2, är ett välbevarat exempel på den tidens rika
tegelarkitektur. Byggnadens variationsrika och arbetade uttryck förstärktes ytterligare med hjälp av figursågade snickerier. Villan hade tidigare en veranda i två våningar. Med sin formrikedom och mjuka former står
byggnaden som en välbevarad representant för jugendstilen. Småspröjsade glas i de övre bågarna och stora
rutor i fönstrets nedre del är typiska jugendfönster.
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Kvarteret Prosten
Skolgatan

Ovan: Samrealskolan år 1937. De uppställda personer är fr. vänster K. Darelius, E. Olsson och k. Nyblen,
samtliga lärare. Notera skorstenarnas utformning, som är den samma i dag. Ur Knut Jönssons bildarkiv.

Samrealskolan 2011-2012
Till sitt yttre är skolan ytterst välbevarad sedan uppförandet. Pyramidformade krön pryder portalen.

1920- och 30-talens bebyggelse
En bit in på 1900-talet avstannade den tidigare omtalade expansionen i områdets folkmängd och bebyggelse.
Det agrara kulturlandskapet levde sedan i sina huvuddrag kvar fram till tiden strax efter andra världskriget.
På 1920- och 30-talen skedde en successiv förtätning av bebyggelsen i centrala Höör. Kyrkbyn och stationssamhället växte så småningom ihop. Ett paradexempel på 1920-talets klassicistiska ideal är den kommunala
mellanskolan, nuvarande Samrealskolan, från 1924. Skolbyggnaden ritades av arkitekt Johannes Ekström
(1868-1946) från Höör, som även ritade det gamla post- och bankhuset samt ett litet antal privata villor i
Höör såsom “Tyrolervillan” och “Villa Åbro”, båda på Maglasätevägen.
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Kvarteret Lilja
Skolgatan 1

Skolgatan år 1966. Liljan 1 (Höör 53:1) uppfördes 1934 enligt den nya tidens ideal, i sann 30-talsfunkis. Som en vit kub, eller sockerbit, tronar funkisvillan, uppe på en höjd. En stor trädgård, inramad av
naturstensmur och staket, hörde till. Till höger syns Liljan 3, där Frisör Hansen hade sin verksamhet.
Foto: Höörs kommun

På klassiskt manér är fasaden helt symmetriskt uppbyggd, bland annat avseendeplaceringen av fönster.
Enkla former, symmetri, enhetlighet och lugn är utmärkande för skolbyggnaden. Den ursprungligen kalkputsade byggnaden är påfallande välbevarad till sitt yttre och en mycket god representant för den tidens
arkitekturideal och i synnerhet idealen för en offentlig byggnad. Genom sitt läge uppe på en höjd, mittemot
Enebacksparken, fyller byggnaden dessutom en starkt miljöskapande funktion. Den dekorativa, rusticerande
omfattningen runt portalen utgör ett av flera tidsmarkörer.
Under 1930- och 40-talen kom nya ideal för arkitekturen. Den tidigare kyrkbyn innehåller en representant
för den nya funktionalismen: Liljan 1. Karaktäristiskt för funktionalismens villabebyggelse är de släta, ljusputsade fasaderna, två- och treluftsfönstren samt det platta taket. Den släta fasaderna åstadkoms med traditionell kalkputs, liksom tidigare. Villan har flera motsvarigheter i Höörs tätort, utanför den gamla kyrkbyn.

1940-, 50- och 60-talens bebyggelse
År 1939 fick Höör status som köping. I takt med att den nya köpingen utvecklades övergavs Gamla Torg i
allt större utsträckning. Nya butiker samlades kring Nya Torg. Utöver om- och tillbyggnader av befintliga
byggnader genomgick bebyggelsen i den gamla kyrkbyn inga större förändringar. En hel del villor i funkisstil uppfördes i centrala Höör, men utanför kyrkbyns gränser.
Så långt fram som mitten av 1900-talet fanns i kvarteret Brinken sju hus som inrymde affärer och bostäder.
Dessutom fanns en del uthusbyggnader. Husen tillhörde en gång Höör nr 20.
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Kvareret Brinken

Ett av de hus, en gång tillhörande Höör nr 20, som fram till mitten av 1970-talet låg i kvarteret Brinken.
Stugan på bilden låg där ingången till vårdcentralen nu finns, ovanför trappan. Hur många hustak som en
gång haft stråtak är okänt. Berggrenska gården är ytterligare ett exempel. Den stående locklistpanelen är
tidstypisk för 1800-talet.
Foto ur Knut Jönsson samling.

1970- och 80-talens bebyggelse
Under 1970- och 80-talen genomgick
Höörs centrala bebyggelse en rivningsoch nybyggnadsvåg. Genomgripande
förändringar ägde rum i stationsområdet, liksom i kyrkbyn. I kyrkbyn skedde
markanta inbrytningar med ny bebyggelse i kvarteret Brinken vid mitten
av 1970-talet.
Gården Höör 8 försvann. Mangårdsbyggnaden till Höör nr 14 brann ner
redan under 1950-talet. (kv Brinken
eller hällbo) . De sista resterna av
gårdsanläggningen revs i samband med
uppförandet av den nya förvaltningsbyggnaden (nuvarande Vårdcentralen,
Brinken 1)
Mot slutet av 1970-talet bebyggdes området norr om kyrkan, Höör 59:28, med
ett församlingshem.
Överst t v: Nuvarande Vårdcentralen,
Brinken 1. Underst: Höör 59:28.
Foto: 2010
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I slutet av 1980-talet skedde inbrytningar
också i kvarteret Hällbo. Höörs första
handelsbod (bild t h) revs för att ge plats
åt befintlig affärsbyggnad i ett plan samt
parkering (Colorama och Galleria i dag).

Kvarteret Hällbo

Området nordost om Prosten 4 (Samrealskolan) och 5 (Eden) förtätades. En skolpaviljong tillkom 1959 och därefter har
ytterligare byggnader i ett plan tillkommit.
År 1985 hotades ekonomibyggnaderna
på fastigheten Anders 7 (tidigare Höör
nr 18) av rivning. Med ideella krafters
hjälp renoverades byggnaderna i syfte att
skapa ett kulturhus. I den tidigare järnhandelns lokaler förlades Höörs musikskola.
Bostadshuset till tidigare Höör nr 18 (Anders 7), det så kallade Engströmska huset,
revs i slutet av 1980-talet. Den tillhörande
trädgården går i dag under namnet Engströmska trädgården. År 1996 invigdes
kulturhuset Anders.

Överst t h: Gamla torg med handelsboden
närmast. Bakom skymtar Gästis.
Mittersta bilden: Affärsbyggnaden Hällbo
27 efter 2011 års renovering.

T h: Illustration av de större förändringar, i form av främst nybebyggelse,
som ägt rum i kyrkbyn under det sena
1900-talet fram till idag.
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Kulturmiljöer av naƟonellt intresse inom Gamla kyrkbyn
Kyrkbyn innehåller inga byggnader eller byggnadsmiljöer med utpekade kulturhistoriska värden av nationellt intresse.

Regionalt kulturmiljöprogram
Ett regionalt kulturmiljöprogram för Skåne togs fram av Länsstyrelsen 2006. Programmet är indelat i tre
delar: Särskilt värdefulla kulturmiljöer i Skåne, Skånes historia och utveckling och Skånes kulturmiljöprofil.
Det regionala kulturmiljöprogrammet utgör underlag för och komplement till det kommunala kulturmiljöprogrammet.

Delar av Höörs kommun. Karta ur Länsstyrelsen Skånes Kulturmiljöprogram för Skåne, 2006
Teckenförklaring
Särskilt värdefulla kulturmiljöer

Kulturmiljöstråk
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Kulturmiljöer av regionalt intresse inom Gamla kyrkbyn
I det regionala kulturmiljöprogrammet för Skåne (2006) har Länsstyrelsen Skåne särskilt lyft fram 13
miljöer i Höörs kommun som Särskilt värdefulla kulturmiljöer. Stora delar av Höörs centrum utgör tillsammans en särskilt värdefull kulturmiljö. Höörs Gamla kyrkby ingår i detta utpekade område.

I Särskilt värdefull kulturmiljö – Höör
Motiv för bevarande: ”Miljön i Höör visar tydligt utvecklingen från bondby och kyrkby till stationssamhälle. Strukturer och samband mellan de olika tidsåldrarna är väl bevarade och de administrativa byggnaderna visar betydelsen av centralort i samtliga skeden. Åkersberg är en intressant miljö som påverkat bygden
i stor utsträckning. Klockarebackens kapell är av hög arkitektonisk kvalitet” (Åkersberg och Klockarebackens kapell ingår ej i den gamla Kyrkbyn)

Källa: Länsstyrelsen Skåne: Kulturmiljöprogran för Skåne, Höörs kommun.

Kulturmiljöstråk

Gamla kyrkbyn och delar av Höörs centrum. Länsstyrelsen Skånes Kulturmiljöprogram för Skåne, 2006
Teckenförklaring
Särskilt värdefulla kulturmiljöer

Kulturmiljöstråk
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Kulturhistoriska värden av lokalt intresse i Gamla kyrkbyn
Byggnadsbeståndet inom de centrala delarna av Höör speglar än idag till stor del tätortens organiska framväxt – från by till stationssamhälle. Höörs gamla kyrkby är representativ för de gamla skånska byarna där
kyrka, prästgård och skola ligger i nära anslutning till varandra i byns centrum. Tillsammans utgör kyrka,
prästgård, skolmiljö, äldre torgplats och vägsträckningar en välbevarad och ålderdomlig kulturmiljö. Kyrkan
med sitt högresta torn utgör därtill en viktig silhuett i byn och är synlig från olika väderstreck. Höörs kyrka
är skyddad genom Kulturminneslagen.
Efter ungefär 1800 förändrades det gamla kulturlandskapet genom att byar skiftades, åkerytor planterades
med skog, ängsmark förvandlades till betesmark och så vidare. I kyrkbyn kan vi fortfarande finna rester av
Höörs äldre agrara bygd. Äldre odlingsformer, vägar och hägnader (stengärdesgårdar) finns bevarade här
och var och många av de äldsta ensamgårdarna ligger kvar på ursprunglig plats.
Många av byggnaderna kring Gamla torget, är uppförda under 1860-80-talet, med den svenska herrgården
som förebild. Den svenska herrgården med symmetrisk fasaduppbyggnad är förebild. En rektangulär planform och gärna brutet tak, hör till. Avfärgning i lejongult/ockra förhöjer ytterligare intrycket av herrgård.
Den gula putsen är nu karaktäristisk för den kulturhistoriskt värdefulla miljön kring Gamla torg.
Senare tillkomna takkupor har i mer eller mindre utsträckning förändrat många av byggnadernas taksilhuett.
En stor del av den mest kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen är centrerad kring kyrkan. Hela den gamla
kyrkbyn, det vill säga hela område 1, inklusive broar, vattendrag, vägsträckningar och torg, utgör en sammanhängande miljö med höga kulturhistoriska värden, även om senare inbrytningar skett under framför allt
1970- och 80-talen.
Den kuperade terrängen med bland annat Brinkebacke ger tillsammans med den anlagda parken Enebacken
och Höörsån spännande vyer.
Fastigheterna Alex 2 och Hällbo 29 ingår i q-märkt område vid Gamla torg enligt stadsplan, fastställd 1981.
28.

Enebacken, Spinneriet 1 och Brinken 1.

Gröna kulturvärden i Gamla kyrkbyn
Inom och i anslutning till den gamla kyrkbyn finns viktiga gröna element med inte minst stora miljöskapande
värden. De gröna inslagen fungerar som fond eller
inramning till de kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöerna och är av stor betydelse för upplevelsen av det
byggda kulturarvet. De gröna inslagen underlättar också
mötet mellan äldre traditionell bebyggelse och 1970- och
80-talens inbrytningar.
Viktiga gröna inslag utgörs av uppvuxna villaträdgårdar.
Enebacken med damm, nordväst om kyrkbyn, är av
mycket stor betydelse för upplevelsen av de äldre kulturmiljöerna. Den tidigare Engströmska trädgården utgör en
grön inramning till Berggrenska gården.

