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Ändring av detaljplan för ”Förslag till
byggnadsplan för del av fastigheten Bosjökloster
1:564” – Ängsbyn
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås kommunstyrelsen besluta:
1. Att samrådsredogörelse, daterad 2017-03-20 godkänns
2. Att planbeskrivning, Ändring av detaljplan för ”Förslag till byggnadsplan för del av
fastigheten Bosjökloster 1:564” – Ängsbyn, upprättad 2017-03-20, godkänns för
granskning.
3. Att planavgift inte ska tas ut i samband med bygglov eftersom planarbetet
bekostas av ramanslaget.

Ingress
Planhandlingarna för ärendet har varit utställt på samråd under tiden 2016-11-28 – 201612-18. Inkomna yttranden har sammanställt i en samrådsredogörelse daterad 2017-0320. Framtagna granskningshandlingar har kompletterats med förtydliganden utifrån de
inkomna synpunkterna i samrådsskedet.
Syftet med kompletteringen/ändringen till gällande detaljplan är att säkerställa de höga
arkitektoniska värdena i området och att dess speciella karaktär bevaras. Planarbetet
medför att det allmänna intresset av att bevara området som tidstypiskt och sammanhållen
kulturmiljö skyddas. Det innebär att huvuddraget av den aktuella
ändringen/kompletteringen leder till att bebyggelsens utseende säkerställs med
bestämmelser som medför att karaktären inte kan förvankas och därmed kommer inte
området unika tidstypiska utseendet ändras.
I beslutet om samråd fattades även ett beslut om att planavgift ska tas ut i samband med
bygglov enligt plan- och byggtaxa. Tyvärr har det blivit ett fel eftersom det redan har
beslutats om kostnader. 12 oktober 2015 beslutades det att arbetet skulle bekostas av
ramanslaget och därför behöver det föregående beslutet upphävas, dvs det ska inte tas ut
någon planavgift i samband med bygglovet.

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

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

2017-03-20

Ändring av detaljplan för ”Förslag till byggnadsplan för del av fastigheten Bosjökloster 1:564” - Ängsbyn, Höörs kommun, Skåne län

Samrådshandling upprättad 2016-09-26 har varit ute på samråd under tiden
2016-11-28 - 2016-12-18 därefter har handlingarna arbetats om till granskningshandlingar.
Samrådshandlingen har varit uppsatt i kommunens entré och har funnits på kommunens hemsida.
Följande har erhållit underrättelse om samråd:
Länsstyrelsen i Skåne län, Lantmäterimyndigheten, TeliaSonera Skanova Access AB,
E.ON Elnät Sverige AB, Miljö- och byggnadsnämnden, Tekniska nämnden, VA GIS
nämnden, Räddningstjänsten, och fastighetsägare.
Inkomna yttranden under samrådstiden redovisas i sammandrag i denna samrådsredogörelse. Om så erfordrats har inkomna yttranden kommenterats.

Ändring av detaljplan för ”Förslag till byggnadsplan för del av fastigheten Bosjökloster 1:564” - Ängsbyn
Samrådsredogörelse 2017-03-20

Inkomna yttranden och kommentarer
1. Länsstyrelsen - Samråd

Handlingar daterade 2016-11-25 för samråd enligt 5 kap 11§ plan- och bygglagen
(PBL 2010:900).
Syftet med kompletteringen/ändringen till gällande detaljplan är att säkerställa de
höga arkitektoniska värdena i området och att dess speciella karaktär bevaras. Ändringen är förenlig med gällande översiktsplan.
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte
några synpunkter på planförslaget utifrån ingripandegrunderna enligt 11 kap 10-11
§§ PBL.
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.
Kommentar:
Noterat.

2. Övriga centrala och regionala organ

Lantmäterimyndigheten - Samråd

Lantmäterimyndigheten har ingen erinran ur fastighetsbildningssynpunkt.

TeliaSonera Skanova Access AB - Samråd

TeliaSonera Skanova Access AB har inget att erinra.

E.ON Elnät Sverige AB - Samråd

E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende
och har inget att erinra mot ändringen i byggnadsplanen.
Dock vill E.ON Elnät upplysa om att E.ON har långt framskridna ombyggnadsplaner
på transformatorstationen som finns inom planområdet då de önskar att flytta ut den
norr om sitt nuvarande läge där den står inne i byggnad.
E.ON Elnät noterar att ett Es område finns utlagt i detaljplanen för transformatorstation – fast ej på det ställe där transformatorstationen finns idag. E.ON Elnät önskar
därför att även plankartan uppdateras så att placeringen av transformatorstationen
överensstämmer med E.ON:s nya önskade läge av transformatorstation.
Kommentar:
Att se över planbestämmelsen ”E”, ingår inte i planuppdraget. Uppdraget
avser endast bestämmelser som avser skydd, varsamhet och utformning. Det
innebär att plankartan inte kommer uppdateras gällande E-området.
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3. Övriga synpunkter