T h: Överst Enebacken, Liljan 1. Mittersta bilden: Brogatan ner mot Enebacken. Underst: Berggrenska gården med
trädgård. Foto: februari 2012
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Kulturhistorisk och miljömässig värdering
II Bevarandevärden hos enskilda fasƟgheter:
Modellen för kulturhistorisk och miljömässig värdering har hämtats från Ystad kommun, och har modifierats
något. Bedömningen har utförts utifrån två aspekter, kulturhistorisk och miljömässig.
För bedömning av bebyggelsens kulturhistoriska värden har en femgradig skala använts, siffrorna 1- 4
samt Övrig bebyggelse. Miljömässiga värden bedöms utifrån en fyrgradig skala, siffrorna 1- 3 samt Övrig
bebyggelse.
Nivå

Kulturhistoriskt värde (K)

1

Mycket stort värde, unikt för Höör, välbevarat
hus med tidstypiska detaljer.

Mycket stor betydelse för gaturummet och
omgivningen. Skala och uttryck är viktiga.

2

Stort värde för Höör, men varsamma
förändringar kan tillåtas.

Stor betydelse för gatu- eller gårdsmiljön.

3

Värdefull, men finns i flera liknande exemplar.
God representant för sin tid.

Viss betydelse för helheten.

4

Visst värde. Är en av många liknande byggnader
eller har byggts om eller till på ett ur antikvarisk
synvinkel ovarsamt sätt.

Övrig
bebyggelse

Miljömässigt värde (M)

Finns ej med i inventeringen eller finns med,
men är ej klassificerad.

Finns ej med i inventeringen eller finns med,
men är ej klassificerad.

En byggnad med lågt K-värde kan ändå, genom sin volym eller läge, vara av stor betydelse för gaturummet
och därmed ha högt miljömässigt värde. Bedömningen gäller hela fastigheten med samtliga byggnader, om
inte annat anges.
Bebyggelse uppförd senare än 1980 bedöms endast miljömässigt, med undantag för yngre verk av hög
arkitektonisk kvalitet.

Kulturhistoriskt och miljömässigt värde anges med K respektive M.
Fastighet/delar av fastighet med högt bevarandevärde (kulturhistoriskt och miljömässigt) rödmarkeras:
K – 1, M – 1
Gäller även klassning K-1, M-2; K-2, M-1 och K-2, M-2.

II Bevarandevärden hos sammanhängande kulturmiljöer
(gaturum och gatustrukturer)

30.

Om bebyggelseinventeringen
Inventeringen av Höörs gamla kyrkby gjordes 2010-2011. Foton är tagna under två perioder: sommarenhösten 2010, samt vintern 2011-2012.
Materialet är ordnat kvartersvis och nummervis inom kvarteret. I de fall ett kvarter även omfattar bebyggelse ej tillhörande stationssamhället, har bebyggelsen i fråga inte inventerats inom ramen för föreliggande inventering.
Varje fastighet har dokumenterats med minst ett foto och beskrivs kort avseende fastighetsbeteckning, gatuadress, byggår, årtal för yttre förändringar, arkitekt/byggmästare i de fall detta är känt, byggnadens/byggnadernas tidigare och nuvarande funktion.
Den kulturhistoriska beskrivningen av de enskilda fastigheterna inom Kyrkbyn är mer omfattande än vad
gäller övriga områden, vilket motiveras av Kyrkbyns höga kulturhistoriska värden som helhet.
Utöver beskrivningen klassificeras varje fastighet utifrån kulturhistoriska (K) och miljömässiga (M) värden.
I de fall ett byggnadsbestånd bedöms likartat ur kulturhistoriskt hänseende görs ett urval med representativa
exemplar. De olika byggnaderna tillhörande en och samma fastighet kan ha olika klassificering.

31.

Höörs gamla kyrkby:

Enskilda fasƟgheter med högt bevarandevärde

Karta 2: Enskilda fastigheter med högt kulturhistoriskt bevarandevärde, dvs med klassning:
K-1, M-1 K-1, M-2 K-2, M-1 K-2, M-2

32.

Höörs gamla kyrkby:

Enskilda fasƟgheter med mellanhögt bevarandevärde

Karta 3: Enskilda fastigheter med högst kulturhistoriskt mellanhögt bevarandevärde, klassning:

K-2, M-3

K-3, M-2

K-3, M-3
33.

Höörs gamla kyrkby:

Sammanhängande kulturmiljöer med högt
bevarandevärde

Karta 4: Kyrkbyn som helhet utgör en sammanhängande kulturmiljö med höga kulturhistoriska värden.
Hällbo 27 ingår dock inte i miljön. Områden markerade med ljust rosa färg har ett kompletterande värde,
det vill säga, de har inga höga kulturhistoriska värden som enskilda objekt betraktat. Grönområdena på
fastigheterna Höör 59:28, Höör 59:29, samt delar av Prosten 4 bidrar till att förstärka upplevelsen av de
mer kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöerna.

34.

Beskrivning och klassiĮcering av Gamla kyrkbyns bebyggelse
Alex 2 (Gamla Torg 3 A, B)
Byggnad i ett plan. Tidigare bagari, i dag sjukhem.
Byggår: sannolikt 1880-tal
Byggherre: Gästgivare Alexander Ericsson
Bevarandevärda detaljer: harmonisk, symmetriskt
uppbyggd huvudfasad med slätputsad listverk (gesims)
mot torget. Glasveranda med snickarglädje mot trädgård.
Förändringar: Tidig ombyggnad i öster. Under senare
delen av 1900-talet har byggnaden genomgått ytterligare
förändringar (fönsterbyte, större takkupa mot trädgården,
mindre takkupor mot torget, inglasning av verandan,
förstukvist/mindre veranda i sydost borttagen, balkonger
på gårdssidan)
Utgör viktig del i torgrummet. Central placering i gamla
bykärnan. Fastigheten ingår i q-märkt område vid gamla
Torg enl stpl fastställs 1981.
K-2, M-1

Anders 3 (Hagagatan 1)
Bostadshus, det s k Hagahuset
Byggår: 1870-90-tal
Ursprungligen boningshus till Höörs bysmedja
Förändringar: De tidigare vitputsade fasaderna har klätts
in med liggande vit plastpanel under 1900-talets senare
del.
K-2, M-3
Anders 6 (Storgatan 3)
Bostadshus med affär i 1 1/2 plan.
Affärsverksamhet sedan 1870-talet. I dag: Optiker.
Byggår: 1860-tal, samt 1890-tal
Senklassicistisk byggnad som är helt symmetriskt
uppbyggd. Frontespis och placering av entré bidrar till
symmetrin och betonar byggnadens mittparti. Avvikande
utformning av fönsterparti med balkong å södra gaveln.
Harmonierar med intilliggande bebyggelse.
Förändringar: Byggnaden har genomgått
fasadförändringar under 1900-talet, främst avseende
fönster (1938 upptogs butiksfönster och 1959 upptogs
ett större skyltfönster. Mindre fönster har murats igen).
Veranda riven 1961. Gavelfönster ersatt av balkong och
”franskt fönster”.
Uthus. Byggår: ca 1900
Boningshus/Förråd. Byggår: 2011
K-3-, M-2
35.

Anders 7 (Storgatan 1, Stenskogsvägen 2)
Tidigare bostads- och handelshus. I dag Musikskola.
Byggår: 1881
Byggherre: Anders Hansson, som lät starta en
betydande trävaru- och spannmålshandel, vilket så
småningom blev Byggland.
Järnaffär sedan 1880-talet.
Byggnaderna är belägna på en gammal gårdsplats,
Höör nr 18.
Musikskolan,
in mot
gård symmetriskt
Bevarandevärda
detaljer:
Harmonisk,
uppbyggd huvudfasad mot gata. Slätputsade detaljer
såsom gördelgesims och vid hörn. Symmetrin
bibehållen även in mot gård.Välbevarad glasveranda.
Ekonomibyggnad (vagnslider)
Byggår: senare hälften av 1800-talet
Ekonomibyggnad: lagerhus, f d stall
Byggår: senare hälften av 1800-talet

Förändringar av samtliga byggnader: Ombyggnad av
ekonomibyggnader till kulturhus 1989-1996. De röda
tegelfasaderna på samtliga byggnader har putsats.
Ombyggnad av uthus till glashytta 2008.
Hela fastigheten: Ger en tydlig gårdskänsla med sina
längor och veranda som öppnar sig mot trädgård och
mot ekonomibyggnaderna.
Historisk bakgrund: Direkta kopplingar till järnvägens
ankomst och Höörs utveckling som stationssamhälle.
K-2, M-1

Bilderna nedan: Uthus ombyggt till glashytta och
butik, 2008
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Berggren 7 (Storgatan 9)
Bostadshus i ett plan. Berggrenska gården
Byggår: 1825-30 ?
Tillhör kyrkbyns äldsta bebyggelse. Utgör enda kvarvarande byggnad av en ursprunglig kringbyggd släktgård, som funnits på platsen sedan slutet av 1700-talet.
Gården, har varit i samma släkts ägo under perioden
1870-1984 och har alltid haft gårdsnummer 10.
Bevarad korsvirkeskonstruktion med putsade fack mot
gård, gråstensgavel, fasader delvis klädda med liggande slät panel, delvis putsade.
Byggnaden har genomgått förändringar under 1900-talet.

Uthus/förråd, “Per Vagns Port”
Byggår:1990-tal
K-2, M-1

Berggren 9 (Storgatan 7)
Tvåvånings bostadshus med affärer
Byggår: 1924
På platsen fanns tidigare ett fårstall, tillhörande Gård
nr 10 (nuv. Bergrenska gården) samt ett undantagshus.
Byggnaden har rymt en möbelaffär, Nilssons Möbler.
Namnet är målat på norra gaveln.
Detaljer: Arbetad tegelfasad, mot Berggren 7, från
1962.
Genomgripande förändringar. 1920-talets arkitektur
svår att avläsa i befintlig byggnad. Tillbyggnad mot
nordväst samt höjning av länga utmed Storgatan 1944,
tillbyggnad mot sydväst samt inklädning med fasadtegel 1962.

K-4, M-3

Brinken 1 (Storgatan 2)
Uppförts som Landstingshus I dag: vårdcentral samt
kontorslokaler.
Byggår: 1975
Förändringar: Inga större förändringar sedan uppförandet.
Övrig bebyggelse
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Eric 9 (Hörbyvägen 6)
Bostadshus i ett plan med inredd vind.
Byggår: 1910
Byggherre: Edvin Olsson
Bevarandevärda detaljer: Välproportionerat hus med
glasveranda och sockel murad i natursten.
Förändringar: huset har byggts till på baksidan, större
fönster har tagits upp under 1900-talets senare del.
K-3, M-2

Felix 7 (Gamla Torg 8)
Bostadshus och restaurang i ett plan med inredd vind
Byggår: 1742 (äldsta delarna)
Tidigare mangårdsbyggnad tillhörande Gård nr 17
i Höör, med två (nu rivna) gårdslängor ut mot torget. Gårdsplatsen belagd i kartmaterial redan 1742.
Gården blev delad i två enheter vid laga skifte 182530. Infogade kvarnstenar i västra gaveln minner om
1800-talets betydande kvarnstenshandel. Vittnar om
äldre byggnadsskick.
Förändringar: Välbevarad huvudfasad mot torg,
undantaget takkupor. Fasad mot Ringsjövägen har
förändrats genomgripande genom bland annat tillbyggnader.
Centralt placerad i den gamla bykärnan med bl. a.
marknadsplats och gästgiveri. Huvudfasad mot torg
av stor betydelse för upplevelsen av torgrummet.
K-2, M-1 (huvudfasad)

Hällbo 27 (Gamla Torg 5)
Affärsfastighet i ett plan
Byggår: 1989-90
Förändringar: Ombyggnad 2011
Övrig bebyggelse
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Hällbo 29 (Gamla Torg 4)
Före detta Gård nr 11 i Höör (Tidigare “Gästgivaren 3)
Restaurangbyggnad i 1 1/2 plan (Höörs Gästgiveri)
Byggår: Första hälften av 1800-talet (förmodligen
1830-50, möjligen även äldre byggnadsdelar)
Välbevarad huvudfasad mot torget.
Förändringar: Senare tillkomna takkupor (varav en
äldre än övriga). Gårdsfasaden kraftig förändrad (tak,
kupor, tillbyggnader). Tillbyggnad mot öster 1928.
Bostadshus
Byggår: 1800-talets senare hälft
Förändringar: ombyggnad 1953, kallskänk tillbyggd på
baksidan 1963.
Bostadshus (Hotellannex) i 1 1/2 plan
Byggår: 1980/1986
Stomme av lättbetong, mansardtak med lertegel.
På fastigheten har tidigare funnits ett stall från 1850.
Fastigheten kan beläggas första gången på karta från
1712 eller 1726. Frosta Härads historia av G Björklund:
Höörs Gästgivaregård tillkommit 1715. Gästgiveriet
fanns från början på Gård nr 12 i Höör, innan det flyttades till nuvarande plats, före detta Gård nr 11 i Höör.
Parkliknande tomt, delvis avgränsad av stenmur, där
Höörsån rinner i den ena delen.
Central placering vid Gamla Torg. Utgör en omistlig del
av den gamla bykärnan. Utgör en viktig byggsten i en
sammanhängande bebyggelsemiljö samlad kring kyrkan
och torget.
Fastigheten ingår i q-märkt område vid Gamla Torg enl
stpl fastställd 1981
K-2, M-1

Höör S:11 (Hörbyvägen 1a)
Uppfört som skol- och fattighus. Tillhörde Gård nr 7.
Byggår: Ca 1830
Höörs första fasta skola. Tjänade sannolikt som skola
och fattighus fram till 1842, enbart fattighus fram till
1876, därefter sockenhus till 1907, senare även bostad
till kyrkovaktmästaren. Skolmuseum sedan 1982.
En av grundstenarna i den gamla bykärnan bestående av
kyrka, prästgård och skolbyggnad. Utgör en karaktärsfull, ålderdomlig silhuett. Tydlig och lätt igenkännbar.
Förändringar: Fasaderna sannolikt ursprungligen vitrappade, vilket de var fram mot slutet av 1900-talet, då
gråstensfasaderna togs fram.
K-1, M-1
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Höör 59:27 (Hörbyvägen 1c)
(Tillhörde tidigare samma fastighet som Höör S:11.
Utgjorde tillsammans Liljan 6 )
F d Gård nr 7 i Höör. “Rasmussonska gården”
Mangårdsbyggnad
Byggår: 1860-80.
Byggherre: M J Nilsson (enl. uppgift)
Tegel på gråstensgrund, fasader putsade i gult.
Symmetrisk fasaduppbyggnad, uppförd med den
svenska herrgården som förebild, dock ej med valmat
tak, utan sadeltak. Punchveranda med snickarglädje
pryder framsidan. Slätputsade putsdetaljer,
t ex gördelgesims.
Vagnslider
Byggår: 1860-talet
Fasader klädda med stående röd locklistpanel
Bostadshus, “Mornas hus” (enl. uppgift)
Byggår: 1700-talets slut
Delvis i gråsten, delvis träkonstruktion Fasader delvis
klädda med stående röd träpanel. Kvarnstenar infogade i fasad.
Central placering i den äldsta bykärnan, med fastigheten direkt angränsande till kyrkotomten. Den
sammanhängande gårdsmiljön av stor betydelse för
upp- levelsen av den gamla kyrkbyn och byaplatsen.
Det äldre boningshusets gråstensfasader utgör tillsammans med vagnslidret och intilliggande gråstensbyggnad (nuv. skolmuseet) en omistlig del av den gamla
kyrkbyns kärna.
Förändringar (samtliga byggnader): Inga påtagliga
förändringar sedan förra inventeringen.
K-1, M-1

Höör 59:28 (Skolgatan 8)
Församlingshem i ett plan
Byggår: 1978
På platsen fanns tidigare en byggnad från 1840-talet,
tillhörande Gård nr 2 i Höör, belägen nordväst om
kyrkan.
Förändringar: I stort oförändrat sedan uppförandet.
Övrig bebyggelse
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Liljan 1, Höör 53:1 (Skolgatan 6)
Bostadshus i två plan
Byggår: 1934
Ritat av Carl A Persson
Byggherre: Ernst Landgren
Förändringar: Mexifasadbeklädnad i vitt bruk 1971
Garage
Byggår: 1966
Genomgripande förändringar under senare delen av
1900-talet.
K-4, M-3
Liljan 3, Höör 59:22 (Skolgatan 4)
Bostadshus, f d mangårdsbyggnad till Gård nr 2 i Höör
Byggår: 1850-1880
Tegelkonstruktion och putsad gråstensockel
Senklassicistiskt boningshus med symmetrisk fasaduppbyggnad. Karaktäristisk silhuett i den gamla bymiljön.
Förändringar: Inreddes med två lägenheter 1945. Takfönster, takkupa, fasadförändringar (norra gaveln). Till sin
helhet välbevarad sedan uppförandet.
Uthuset, som är sammanbyggt med grannfastighetens
garage (Liljan 4) har genomgått större förändringar under
1900-talets senare del.
K-2, M-2

Liljan 4, Höör 59:23 (Skolgatan 2)
Bostadshus i 1 1/2 plan. “Villa Hildeshem”
Byggår: 1901-02
Ritat av John Ekström
Bevarandevärda detaljer: Rikt artikulerad tegelarkitektur
med bland annat bandgördlar i dubbla rader. Tegel kombinerad med natursten, välvda former i utformning av
fönster och dörrar. Typisk för 1800-talets senare del och
1900-talets början. Drag av jugendstil
Förändringar: . Två våningar hög träveranda med snickarglädje riven 1940 och ersatt med murad terrass med
balkong. Fönsterförändringar under 1900-talets senare
del.
Centralt placerad direkt väster om kyrkan, ingår i och
förstärker miljön kring kyrkan. Harmonierar väl med
Liljan 3. Uthus från tiden ingår i en harmonisk helhet:

K-2, M-1
41.

Lundsten 11 (Brogatan 3)
Lundstenska gården, ”Stengården”. U-formad f d gårdsanläggning till Gård nr 9 i Höör.
Byggår: Slutet av 1700-talet.
Den första ägaren till huset, P. Lundsten, har gett namn
åt kvarteret. En av byns första gårdar att delvis styckas
av till byggnadstomter. Gråstensfasaderna med infällda
kvarnstenar vittnar om bygdens tidigare betydande kvarnstenshandel.
Bevarandevärda detaljer: gråsten och korsvirke med
tegel, fasader delvis klädda med stående röd locklistpanel. Gråstensväggarna har infällda kvarnstenar. Välbevarad hel gårdsmiljö.
Förändringar: Mindre förändringar under senare delen
av 1900-talet (takkupa och fönster mot Brogatan). Inga
påtagliga förändringar sedn förra inventeringen.
K-1, M-1

Lundsten 13, 14 (Brogatan 1)
Bostadshus i 11/2 plan. Rymde tidigare läkarmottagning
(1956 –)
Byggår: 1880-90-talet
Byggherre: Otto Nilsson
Senklassicistiskt boningshus med rektangulär planform.
Bevarandevärda detaljer: profilerat listverk kring fönster,
profilerad gördelgesims. Välbevarad glasveranda med
lövsågade detaljer in mot gård. Gråstensgrund (putsad)
Förändringar: Tillbyggnad i norr 1955, garage i källarplan 1956, balkong med pelare 1956 (?), takkupor mot
gatan och in mot gård under senare delen av 1900-talet,
liksom takfönster på tillbyggnad.
K-2, M-1

42.

Prosten 4 (Östergatan 22, 24, Kyrkstigen 1)
Skolbyggnad, f d samrealskola, uppförd i två våningar.
Byggår: 1924
Arkitekt: Johannes Ekström
Byggmästare: Johan Wessman.
Bevarandevärda detaljer: Ståndsmässig skolbyggnad
i klassicistisk stil. putsdetaljer, bl. a. rusticerande
hörnkedjor och dörrinfattningar. Markerat entréparti
samt frontespis med större halvmåneformat lunettfönster betonar symmetrin i fasaden.
Byggnaden har en anmärkningsvärt arkitektonisk funktion som blickpunkt uppe på en höjd, med viss distans
till omgivande bebyggelse. Enebacksparken (nord)väst
om fastigheten bidrar till skolans starkt miljöskapande
betydelse.
Förändringar: Stora invändiga och utvändiga förändringar under 1900-talets senare del. Utvändigt: igensättning av gavelfönster, inplåtning av skorstenar, ny
entré gårdsfasad (aluminium). Teckningssalen utvidgad
redan 1944.
Fastigheten omfattar flera byggnader
Bl. a. skolpaviljong
Byggår: 1959
K-1, M-1 (skolbyggnaden från 1924)

Prosten 5 (Skolgatan 10)
Prästgård med bostad. I dag: Skola (Edens kristna förskola) och pastorsexpedition.
Före detta Gård nr 1 i Höör
Byggår: Cirka 1862
Platsen för prästbostad belagd sedan 1700-talet. Ingår i
den gamla kyrkbyns kärna.
Bevarandevärda detaljer: Påkostad, symmetrisk och välproportionerlig tegelbyggnad. Fasader i rött tegel med
rika mönstermurade detaljer i anslutning till fönster,
dörr och takfot. Gavlar med trappstegsornament. Inslag
med gult tegel.
Förändringar: Senare tillkommen takkupa.
Byggnad 2: Tidigare ekonomibyggnad (stall) i korsvirke
till gård nr 1, nu bland annat rektorsexpedition.
Byggår: 1800-1850
Bevarandevärda detaljer: korsvirke på putsad gråstensgrund, synlig rödmålad timra, putsade fack
Förändringar: Byggnaden tillbyggd och förändrad till
stora delar (fönster, tak, dörr).
K-1, M-1 (Byggnad 1 och 2)
43.

Spinneriet 1 (Skolgatan 3)
Bostadshus
Byggår: 1840-talet
Uppförd som skola efter laga skifte år 1842. Ungdomshem fanns i tillbyggnaden. År 1874 flyttades huset från
tomt vid småskolan till nuvarande plats och inreddes till
spinneri, vilket blev Höörs första industri. Ullspinneriet
drevs av M. Nilsson och Lillienberg och övertogs sedan
av spinnmästare Regnér. Minner om Höörs äldre industriella arv.
Bevarandevärda detaljer: hög naturstensgrund. Välbevarad korsvirkeskonstruktion med synlig svart timra och
röda tegelfack
Förändringar: Tidigare tillbyggnad (ungdomshemmet)
riven under senare delen av 1900-talet. Byggnaden
har även genomgått andra förändringar under samma
tidsperiod: ändrad fönstersättning södra gaveln, fönsterbyten runtom, takfönster, inplåtning av skorsten.
Ger ett ålderdomligt intryck, av stor betydelse för
förståelsen av hur den gamla kyrkbyn en gång såg ut.
Ingår i en sammanhängande äldre bebyggelsemiljö,
centrerad kring kyrkan.