Bosjökloster 1:649 - Samråd

Ängsbyns fritidsbostäder blev byggda och inflyttningsklara i början av 1970-talet. Ett
komfortabelt, välplanerat fritidsboende med god kvalitet och som därför tidigt togs i
anspråk som helårsbostäder. Man kan dock inte bortse från faktiska förhållanden att
husen blev byggda som fritidsboende och inte kraven för helårsboende.
Därutöver installerades energikrävande direktverkande eluppvärmning i husen, som
också omfattade elektriska värmeslingor under isoleringen i taken. Det är energikrävande att använda husen som helårsboenden och svårt att hålla inomhustemperaturen uppe på en acceptabel nivå i de kallaste vintermånanderna.
Vidare byggdes husen med generellt väl tilltagen takutsprång, som är speciellt påtaglig på innergården, över fönster och dörrar till kök och vardagsrum, vilket förstärker
husens karaktär som fritidsboende. De stora takutsprången ger ett minskat ljusinsläpp, eftersom där inte är fönster på norrsidan av husen.
Med utgångspunkt i ovanstående är det av stor betydelse att Höörs kommun inte lägger hinder i vägen för utvecklingen av husen i Ängsbyn till att leva upp till nutida och
framtida normer för helårsboende och en modern livsstilsyn. Ljus, komfort, energiförbrukning och i övrigt tillpassning av husen till helårsboenden är viktiga och avgörnade förhållanden för husensn framtid.
Bevarandet av det valmade taket, den gula tegelfasaden, träpanelen, takutsprånget,
vindskivor och fönster i det gula teglet ut mot gatan kan vara OK, men i övrigt motverkar kommunens förslag utvecklingen.
I stället för att motverka utvecklingen och försvåra för möjligheterna att tillpassa husen till nutida och framtida krav på normer för ett helårsboende, borde i stället fokus
från kommunen vara att peka på förslag och stimulera möjligheterna för att kunna
tillpassa husen.
Idéförslag till text i kommunförslag:
Baserat på redan realiserade ändringar, samt flera önskemål om ombyggnad av garage till boende, är det tillåtet att ändra i garagets träpanel, dvs. för att byta garagedörr
mot entré dörr och fönster i träpanelen (XXX cm x XXX cm). För ett bättre utnyttjande
av köket, är det också tillåtet att ändra köksfönster i träpanelen till ett ”liggande”
fönster (XXX cm x XXX cm). För att möjliggöra fler ljusinsläpp, är det tillåtet att sätta
in takfönster både mot innergården och mot gatan. (Flera hus har i orginalutförande
takfönster ut mot gatan). Skall placeras i linje med takets lutning. För att uppnå
bättre ljusinsläpp är det också tillåtet att ändra antal och typ av fönster och dörrar på
innergården/baksidan av husen. För att som helårsboende kunna utnyttja större del
av årets ljus och utemiljö, är det tillåtet att bygga inglasade uterum i anslutning till
husen på innergården. Det är också tillåtet att bygga komplementbyggnader i innergården enligt gällande regler.
Dessa förslag påverkar efter vår uppfattning inte husens arkitektoniska karaktär.
Kommentar:
I kommunens förslag framgår det inga hinder för att vidareutveckla bostäderna i Ängsbyn, det som krävs är en bygglovsförfrågan, vilket alla boende i
området - från att de byggdes på 1970-talet - har behövt söka. Kommunen
vill säkerställa områdets utseende efter att plan- och bygglagen förändrades
2014 och gör detta genom att reglera om bygglov. Gällande fasaden ut mot
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gata vidhåller kommunen sitt ställningstagande ang. att fasaderna inte ska
förvanskas, utan att områdets karaktär tydligt ska framgå från framsidan.
För att säkerställa utseendet på fasaden mot gatan regleras det med de olika
”f-bestämmelserna” och kommer förtydligas gällande fasadändringar ut mot
gata. Det innebär att ställningstagandet med att inte tillåta fasadförändringar
ut mot gata genom nya dörrar och fönster fortsättningsvis kommer att drivas
vidare för antagande.