K –2. M –2

Spinneriet 3 (Eriksgatan 17, Skolgatan 1)
Bostadsbyggnad i ett plan
Byggår: 1870-tal
Förändringar: Gatufasaden tämligen väl bevarad, undantaget entrén och fönster. Gårdsfasaden har genomgått större förändringar under 1900-talets senare del
(bl a tillbyggnader).
Bevarandevärda detaljer: hög naturstensgrund med
infogade kvarnstenar.
Betydelsefull för den ålderdomliga gatumiljön, bl a
genom sin placering i gatulinje. Hör ihop med Spinneriet 1 och Liljan 3.

Bostadshus i ett plan med inredd vind
Byggår: 1968
Förändringar: Bl a takfönster
K – 3, M – 2 (hela fastigheten)

44.

Sammanhängande kulturmiljö med högt bevarandevärde

45.

Inventerade fasƟgheter i Höörs Gamla kyrkby
Fastighetsbeteckn.

Gatuadress

Byggår

Klassificering

Sidnr

1985

2012

1B
2
2

K-2, M-1
K-2, M-3
K-3, M-2

35
35
35

1B

K-2, M-1

36

Alex 2
Anders 3
Anders 6

Gamla torg 3A, B
Hagagatan 1
Storgatan 3

Anders 7

Storgatan 1
Musikskolan
Kulturhus

1881
1850-1900

Berggren 7
Berggren 9

Storgatan 9
Storgatan 7

1825-30
1924

1B
–

K-2, M-1
K-4, M-3

37
37

Brinken 1

Storgatan 2

1975

–

Övr. bebygg

37

Eric 9

Hörbyvägen 6

1910

1B

K-3, M-2

38

Felix 7

Gamla torg 8

1700-tal mitt 1B

K-2, M-1
(huvudfasad)

38

Hällbo 27
Hällbo 29

Gamla torg 5
Gamla torg 4
restaurangbyggnad
bostadshus

1989-90

–
1B

Övr. bebygg
K-2, M-1

38
39

1A
1A

K-1, M-1
K-1, M-1

39
40

Höör S:11
Höör 59:27

1880-tal
1870-80-tal
1860- tal
samt 90-tal

Klassificering

1800-1850
1850-1900

Höör 59:28

Hörbyvägen 1a
Hörbyvägen 1c
mangårdsbyggnad
vagnslider
bostadshus
Skolgatan 8

1860-80
1860-tal
slutet 1700-tal
1978
–

Övr.bebygg

40

Liljan 1 (Höör 53:1)
Liljan 3 (Höör 59:22)
Liljan 4 (Höör 59:23)

Skolgatan 6
Skolgatan 6
Skolgatan 2

1936
1850-1900
1901-02

–
1B
1B

K-2, M-2
K-2, M-2
K-2, M-1

41
41
41

Lundsten 11
Lundsten 13, 14

Brogatan 3
Brogatan 1

slutet 1700-tal 1A
1880-90-tal 1B

K-1, M-1
K-2, M-1

42
42

Prosten 4

Österg 22, 24
Kyrkstigen 1
Skolgatan 10

1924

1A

K-1, M-1

43

1862

1A

K-1, M-1

43

Skolgatan 3
Eriksg 17, Skolg 1
Bostadshus 1
bostadshus 2

1840-tal

1A
–

K-2, M-2
K-3, M-2

44
44

Prosten 5
Spinneriet 1
Spinneriet 3

1830-50

1870-tal
1968

46.

Ordförklaringar
Båle

Kraftiga, knuttimrade, tudelade furustockar i kluvet skick.

Bålastuga

En ryggåsstuga eller högstuga, är ett envåningshus utan innertak. Den nordiska bålastugan var
den vanliga formen av bostadshus för allmogen under äldre tider. Ryggåsstugans tak vilar upp
till på ryggåsen. Husen är oftast utförda i knuttimmer även om skiftesverk förekommer.

Gatehus

Ensamliggande, små odlingsenheter i periferin till den äldre bebyggelsen.
I Skåne, Halland och Blekinge: äldre hus som byggts längs en bygata eller byns fägata.
Motvarigheten i resten av Sverige är närmast backstugan. Innehavaren eller brukaren av ett
gatehus benämndes gatehusman och var jämställd med torpare, med tämligen låg social status.
Vid försäljning av ett hemman kunde också ett gatehus avsättas som undantag att disponeras av
försäljaren livet ut.
Gatehus är ursprungligen låga och i regel enlängade. Bakom huset finns i de flesta fall plats för
en köksträdgård eller en liten kålhage.
Efter enskiftet i Skåne byggdes många gatehus. Då byarna skiftades och gårdar flyttades till
utägor kvarstod mindre markbitar intill bygatan som nu kunde bebyggas med gatehus, främst
för yrkesfolk som snickare, skomakare och skräddare.

Gavelröste

Används ofta synonymt med husets gavel.

Gesims

Profilerat listverk, oftast horisontalt placerad ovanför eller längs med en fasad. Kan också
placeras som dörr- eller fönsterkrön. Utifrån gesimsens placering talar man om sockelgesims,
gördelgesims (mitt på fasaden) eller takgesims.

Rappa

Att förse vägg eller mur med ett täckande lager av kalk eller murbruk, ex. vitrappad husfasad

Åbyggnad

Avser oftast exempel stall eller ladugård eller andra byggnader på tomten undantaget boningshuset. Kan i undantagsfall även avse huvudbyggnad.

48.

Källor och liƩeratur
Bilder
Samtliga arkivfoton och vykort ur Knut Jönssons bildsamling, Höörs kommun.
Nytagna foton av Staffan Olofsson och Anna-Karin Olsson. Om inte annat anges: Helen Carlsson, Ulrika
Larsson eller Hilda Knafve.
Tryckta källor:
Ahlstrand, Jan Thorsten: Arkitekturtermer. Lund 1976.
Andersson, Bertil; Thornberg, Sven B: En bok om Höör. Höör – Förr och Nu. Höör 2001.
Boverket: Byggnaders särdrag. Stilhistorisk handbok 1880-1960. Karlskrona 1995.
Brihmer, Birgitta (Höörs kultur- och fritdsförvaltning): Skolmuséet i Höör. Höörs första fasta skola. Höör 2002
(omtryck).
Carlsson, Petter/Landsantikvarien i Malmöhus län: Kulturmiljövården i översiktsplaneringen Höörs kommun 1998.
Björk, Cecilia; Nordling, Lars; Reppen, Laila: Så byggdes villan – Svensk villaarkitektur från 1890 till 2010. Västervik 2000
Höörs kommun: Järnvägen i Höör 150 år. Särtryck ur Skånska Järnvägar nr 3/2008.
Höörs kommun: Översiktsplan 2002.
Höörs kommun: Arbetsmaterial: Översiktsplan 2012
Kommunstyrelsen och Kulturnämnden i Höörs kommun: Förslag till bevaringsplan för Höörs kommun, 1985.
Kommunstyrelsen och Kulturnämnden i Höörs kommun: Bebyggelseinventering Höörs kommun, Höör 1985.
Kulturnämnden i Höörs kommun: Inventering av bebyggelse i Höörs kommun, Höör 1977.
Kulturnämnden i Höör: Boken om Höör, 1980.
Lindsjö, Danuta: Väggarna talar. Häfte 1-10, 2005.
Unnerbäck, Axel: Kulturhistorisk värdering av bebyggelse. Riksantikvarieämbetet 2002.
Ystads kommun: Bevarandeprogram för Ystads stadskärna, 2005.

Otryckta källor:
Länsstyrelsen i Skåne: Kulturmiljöprogram för Skåne, 2006
http://www.lansstyrelsen.se/skane/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/landskapsvard/kulturmiljoprogram/
(Senast uppdaterad 2009-10-21)
Terra Scaniae - skiftesreformerna: http://www.ts.skane.se/fakta/skiftesreformerna

49.

Avgränsning av inventerade delområden inom Höörs tätort

Inventerade delområden i Höörs tätort. Varje delområde presenteras i en områdesbeskrivning.
Delområde 1 – Gamla kyrkbyn, 2 – Stationssamhället, 3– Mellan kyrkbyn och stationssamhället,
4 – Åkersberg, 5 – Sydvästra delen av Höörs tätort, 6 – Nordöstra delen av Höörs tätort och
7 – Sydöstra delen av Höörs tätort. Karta: Trine Strunck, Höörs kommun.

Kultur- och Fritidsnämnden
Miljö- och Byggnadsnämnden
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KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Planerings- och utvecklingsenheten

Anteckning efter telefonsamtal
Jag har idag pratat med LG Håkansson. Har delar bedömningen i tjänsteskrivelsen och
släpper tanken om att bygga en ekonomibyggnad på allmän platsmark framför Gästis.
Han vill fokusera fortsatt dialog om arrende för parkeringen och förändringar kring ån.

Spa-delen verkar ordna sig genom bygglov.

Karin Kallioniemi
Samhällsplanerare/Kommunarkitekt
0413-281 66
karin.kallioniemi@hoor.se

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

Sida
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2016/525

§ 128

Ansökan om planbesked, Hällbo 42 m fl

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Positivt planbesked lämnas för utökning av byggrätterna till Höörs Gästgifwaregård
inom fastigheten Hällbo 42.
2. Genomförande av planförslaget kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan.
3. Planarbetet ska ske med utökat förfarande.
4. Planbeskedet gäller i två år från beslutsdatum.
5. Planarbetet ska initieras av fastighetsägaren för att teckna plankostnadsavtal.
6. Planarbetet bedöms kunna avslutas under 2019, förutsatt att plankostnadsavtal
tecknas under 2017.

Beslutsmotivering
All förändring av stadsmiljön vid Höörs Gästgifwaregård och Gamla torg bör bidra till att
stärka och förtydliga den gamla bykärnan. Ett övergripande mål med en eventuell ny
detaljplan bör därför vara att den ska ge ett ännu bättre stöd för en sådan utveckling än
den redan ambitiösa gällande stadsplanen.
En utveckling av hotell- och restaurangverksamheten på Höörs historiska Gästis är ett
mål sig, och bidrar till att stärka de kulturhistoriska värdena på platsen. Det finns inte
några uppenbara konflikter mellan verksamhetens önskemål att bygga ett spa och de
kulturhistoriska värden som är beskrivna i gällande stadsplan och kulturmiljöprogrammet.
Däremot är det mindre lämpligt att tillåta en ny ekonomibyggnad i den känsliga miljön
mellan Höörs Gästgifwaregård, Gamla torg och Kolljungabäcken.
Sammanfattningsvis bedöms det vara lämpligt att medge planbesked för att utöka
byggrätten inom fastigheten Hällbo 42, men däremot inte för de områden som idag är
planlagda som allmän platsmark.

Ärendebeskrivning
Hellas Invest AB äger fastigheten Hällbo 42 och bedriver där hotell, konferens och
restaurang (Höörs Gästgifwaregård). I oktober 2016 ansökte ägaren om planbesked för
att utveckla rörelsen.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

tjänsteskrivelse planbesked Hällbo 42 170406.pdf
hoors_tatort_kyrkbyn_delomrade1.pdf
Skjutsstallet foton 1975.pdf
Anteckning telefon med LG.docx

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Planförfarande för fastigheten Sätofta 9:42
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att planarbetet ska bedrivas med utökat förfarande, men att
det inte krävs program eller miljöbedömning förutsatt att planarbetet följer inriktningen i
översiktsplanen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 12 september 2013 om positivt planbesked för fastigheten
Sätofta 9:42. Hösten 2014 kontaktade fastighetsägaren kommunen för att påbörja
planarbetet. Eftersom planbeskedet inte innehöll några ställningstaganden kring
planförfarandet lyftes ärendet åter för beslut i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade 4 december 2014 att planprocessen skulle initieras med ett
planprogram för att huvudstrukturer och avvägningar av enskilda och allmänna intressen i
så stor utsträckning som möjligt ska bedömas och lösas innan ett formellt planförslag
upprättas. Parallellt med programmet görs en Miljökonsekvensbeskrivning som underlag
till planen och för att belysa de konsekvenser som planen innebär. Därefter upprättas
detaljplan enligt plan- och bygglagens regler för normalt planförfarande.
Bakgrunden till detta beslut var att planarbetet inte hade stöd i översiktsplanen och
riskerade komma i konflikt med natur- och rekreationsintressen föreslog. Planområdets
roll i en större struktur av grönområden bedömdes innebära en sammanlänkande funktion
mellan särskilt värdefulla områden och en exploatering bedömdes därför påverka
grönstrukturen på en kommunal nivå.
Fastighetsägaren bedömde i det läget att planarbetet skulle bli för kostsamt och valde att
inte starta planarbetet.
I februari 2016 antog kommunfullmäktige planen för Ringsjöbandet som är del av
översiktsplanen. Det innebär att förutsättningarna för planarbetet har förändrats och att
det finns skäl att göra en ny bedömning när det gäller behovet av planprogram och
miljöbedömning.
I mars 2017 har förvaltningen tagit kontakt med fastighetsägaren för att höra om det finns
intresse av att sätta igång planarbetet. Inför en bedömning av plankostnaderna behövs ett
nytt beslut om planförfarandet.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Klicka här för att ange text. • Klicka här för att ange text.
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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Förslag till beslutsmotivering
I översiktsplanen (Planen för Ringsjöbandet) har kommunen tagit ställning för att en del
av fastigheten är lämplig för bostadsbebyggelse. Utbyggnadsområdet har avgränsats av
hänsyn till behovet av grönstråk samt en fornlämning.
Slutsatsen av den miljöbedömning som genomförts i samband med översiktsplanen är att
marken har höga naturvärden och är av stor betydelse för dem som bor i närheten.
Stråket är en spridningskorridor för djur och växter. Delar av områdets värden kommer att
gå förlorade vid exploatering, men genom att avgränsa utbyggnadsområdet kan en grön
korridor bibehållas. Ett välanvänt stigsystem kommer att delvis försvinna vid
utbyggnaden. Delar av de rekreativa värdena kan dock upprätthållas genom att en grön
korridor bibehålls. Det konstaterades också att behovet av närmare
naturvärdesinventeringar ska övervägas i samband med att detaljplan upprättas för
området.
Mot bakgrund av att planarbetet numera har stöd i översiktsplanen bedöms det inte
längre finnas behov av ett särskilt planprogram som anger utgångspunkter och mål för
planarbetet. I stället ska planarbetet följa inriktningen i översiktsplanen.
Genom den principiella avgränsning av ett grönstråk som framgår av översiktsplanen
bedöms det nu inte heller vara nödvändigt med en särskild miljöbedömning av
detaljplanen. Däremot är det lämpligt att genomföra naturvärdesinventeringar som en del
av planarbetet och att inarbeta slutsatserna i planen. Om det under planarbetet
framkommer kunskap som ger anledning att befara betydande miljöpåverkan så är det
möjligt att i ett senare skede inleda en miljöbedömning.
Sedan 2014 har även plan- och bygglagens regler kring planförfaranden förändrats.
Numera gäller att utökat förfarande ska tillämpas för en detaljplan som (PBL 5 kap 7 §):
1. inte är förenlig med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande,
2. är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller
3. kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
I annat fall kan planarbetet bedrivas med det något enklare standardförfarandet.
Det aktuella planarbetet är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens
granskningsyttrande. I nuläget befaras planen inte medföra betydande miljöpåverkan.och
klarar därmed två av tre kriterier för standardförfarandet.
Det sista kriteriet gäller i vilken mån planarbetet är av intresse för allmänheten. Var
gränsen går för ”betydande intresse för allmänheten” bedöms från fall till fall och det är
upp till Höörs kommun att ta ställning. Dialogen om planen för Ringsjöbandet har visat att
det finns ett stort allmänt intresse för frågan om att bebygga fastigheten. Vidare är
fastigheten utpekad i grönstrukturprogrammet för sina naturvärden. Sammantaget kan
planarbetet bedömas vara av betydande intresse för allmänheten och utökat förfarande är
lämpligt.

TJÄNSTESKRIVELSE
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Beslutsunderlag
Plan för Ringsjöbandet s 106-108 (utdrag)
Behovsbedömning 2014
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SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR
Plan- och GISenheten

Behovsbedömning
Gällande om miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas för detaljplaneläggning av
fastighet Sätofta 9:42, Höörs kommun.

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

Introduktion
Ett positivt planbesked har lämnats för detaljplanering av fastighet Sätofta 9:42.
Intentionerna med planen är att omvandla ett nuvarande skogsområde till ett område för
enbostadshus. Fastighetens totala yta är 23200 kvm, varav det planeras att avsätta 2530
kvm till skydd av fornlämning och resterande yta disponeras för tomtmark och nödvändig
infrastruktur.
Enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § Plan- och bygglagen (PBL) samt 6 kap 11 §
miljöbalken (MB) skall en miljöbedömning göras av detaljplaner om dess genomförande
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Som underlag för kommunens
ställningstagande till detta görs en behovsbedömning med utgångspunkt från MKBförordningens bilaga 4. Syftet med bedömningen är att integrera miljöaspekter i planen
eller programmet så att en hållbar utveckling främjas. Påvisar behovsbedömningen en
betydande miljöpåverkan skall en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.

Ställningstagande
Ett samlat ställningstagande har gjorts utifrån en bedömningsmall om vad för
miljöpåverkan planen antas medföra.
Detaljplanen syftar till att fastigheten Sätofta 9:42 ska användas för bostadsändamål.
Planläggning av området har inte stöd i gällande översiktsplan 2002, utan är avsatt som
grönstruktur för Ringsjöbandet. Området är idag skogsmark och innehåller ekologiska
(biologisk mångfald) kulturella (fornlämning) och sociala (rekreation, upptrampade och
välanvända stigar) värden. Detaljplanen förväntas medföra en betydande miljöpåverkan då
en biotop, flerskiktad blandlövskog, tas bort som används för rekreation och
spridningsstråk för flora och fauna. Planområdet har även allmänna intressen ur en social
aspekt då det används för närrekreation och har ett högt naturvärde (näst högst i
klassificeringen). Fastigheten är en del av kommunens grönstrukturprogram och
skogsområdet har en sammanlänkande funktion för grönstrukturen mellan de särskilt
värdefulla områdena Sätofta-Orup och Sätofta hed. En exploatering av området bedöms
därför påverka grönstrukturen på en kommunal nivå. Planläggning av området har inte
stöd i gällande översiktsplan 2002.
Med stöd av kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4 bedömer kommunen att
genomförandet av planen riskerar att medföra betydande miljöpåverkan och att en
miljökonsekvensbeskrivning bör genomföras i syfte att integrera miljöaspekter i
planarbetet. I bedömningen har särskild vikt lagts vid det faktum att utbyggnaden av
Ringsjöbandet innebär en alltmer intensiv markanvändning i ett område som är av stort
intresse för naturvård och friluftsliv.
I MKBn bör fokus ligga på att tydliggöra naturvärdena och jämföra alternativa
utformningar av området så att ny bebyggelse anpassas till naturvårds- och
friluftslivsintressen och så att en tillräckligt bred grön korridor undantas från exploatering.

Datum

Sida

2014-11-20

3 (7)

SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR
Plan- och GISenheten

Övergripande dokument som rör planområdet
För att sätta planområdet i ett sammanhang beskrivs nedan vad området har för roll
utifrån kommunala program, styrdokument etc.
Översiktsplan 2002
I gällande översiktsplan från 2002 är området inte utpekat för bostäder, utan är avsedd
som en del av en grönstruktur för Ringsjöbandet.
Fördjupad översiktsplan för Ringsjöbandet, samrådsförslag
I samrådsförslag till fördjupad översiktsplan för Ringsjöbandet är området delvis markerad
som område för ny bebyggelse samt en del av skog- och hagstråk som sträcker sig från
Stenskogen till Höörsån.
Naturvårdsprogram 2012
Området är i Naturvårdsprogrammet utpekat som en del av ”värdefulla landskap” som
innehåller kluster av värdefulla naturområden och tillsammans bildar ett gemensamt
landskap (s. 92 Naturvårdsprogrammet).
Planområdet ingår i ett större sammanhängande landskap som benämns
Ringsjölandskapet, vilket är ett vidsträckt landskapsavsnitt där flera olika dellandskap
flyter i varandra. Landskapsområdet sträcker sig från Pinedalen och upp mot Ringsjöarna
där ädellövskog på näringsrik mark utgör kärnvärden, tillsammans med grova ekar och
ekhagar i ett eklandskap. Eklandskapet fortsätter vidare nordöst och nordväst om Höörs
tätort. Planområdet är en del av det nordöstgående landskapsstråket.
Grönstrukturprogram
Enligt grönstrukturplanen är området kategoriserat som klass 2 (klass 1 innebär mycket
höga naturvärden) för värdefulla naturområden och ses därmed som ett delområde med
höga naturvärden (s. 16 i Grönstrukturprogrammet).
Planområdet är lokaliserat mellan tre större, sammanhängande värdefulla naturområden,
Orup-Sätofta, Ekeborg-Bäckagården och Sätofta hed. Det ingår även som en del i en
ekologisk korridor med ek- och ädellövskog som förbinder dessa tre värdefulla områden.
Området kan ses som en sammanfogande länk mellan områden och är av vikt för de
omkringliggande värdefulla områdena.
Planområdet är även en del av ett större sammanhängande närrekreationsområde (S7.
Orup-Sätofta) som sträcker sig västerut mot Orupsberget, samt vidare norrut mot
Ekbacken. Detta genomkorsas av många spår och stigar, många spontana men flera är
anlagda och markerade. Det är av stor betydelse för de som bor i närheten men bör lyftas
fram som en resurs för hela tätorten.
Sammanfattning av kommunala dokument
I de gällande dokumenten finns det flera motstående intressen och värden som bör
beaktas under planläggning.
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Bedömningsmatris
Matrisen som följer har ett syfte att fungera som ett hjälpmedel vid bedömning om
genomförandet av en detaljplan kan komma att innebära ”betydande miljöpåverkan”. Om
planförslaget kan antas innebära betydande miljöpåverkan skall en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) göras enligt regler i 6 kap. miljöbalken.

Faktor

Påverkan
Stor

Kommentar
Liten

Gällande planer och program som
berör planområdet
Finns en gällande detaljplan (är
projektet förenligt med den)?

-

-

ÖP eller FÖP (konflikter)?

Det finns ingen detaljplan över
fastigheten.

X

I gällande Översiktsplan från 2002 är
området markerat som en del av en
grönstruktur för Ringsjöbandet. I
samrådsförslag till fördjupad
översiktsplan för Ringsjöbandet är
området delvis markerad som
område för ny bebyggelse samt ett
skog- och hagstråk som sträcker sig
från Stenskogen till Höörsån.

X

Området har andra kommunala
intressen i form av grönstråk,
närrekreation och höga naturvärden
som innebär en negativ påverkan av
kommunala planer vid exploatering.

X

Planområdet är idag ett
skogsområde med flera intressen och
påverkan bedöms som stor då
användningen ändras helt.

Betydelse för andra planers eller
programs miljöpåverkan

Planens karaktäristiska egenskaper
– innebär planen betydande
miljöpåverkan gällande…
Plats

Art

-

-

Användningssättet bostäder bedöms
inte ge större miljöpåverkan.

X

Planen innebär att obebyggd
naturmark tas i anspråk och att
Sätofta förtätas.

Storlek
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Lagstiftning och förordnanden
Internationella konventioner,
gemenskapens miljölagstiftning
(natura 2000, UNESCO världsarv,
CW-omr.)

-

-

Miljöbalken 3 - 4 kap (riksintresse för
friluftsliv, naturkulturminnesvård och
särskilda hushållningsbestämmelser)

Området berörs inte av några
internationella intressen.

Enligt MB 3 kap. 6 § Ska områden
med betydelse ur allmän synpunkt på
grund av natur- eller kulturvärden
eller friluftsliv skyddas mot åtgärder
som kan skada miljön. Behovet av
grönområden i tätorter och i
närheten av tätorter skall särskilt
beaktas.

X

Området ligger inom ett område med
allmänna intressen i form av
fornlämning, grönstråk och
närrekreation (Område Sätofta-Orup
i grönstrukturplanen).
Området omfattas inte av något
riksintresse.
Miljöbalken 5 kap
(miljökvalitetsnormer: föroreningar i
utomhusluften, föroreningar i fiskoch musselvatten, omgivningsbuller
och yt- och grundvatten)

Miljöbalken 7 kap (strandskydd,
biotopskydd, natur/kulturreservat)
Berörs något byggnadsminne eller
fornminne?

Berörs något område utpekat i
naturvårdsprogram eller någon
nyckelbiotop?

-

X

Intentionerna är en utbyggnad av
enbostadshus. Då utbyggnaden kan
innebära ett ökat bilberoende
bedöms miljökvalitetsnormer för
utomhusluft påverkas negativt i viss
utsträckning.

-

-

Fastigheten innehåller inga skyddade
områden

-

-

Fornminne finns inom fastigheten
men undvaras bebyggelse.

I Naturvårdsprogrammet är området
en del av ett utpekat värdefullt
landskap (Ringsjölandskapet) och
fungerar som en länk mellan
värdefulla delområden.

X

Påverkas miljömålen?

X

Begränsad klimatpåverkan – en
mindre ökning av transporter och
därmed förbränning av fossilt bränsle
kan uppkomma.
Levande skogar, ett rikt växt- och
djurliv – Planen innebär en minskad
naturmark
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Miljö
Naturvärden

Enligt grönstrukturplanen är området
kategoriserat som klass 2 (klass 1
innebär mycket höga värden) för
värdefulla naturområden och ses
därmed som ett delområde med höga
värden. Det ingår även som en del i
en ekologisk korridor med ek- och
ädellövskog.

X

Kulturvärden
Har detaljplanen negativ inverkan på
närmiljön? (jord/mark, luft/klimat,
vatten, växt- och djurliv,
landskapsbilden, omgivningen m.m.)

Opåverkat område eller finns det
särskilda värden ur boendesynpunkt?
(oexploaterat, bullerfri zon,
närrekreationsområde eller
kvartersströvmarker)

-

-

Inget kulturvärde bedöms påverkas
Byggnation av hela fastigheten
innebär att levnadsmiljöer för djurliv
försvinner och medför även att
möjliga spridningsstråk och
kopplingar för människor samt flora
och fauna begränsas/försvinner.

X

Området är av värde för boende på
lokal och kommunal nivå ur rekreativ
synpunkt.

X

Hälsa
Rekreationsvärden och påverkan på
sådana

Området används för rekreation och
är en del av ett större
närrekreationsområde som benämns
Orup-Sätofta. Området är en del av
ett sammanhängande grönstråk.

X

Människors hälsa

X

Risk för störningar (ljud, ljus,
vibrationer, trafik m.m.)? Eventuella
riktvärden (luftföroreningar, buller
etc.)
Risk för olyckor? (explosion, brand,
strålning, utsläpp av farliga ämnen
vid olycka etc).

X

-

-

En exploatering med bostäder på
hela fastigheten innebär att möjlighet
till närrekreation i området
försvinner. En del av Höör kommuns
särdrag i form av naturnära karaktär
minskar och ger mindre utrymme för
rekreativa aktiviteter och vistelse i
natur.
En möjlig trafikökning bedöms
innebära en liten störningsökning.
Riktvärden bedöms ej överskridas.

Planen bedöms inte medföra några
risker.
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Hushållning av mark och vatten
Detaljplanens utnyttjande av mark,
vatten och andra resurser.

X

Effekten på området i samband med
ny detaljplan (förändrad
markanvändning, krav på
följdändringar - ex. stormarknader,
industriverksamheter).
Förorenad mark, skredrisk,
markradon

Ny infrastruktur behövs för lokalgata
samt gång- och cykelvägsanslutning.
X

-

Detaljplanens alstrande av avfall.
Sannolikhet, varaktighet och
frekvens av påverkan och
möjligheten att avhjälpa den
X

Andreas Ask
Planarkitekt
0413-28212
andreas.ask@hoor.se

Planens intentioner innebär en
relativt tät bebyggelse med mindre
tomter.

-

Planområdet bedöms inte ligga inom
dessa riskområden.

X

Ny bebyggelse kräver utökad
avfallshantering.
Ett genomförande av planen medför
att påverkans sannolikhet är hög
samt kommer att ske varaktigt då
skogsområdet ersätts med
bebyggelse. Det finns möjlighet att
avhjälpa påverkan genom att minska
ytan för exploatering och bibehålla
en del av naturområdet och därmed
dess funktion som grönstråk,
rekreation etc.
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I sydväst vid sjön finns ett mindre område, Sätern,
med höga naturvärden. Området består av en
betad ekhage med grova hagmarksekar och en stor
vidkroning bok. Mot sjön finns en tydligt markerad
strandvall. Naturvärdena finns framförallt i trädskiktet. Ekhagen är utpekat som naturvärdesobjekt av
Skogsstyrelsen.
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Utbyggnadsområden

Befintlig strand med bad

Kulturmiljö och
landskapsbild

Befintlig lekplats
Kommunal bad och båtplats

Figur 70. Urval av förutsättningar samt planerad utveckling av delområde 7
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I den västra delen av området finns igenväxande
hagmark med olikåldrigt trädskikt. Trädskiktet
består av grov ek och bok, rikligt med hassel samt
solitär avenbok. Hela området är en nyckelbiotop.

!

!

Natur och rekreation

!

Planerad badplats

!

!

Vid Ringsjöhöjden finns ett mindre område igenväxande hagmark med mycket höga naturvärden enligt
Grönstrukturprogrammet. Naturområdet utgör en
viktig länk mellan större sammanhängande naturområden, dels som grönstråk för rekreation men
också som en spridningskorridor för djur och växter.
!

!

Delområden

Område 7

Terrängen i området sluttar i syd och sydöstlig
riktning från Orupsberget ned mot Sätoftasjön och
Höörsån. Stora delar av området är bebyggt med
tät bebyggelse. I området finns två privata vårdhem
och en kommunal förskola. Ett område mot den
västra gränsen är obebyggt och består av öppet fält
och lövskog. Från Nybyvägen sett finns utblickar
över Sätoftasjön vid Sätern och gården Thestrup
med omgivande öppna marker. Cykelvägen längs
Nybyvägen ansluter i öst till cykelväg in till Höörs
tätort. Busshållplatser finns vid Nybyvägen och
Sätoftavägen.
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Kulturmiljövärden och landskapsbild
Sätofta gamla by är en oskiftad by med gårdar längs
den gamla bygatan. Byn delas av vägen som även
fungerar som en tidsaxel; den gamla byn ligger
nordost och den nyare bebyggelsen sydväst om
vägen. Endast en gård, idag Ekehall, flyttades ut
ur byn under skiftesreformerna. Sätofta gamla bys
gårdstomt är fornlämningsområde.
Under 1850–60-talen blev nästan alla hus i byn
ombyggda och reparerade. I byn har det funnits två
soldattorp. Den nya vägen och bron söder om byn
byggdes på 1950-talet då även byvägens sträckning
vid in- och utfart ändrades till den nuvarande. Flera
av husen finns med i bevaringsplanen.
Ett område rikt på fornlämningar finns i områdets
nordvästra del. Lämningarna består av fossil åkermark, boplats från stenåldern, fyndplatser av flinta
och en grav från järnåldern. Boplats från stenåldern
finns även vid bad- och båtplatsen i Sätofta.
Utveckling: Kommunen ska upprätta områdesbestämmelser för att värna den unika, oskiftade
bymiljön i Sätofta gamla by. Utblickarna mot Sätofta
hed bevaras och hålls obebyggda. Vid Sätern ska
utblickarna mot sjön bevaras och det känsliga
landskapet hållas obebyggt.

Friluftsliv och rekreation
Föreslaget utvidgat riksintresse för friluftsliv berör
den västra delen av området söder om Nybyvägen. I
området har allmänheten möjlighet att nå stranden
vid Sätern. Därefter, öster ut, är allmänhetens
tillgång till Sätoftasjön begränsad på grund av äldre
bebyggelse som av hävd har tomter som sträcker
sig ned till sjön. Tomtmarken gör att det inte är
möjligt att anlägga vandringsstråk längs vattnet.
Det finns däremot avsnitt mellan tomterna med
allmänrättslig mark som är viktig att slå vakt om.
Det stora sammanhängande område som utgörs av
Orupsberget och sluttningar i öster och söder om
Orups sjukhus är av stort värde för rekreation och
friluftsliv. I delområdet sträcker sig Orupsområdet
fram till bebyggelsen i öster.
I den östra delen av området vid Sätoftasjön finns
en kommunal bad- och båtplats. Badplatsen, som
ligger i kanten av bostadsområdet, är tillgänglig
med buss eller gång- och cykelvägar från hela
centralorten.
Utveckling: Kommunen ska utreda möjligheten att
anlägga en kommunal badplats vid Sätern. Östra
delen av Orupsområdet länkas österut genom att
utveckla vandringsstråk mot Sätofta hed.

Miljökonsekvenser badplats
Anläggningen innebär ingrepp i strandskyddat
område för badplats, parkeringsplatser mm. Viss
negativ påverkan på naturvärden kan förväntas.
Badplatsen är ett angeläget allmänt intresse
som inte kan tillgodoses utanför strandskydd,
vilket är särskilt skäl för dispens.

Utveckling av stråk

Delområden

Utveckling: Det stora sammanhängande naturområdet på Orupsbergets sydsluttning och Sätern
utvecklas som Natur och rekreationsområde enligt
grönstrukturprogrammet. Området bör skyddas
och skötas som naturområde. Del av det mindre
naturområdet vid Ringsjöhöjden sparas som grönt
stråk vid exploatering.

Skog- och hagstråket
Stråket kan gå längs med planområdets gräns
fram till det planerade utbyggnadsområdet vid
Ekbacken. Ny stig behövs bitvis. Stråket passerar
förbi utbyggnadsområdet genom ett mindre
område för Natur och rekreation. Stråket blir en
viktig länk mellan Ringsjöhöjden och Sätofta hed
som ligger utanför planområdet. Stigsystemet
mellan bebyggelsen i Ringsjöhöjden och Sätofta
behöver ägnas särskild hänsyn när föreslagna
bebyggelseområden planläggs.
Strandstråket
Från stranden vid Höörs plåt kan stråket fortsätta längs med vattnet. En slinga från Nybyvägen
till Sätern, längs med vattnet och tillbaka till
Nybyvägen ökar allmänhetens tillgång till
Sätoftasjön. En ny stig behövs. Därefter kan
stråket följa Nybyvägen och lokalgator långt
från stranden fram till Sätofta bad- och båtplats
eftersom bebyggda tomter i strandläge hindrar
tillgängligheten.
Från Sätofta bad- och båtplats är det önskvärt
att stråket får följa stranden österut och att
en gångbro över Höörsån kan anläggas vid
sjöstranden. Stråket passerar då den privata
fastigheten Sätofta 6:23 där vårdhemmet
Björkvik finns och frågan behöver
utredas närmare för att klarlägga förutsättningarna. Om detta inte är möjligt
kan ett alternativ vara att anlägga bron
i Relingsvägens förlängning.
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Bebyggelse
Området innehåller ett stort antal bostadsfastigheter på båda sidorna om Nybyvägen. Området
utvecklades som bostadsområde under 1980-talet
med gruppbyggda villor med låg takvinkel. Få fritidshus finns i området.
Merparten av befintlig bebyggelse omfattas av
detaljplaner. Det finns ca 5 obebyggda tomter.
Vårdanläggningen ligger på en detaljplan för
bostadsändamål vilket starkt begränsar verksamhetens möjlighet att utvecklas. Kommunen ser
positivit på att ändra detaljplanen för att möjliggöra
utveckling, men detta förutsätter att verksamheten
eller fastighetsägaren tar initiativ till planarbetet.
Utveckling: Inom detta område planeras två
utbyggnadsområden, Sätoftaskolan öster samt
Ringsjöhöjden.

Utbyggnad Sätoftaskolan öster
Det centrala läget i Sätofta och den relativt täta
bebyggelsen i öster gör området lämpligt för
tätortsutveckling och en något högre exploatering.
Området består av öppen ängsmark. Inom området
rymms det ca 40 nya tomter.
För att anpassa nya tomter till intilliggande områden
föreslås en tomstorlek på cirka 1100/1200 m2. Den
totala byggarean för ny bebyggelse bör vara cirka
20 procent av fastighetsarean.
Bostadsområdet trafikmatas via ny anslutning till
Nybyvägen. Infarten till befintlig bostadsfastighet
samordnas med infart till bostadsområdet. Gångoch cykelvägar anläggs mot skolområdet.
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Den nordligaste delen av utbyggnadsområdet
erbjuder utblickar över Ringsjön. Detta siktstråk bör
säkerställas i detaljplan genom gator längs siktstråket och genom byggnaders placering. Utblickarna
ska kunna upplevas från allmän plats. Området
utformas så att allmänheten kan nå skogen.
Inom föreslaget utbyggnadsområde finns fornlämningar och utbyggnadsområdet gränsar till både en
nyckelbiotop och ett större fornlämningsområde.
Arkeologin kan kräva utredning och begränsning av
planområdet.

Utbyggnad Ringsjöhöjden
Området består av igenväxande hagmark med höga
naturvärden. Planområdet har inte stöd i gällande
översiktsplan men planbesked lämnades 2013.
Föreslagen utbyggnad har avgränsats till en mindre
del av aktuell fastighet av hänsyn till behovet av
grönstråk. Området kan då rymma cirka 10 villor.
Tomstorleken föreslås bli cirka 1100/1200 m2. Den
totala byggarean för ny bebyggelse bör vara cirka
20 procent av fastighetsarean.
Utbyggnadsområdet kan trafikanslutas via Ringsjöhöjden Storvägen.
Det finns en fornlämning (Höör 11:1) direkt sydöst
om utbyggnadsområdet, lämningen är en ”hög”.
Möjligen ligger högen i anslutning till ett gravfält
med resta stenar och domarringar. Det är möjligt
att en arkelogisk utredning behöver tas fram för
området.
Vid exploatering måste hänsyn tas till värdefull
vegetation och rekreationsmöjligheter.

Miljökonsekvenser Sätoftaskolan öster
Utbyggnadsområdet tar huvudsakligen öppen
ängsmark i anspråk för ny bebyggelse, men
står inte i konflikt med höga naturvärden,
kulturmiljöer eller utpekade närrekreationsområden. Utbyggnaden är avgränsad med hänsyn
till nyckelbiotopen och bedöms sammantaget
ha liten miljöpåverkan.

Miljökonsekvenser Ringsjöhöjden
Naturvärden
Marken har höga naturvärden enligt grönstrukturprogrammet och har en stor betydelse
för de som bor i närheten. Stråket är även en
spridningskorridor för djur och växter. Delar av
områdets värden kommer att gå förlorade vid
exploatering, men genom att avgränsa utbyggnadsområdet kan en grön korridor bibehållas.
Behovet av närmare naturvårdesinventeringar
kommer att övervägas i samband med att
detaljplan upprättas för området.
Rekreation
Ett välanvänt stigsystem kommer att delvis
försvinna vid utbyggnaden. Delar av de rekreativa värdena kan dock upprätthållas genom att
en grön korridor bibehålls.
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Dnr KSF 2012/181

§ 127 Begäran om planbesked fastigheten
Sätofta 9:42(Hänvisning till KSF 2014/342 )
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Förvaltningens förslag att planarbetet ska bedrivas med utökat förfarande, men att det
inte krävs program eller miljöbedömning förutsatt att planarbetet följer inriktningen i
översiktsplanen avslås.

Beslutsmotivering
I översiktsplanen (Planen för Ringsjöbandet) har kommunen tagit ställning för att en del
av fastigheten är lämplig för bostadsbebyggelse. Utbyggnadsområdet har avgränsats av
hänsyn till behovet av grönstråk samt en fornlämning.
Slutsatsen av den miljöbedömning som genomförts i samband med översiktsplanen är att
marken har höga naturvärden och är av stor betydelse för dem som bor i närheten.
Stråket är en spridningskorridor för djur och växter. Delar av områdets värden kommer att
gå förlorade vid exploatering, men genom att avgränsa utbyggnadsområdet kan en grön
korridor bibehållas. Ett välanvänt stigsystem kommer att delvis försvinna vid
utbyggnaden. Delar av de rekreativa värdena kan dock upprätthållas genom att en grön
korridor bibehålls. Det konstaterades också att behovet av närmare
naturvärdesinventeringar ska övervägas i samband med att detaljplan upprättas för
området.
Mot bakgrund av att planarbetet numera har stöd i översiktsplanen bedöms det inte
längre finnas behov av ett särskilt planprogram som anger utgångspunkter och mål för
planarbetet. I stället ska planarbetet följa inriktningen i översiktsplanen.
Genom den principiella avgränsning av ett grönstråk som framgår av översiktsplanen
bedöms det nu inte heller vara nödvändigt med en särskild miljöbedömning av
detaljplanen. Däremot är det lämpligt att genomföra naturvärdesinventeringar som en del
av planarbetet och att inarbeta slutsatserna i planen. Om det under planarbetet
framkommer kunskap som ger anledning att befara betydande miljöpåverkan så är
deSedan 2014 har även plan- och bygglagens regler kring planförfaranden förändrats.
Numera gäller att utökat förfarande ska tillämpas för en detaljplan som (PBL 5 kap 7 §):
1. inte är förenlig med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande,
2. är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller
3. kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
I annat fall kan planarbetet bedrivas med det något enklare standardförfarandet.
Det aktuella planarbetet är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens
granskningsyttrande. I nuläget befaras planen inte medföra betydande miljöpåverkan.och
Justerande

Utdragsbestyrkande
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klarar därmed två av tre kriterier för standardförfarandet.
Det sista kriteriet gäller i vilken mån planarbetet är av intresse för allmänheten. Var
gränsen går för ”betydande intresse för allmänheten” bedöms från fall till fall och det är
upp till Höörs kommun att ta ställning. Dialogen om planen för Ringsjöbandet har visat att
det finns ett stort allmänt intresse för frågan om att bebygga fastigheten. Vidare är
fastigheten utpekad i grönstrukturprogrammet för sina naturvärden. Sammantaget kan
planarbetet bedömas vara av betydande intresse för allmänheten och utökat förfarande är
lämpligt.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 12 september 2013 om positivt planbesked för fastigheten
Sätofta 9:42. Hösten 2014 kontaktade fastighetsägaren kommunen för att påbörja
planarbetet. Eftersom planbeskedet inte innehöll några ställningstaganden kring
planförfarandet lyftes ärendet åter för beslut i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade 4 december 2014 att planprocessen skulle initieras med ett
planprogram för att huvudstrukturer och avvägningar av enskilda och allmänna intressen i
så stor utsträckning som möjligt ska bedömas och lösas innan ett formellt planförslag
upprättas. Parallellt med programmet görs en Miljökonsekvensbeskrivning som underlag
till planen och för att belysa de konsekvenser som planen innebär. Därefter upprättas
detaljplan enligt plan- och bygglagens regler för normalt planförfarande.
Bakgrunden till detta beslut var att planarbetet inte hade stöd i översiktsplanen och
riskerade komma i konflikt med natur- och rekreationsintressen föreslog. Planområdets
roll i en större struktur av grönområden bedömdes innebära en sammanlänkande funktion
mellan särskilt värdefulla områden och en exploatering bedömdes därför påverka
grönstrukturen på en kommunal nivå.
Fastighetsägaren bedömde i det läget att planarbetet skulle bli för kostsamt och valde att
inte starta planarbetet.
I februari 2016 antog kommunfullmäktige planen för Ringsjöbandet som är del av
översiktsplanen. Det innebär att förutsättningarna för planarbetet har förändrats och att
det finns skäl att göra en ny bedömning när det gäller behovet av planprogram och
miljöbedömning.
I mars 2017 har förvaltningen tagit kontakt med fastighetsägaren för att höra om det finns
intresse av att sätta igång planarbetet. Inför en bedömning av plankostnaderna behövs ett
nytt beslut om planförfarandet.
Yrkanden
Fredrik Hanell (MP) föreslår i första hand att förvaltningens förslag avslås. I andra hand
föreslås att planbeskedet ska tidsbegränsas till två år. Susanne Asserfors (S) biträder
Fredrik Hanells (MP) avslagsyrkande.
Christer Olsson (M) och Anna Palm (M) biträder förvaltningens förslag och Fredrik
Hanells (MP) andrahandsyrkande.
Beslutsordning
Justerande

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag att anta och ett förslag att avslå
förvaltningens förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att förslaget
avslås.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande beslutsordning:
Ja- avslag
Nej - bifall
Omröstning
Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med att tre ledamöter röstar ja och tre
ledamöter röstar nej. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutat att föreslå kommunstyrelsen att avslå förvaltningens förslag.
Följande ledamöter röstar ja: Susanne Asserfors (S), Fredrik Hanell (MP) och Stefan
Lissmark (S).
Följande ledamöter röstar nej: Christer Olsson (M), Lars-Olof Andersson (C) och Anna
Palm (M).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse om planförfarande.docx
2. Behovsbedömning av MKB för detaljplan Sätofta 9_42.pdf
3. Plan för Ringsjöbandet s 106-108.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ansökan om planbesked, fastigheten Stenskogen 3:100
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Att lämna positivt planbesked för bostäder i form av villor och radhus eller mindre flerbostadshus på fastigheten Stenskogen 3:100.
Att genomförande av planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan
Att planarbetet ska ske med standardförfarande
Att planbeskedet gäller i två år från beslutsdatum.
Att planarbetet ska initieras av fastighetsägaren för att teckna plankostnadsavtal
Att planarbetet bedöms kunna avslutas under 2019, förutsatt att plankostnadsavtal tecknas
inom 3 månader från detta beslut.

Ärendebeskrivning
Ansökan har kommit in med begäran att planlägga fatigheten Stenskogen 3:100 för bostadsändamål. De nya fatigheterna föreslås enligt sökande att trafikförsörjas med en vägslinga mellan Gamla Orupsvägen och Sandstensvägen samt med en återvändsgata i väster som kopplas
samman med Gnejsvägen.
Fastigheten är 4 ha och består till största delen av skogsmark. Fastigheten är kuperad och
består av två stycken kullar en i väster och en i öster.

Bild 1, Planområdet läge
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Förslag till beslutsmotivering
Gällande detaljplan
Fastigheten omfattas av en avstyckningsplan från 1943. Avstyckningsplanen anger att området inte ska styckas utan åkern ska vara kvar.
Översiktsplan
I översiktsplanen (Översiktsplan 2002) ingår fastigheten i område benämnt som ”befintlig
bebyggelse” och kommunen har inte pekat ut några nya utbyggnadsområden i Stenskogen.
Samrådsförslaget 2012 för ny översiktsplan anger Stenskogen som ett utbyggnadsområde
för bostäder där Stenskogen 3:100 pekas ut som ett av delområdena som är lämpliga för nya
bostäder. Fortsatt arbete med ny översiktsplan följer samma linje.
2011-08-25 antogs ett program för Stenskogen. Ansökan stämmer delvis överrens med programmet.
Kommunala program
Grönstrukturplanen för Höörs tätort har klassificerat fastigheten som klass 4, vilket är den
lägsta klassen. Vilket innebär att fastigheten inte har några höga naturvärden.
Program för del av Stenskogen 2011-08-25, anger riktlinjer för lämplig exploatering av fastigheterna Stenskogen 3:100, Stenskogen 2:19 samt Stenskogen 3:2.
Bestämmelser
Fastigheten berörs inte av strandskydd eller andra bestämmelser eller riksintressen.
Risker och störningar
Stenskogens skjutbana ligger ca 150 meter från planområdet i söder. Skjutbanan innehåller
en 300 meter lång gevärbana och en pistolbana på 50 meter. Det finns befintlig bebyggelse
närmare skjutbanan idag. Skjutbanans tillåtna störning är begränsad genom Miljödomstols beslut som anger tillåtna tider samt vilken kaliber föreningarna får använda sig av för att minska
störingen för omgivningen.
Miljödomstolen anger:
”Det har inte framkommit någon grund för att anta att den nuvarande verksamheten, efter
tidsbegränsningarna, kan befaras ge upphov till olägenheter av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön. Yrkandet om förbud för denna skall alltså inte bifallas. Kraven på
skyddsåtgärder för den del av skytteverksamheten som kan vara störande är enligt miljödomstolens mening redan uppfyllda genom att sådant skytte endast tillåts en vardagskväll i
veckan och på söndagar under sommarhalvåret och endast på vissa lördagar under vinterhalvåret.”
Fastigheten berörs av en kraftledning som kommer söderifrån och sträcker sig till mitten av
fastigheten. Området närmast ledningen lämpar sig därför som del av grönstråk. Ett alternativ
kan vara att komma överens med ledningsägaren om att gräva ner ledningen.
Gator och trafik
Vägdragning ska ske så att detaljplanen Stenskogen 2:19 m fl kan kopplas på vägslingan. Det
östra området av fastigheten ska trafikförsörjas via en vägslinga och kopplas till det befintliga
vägnätet i området.
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Geoteknik
Enligt SGUs jordartskarta består området av sandig morän.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Planområdet angränsar till en grundvattenförekomst som ligger under stora delar av Höörs
tätort. Det är en sand- och grusförekomst som har god kvantitativ och kemisk status. Med
normal hänsyn i fråga om dagvattenhantering bedöms inte statusen påverkas negativt av en
bostadsutbyggnad i området.
Teknisk infrastruktur
Vatten och avlopp
Det finns kommunala vatten- och spillvattenledningar i anslutning till området som bostäderna
kan anslutas till. Genom området går det en huvudvattenledning och en spillvattenledning,
som måste skyddas mot bebyggelse. Huvudvattenledningen ska inte användas för anslutning
av det aktuella området, utan en anslutningspunkt får väljas vid någon av de vattenledningar
som går från denna huvudledning. Exakt hur vatten och spillvatten ska anslutas mot befintligt
system, får utredas närmre i arbetet med detaljplanen.
Det saknas dagvattenledningar i närheten av området och en dagvattenutredning får visa hur
området bäst avvattnas. Dagvattenhanteringen för området ska följa Höörs kommuns dagvattenpolicy och dagvatten måste fördröjas inom planområdet innan det kan ledas vidare mot
lämplig utsläppspunkt. En dagvattenutredning ska göras innan illustrationsplanen tas fram för
att säkra att markanvändningen blir så optimal som möjligt och att utrymme för dagvattenhantering ges.
Vägstruktur
Föreslagen vägdragning i östra delen av området innebär att en ny vägslinga dras mellan
den planlagda vägen på fastigheten Stenskogen 2:19 m fl fastigheter och Sandstensvägen i
likhet med föreslagen lämplig vägdragning i planprogrammet för Stenskogen. Föreslagen ny
väg i västra delen av fastigheten överrensstämmer med planprogrammet i aspekten att det
är lämpligt med en återvändsgränd på grund av höjdskillnaderna i området. Planprogrammet
redovisar två mindre återvändsgator som kopplas samman med Gamla Orupsvägen söder om
fastigheten. Föreslagen väg kopplas samman med Gnejsvägen. Hurvida denna koppling är
möjlig eller lämplig får planläggningen av området avgöra.
Hur kan bostadsutbyggnad bidra till kommunens vision och mål?
Utbyggnaden av Stenskogen 3:100 innebär en förtätning av Stenskogens befintliga bostadsområde vilket innebär ett ökat befolkningsunderlag för den befinliga Ringbussen som trafikerar Stenskogsvägen. Föreslagen exploatering innehåller förslag på mindre flerbostadshus
med 4 lägenheter och/eller flerbostadshus med 8 lägenheter i varje hus. Området kan även
komma att bebyggas med rad och/eller parhus. Stenskogen består idag till största delen av
enbostadshus. Ett tillskott med flerbostadshus är ett välkommet tillskott som stämmer väl med
Höörs kommuns vision.
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Analys av lämplig bostadsutbyggnad
Fastighetsägaren har bifogat en skisserad utbyggnad till ansökan (bild 2). Av skissen framgår
att fastigheten består utav två stycken höjder samt en sänka emellan. Höjden åt öster är planare och går att bebygga utan större komplikationer. Höjden i väster sluttar brant åt nordost
vilket medför att en exploatering av detta delområde kommer bli svårare. En utbyttnad enligt
fastighetsägarens skiss skulle innebära stora utfyllnader och schaktningar. Bebyggelsestrukturen behöver därför studeras närmare under planarbetet och den nya bebyggelsen bör placeras på ett sätt som inte kräver stora markförändringar i området. Ska området exploateras på
sluttningen är suterränghus att föredra för att minska behovet av uppfyllnader.
Den förelagna skissen har angett både vägdragning och olika bostadstyper, från mindre flerbostadshus till eventuella enbostadshus. Skissen från fastighetsägaren är en bra utgångspunkt
vid planläggning men kommer att behöva anpassas till höjdnivåer och landskapsformer mm.
Viktigt är även att tillgodose allmänhetens rätt att fortsätta att utnyttja området som passage
till andra grönområden. Hur denna passage ska se ut måste utredas vidare i planarbetet.
Miljöaspekter (behovsbedömning)
Enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § Plan- och bygglagen (PBL) samt 6 kap 11 § miljöbalken
(MB) skall en miljöbedömning göras för en detaljplan om dess genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Föreslagen exploatering bedöms få begränsad påveran på miljön förutsatt att:
•

hänsyn tas till topografin, stora utfyllnader är inte önskvärt och bebyggelsens placering
ska anpassas efter den befintliga topografin.

•

hänsyn tas till en attraktiv passage för allmänheten för friluftsliv och rekreation.

I övrigt berör planområdet inte några allmänna intressen utpekade i översiktsplan eller andra
kunskapsunderlag. Den exploatering som föreslås är heller inte så omfattande att den genererar stora trafikmängder. Mot den bakgrunden och med beaktande av MKB-förordningens
bilaga 4 bedöms genomförandet av planen inte medföra betydande miljöpåverkan och det
behövs alltså inte någon miljöbedömning.

Bild 2, Fastighetsägarens skiss på tänkt bebyggelses placering och utformning
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Planförfarande
Eftersom planuppdraget är förenligt med översiktsplanen, inte bedöms leda till betydande
miljöpåverkan och inte är av betydande intresse för allmänheten är det möjligt att tillämpa
standardförfarande.

Avgift
Avgift för planbesked tas ut enligt gällande taxa. Planarbetet bedöms vara en så kallad medelstor åtgärd och avgiften blir därför 13 440 kronor. Faktura översänds i samband med protokollsutdrag för planbeskedet.

Mette Dymling					Karin Kallioniemi
Planarkitekt					Samhällsplanerare/Kommunarkitekt
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Dnr KSF 2017/144

§ 126 Ansökan om planbesked, Höör
Stenskogen3:100
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Att lämna positivt planbesked för bostäder i form av villor och radhus eller mindre
flerbostadshus på fastigheten Stenskogen 3:100.
Att genomförande av planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Att planarbetet ska ske med standardförfarande.
Att planbeskedet gäller i två år från beslutsdatum.
Att planarbetet ska initieras av fastighetsägaren för att teckna plankostnadsavtal.
Att planarbetet bedöms kunna avslutas under 2019, förutsatt att plankostnadsavtal
tecknas inom 3 månader från detta beslut.

Beslutsmotivering
Utbyggnaden av Stenskogen 3:100 innebär en förtätning av Stenskogens befintliga
bostadsområde vilket innebär ett ökat befolkningsunderlag för den befintliga Ringbussen
som trafikerar Stenskogsvägen. Föreslagen exploatering innehåller förslag på mindre
flerbostadshus med 4 lägenheter och/eller flerbostadshus med 8 lägenheter i varje hus.
Området kan även komma att bebyggas med rad och/eller parhus. Stenskogen består
idag till största delen av enbostadshus. Ett tillskott med flerbostadshus är ett välkommet
tillskott som stämmer väl med Höörs kommuns vision.

Ärendebeskrivning
Ansökan har kommit in med begäran att planlägga fastigheten Stenskogen 3:100 för
bostadsändamål.
De nya fastigheterna föreslås enligt sökande att trafikförsörjas med en vägslinga mellan
Gamla Orupsvägen och Sandstensvägen samt med en återvändsgata i väster som
kopplas samman med Gnejsvägen.
Fastigheten är 4 ha och består till största delen av skogsmark. Fastigheten är kuperad
och består av två stycken kullar en i väster och en i öster.

Beslutsunderlag
tjänsteskrivelse planbesked stenskogen 3_100.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNLEDNINGSKONTOR
Planerings- och utvecklingsenheten

Kommunstyrelsen

Ansökan om planbesked, fastigheten Stenskogen 3:100,
Kompletterande beskrivning av ärendet
Förutsättningar
Sökande har i samband med kommunikation av beslutsförslag och tjänsteskrivelse förtydligat
att frågan inte bara gäller det stora stycket av fastigheten (1 i figuren nedan), utan även de
mindre lotterna (2, 3 och 4).
Utöver de förutsättningar som redan presenterats i tidigare tjänsteskrivelse gäller för dessa
lotter att de har klass 3 i Grönstrukturprogrammet, det vill säga relativt höga till måttliga naturvärden.
Lotterna 3 och 4 ligger också avsevärt närmare skjutbanan än huvudstycket, och kan tänkas
utsättas för en högre grad av störningar.

Bedömning
Det är inte uteslutet att även någon/några av lotterna 2,3 och 4 kan innefattas i den nya
detaljplanen och prövas för ny bebyggelse. Lämpligheten i detta måste dock utredas närmare,
och planläggning av dessa delar av fastigheten bör inte ses som huvudsyftet med planarbetet.
Föreslaget beslut gäller planbesked för fastigheten 3:100 och hindrar alltså inte att dessa frågor utreds under planarbetet. Slutligt ställningstagande till plangräns för den nya detaljplanen
kan beslutas i samband med godkännande av samrådsförslag.

Hej Karin,
Tack för handlingarna och det positiva beskedet.
Vi ställde frågan i vår ansökan kring vad kommunens inställning till bebyggelse av den/de
delar av Stenskogen 3:100 som ligger utanför programområdet är?
Jag tänker i synnerhet på den södra och sydöstra biten som ligger precis intill vägen
(markerade som punkt 3 och 4 på den bifogade bilden), vilka har minst lika goda
förhållanden för bebyggelse som resten av tomten. Notera att Stenskogen 3:100 ej enbart
omfattar den "huvuddel" som anges i "Program för Stenskogen" utan även kringliggande
vägar samt de periferära markbitar som är gul/rödmarkerade på bilden.
Med vänlig hälsning,
Isidor Malmgren