Bosjökloster 1:649 - Samråd

Med hänvisning till tidigare framsänt brev med synpunkter & kommentarer på kommunens förslag till ändring av detaljplan för fastigheterna i Ängsbyn och med hänvisning till samrådsmötet den 6/12 2016 i det aktuella ärendet, följer nedan ytterligare
synpunkter och kommentarer.
Vid samrådsmötet framgick det att de flesta husägare från Ängsbyn var bekymrade
över vilka konsekvenser/begränsningar kommunens förslag ville få på framtida möjligheter för ombyggnader och tillbyggnader. Husägare har ”idag” nekats bygglov för
ändringar/tillbyggnader, som tidigare har godkänts och blivit realiserade av andra
husägare.
Ett förhållande där tidigare bygglovsgodkännelser inte längre vill vara möjliga att
få godkänt efter det att kommunens förslag eventuellt vinner laga kraft, betyder att
Ängsbyhusen kommer att delas upp i två huvudgrupper, de hus som har genomfört
ändringar och tillpassat husen till helårsbostäder och de hus som inte har gjort dessa
tillpassningar och som inte ges möjlighet för att genomföra dem. Ett sådant förhållande vill vara oacceptabel för de flesta husägare i Ängsbyn och vill också skapa en
sned husvärde påverkan.
Därför vill fastighetsägarna igen peka på deras tidigare synpunkter. I stället för att
upprätta en mer restriktiv detaljplan, som motverkar utvecklingen och hindrar möjligheterna för att tillpassa husen efter nutida och framtida krav och normer för ett helårsboende, bör kommunens fokus vara att peka på de ändringar man får göra för att
tillpassa husen och möjliggöra att alla husen kan genomföra likartade tillpassningar.
Detta omfattar bl.a. förändringar/tillbyggnader som kommunen tidigare godkänt.
Vid samrådsmötet framgick det också att husägarna, liksom kommunen, är intresserade i att bevara den tidstypiska arkitektoniska utseendet mot gatan. Detta omfattar primärt det valmade taket, den gula tegelfasaden, fönster i tegelfasaden, takutsprånget, vindskivor, samt den stående träpanelen, som dock inte är lika känslig
för förändringar, exempelvis vid ombyggnad av garage till boende och insättning av
entrédörr och eventuellt fönster, som passar in i panelutseendet.
Det framgick också att husägarnas hållning var att förändringar/tillbyggnader i innergården inte är lika arkitektoniskt utseendemässigt känsligt. Tidigare godkända
förändringar/tillbyggnader i innergården skall också vara möjliga att genomföra i
framtiden för de husägare som så önskar. Eventuellt kan kommunen i samråd med
Ängsbyns husägare finna fram till en överordnad byggstandard, så att förändringarna/tillbyggnader framstår likartade från hus tilll hus.
Kommentar:
Detaljplanen säger endast att bygglov krävs för komplementbyggnad (ex. tillbyggnad), det är inget som förbjuds i detaljplanen. När en detaljplan tas fram
redogör den vad som är tillåtet genom att området regleras med olika bestäm-
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melser. Det som inte redogörs på plankartan är inget som regleras. En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som behövs med hänsyn till
planens syfte och genomförandetid. Den avsedda regleringen av bebyggelsen,
byggnadsverk och miljön i övrigt ska tydligt framgå av planen. Detaljplanen
får inte vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn till planens syfte (PBL
4:32). Därför redogör en detaljplan det som ska regleras och inte ändringar
som är tillåtna.

Bosjökloster 1:602 - Samråd

Beträﬀande förslag till ny detaljplan för Ängsbyn.
Generellt ser fastighetsägaren det som positivt att kommunen genom en tydligare
detaljplan medverkar till att området behåller sin karaktär och sina mervärden som
belysts i utskickade handlingar, och fastighetsägaren ställer sig bakom de förslag
som presenterats. Ägaren har dock några förslag till förtydliganden och preciseringar
enligt nedan.
Föreslagna planändringar med kommentarer och förslag till kompletteringar (kursiverade):
• Fasadteglet på bebyggelsen ska vara gult. Det är inte tillåtet att måla teglet. Träpanelen ska vara liggande (horisontell) under fönster. Garageport och resterande
av byggnadens fasad (som inte är tegel beklädd) ska ha stående (vertikal) träpanel. Träpanelen skall vara målad/laserad i jordnära färgnyanser liknande de som
förekom när husen ursprungligen byggdes (brunt-grått-grönt). Byte av fasadfärg
kräver bygglov och grannarnas godkännande.

•

Bebyggelsens utförande av taken ska vara enkupiga takpannor som är matta och
har en mörk kulör möjligast liknande originalpannorna. Takfoten ska ha en längd
på 70 cm med en 90 grader inbyggnad från fasaden. Vindskivor ska vara brun/
svarta. Plåtbeslag på och kring taken skall vara svarta. Eventuella solfångare och
takfönster får endast förekomma på tak som vetter mot trädgårdssidan.

•

Fönster ut mot gata ska överrensstämma med originalutförandet. Fönster på
träfasad vid entré ska ha en bredd på 100 cm och en höjd på 80 cm, resterande
fönster i tegelfasad ska ha en bredd på 100 cm och en höjd på 120 cm.

•

Det krävs bygglov /grannarnas godkännande/ för alla komplementbyggnader,
tillbyggnader, takkupor vid en och tvåbostadshus.

Observera när det gäller takpannor att husen har tak som sömlöst går över i grannens tak. Ett byta av taktegel på ett hus till en annan typ eller färg av taktegel medför
svårbemästrade och estetiskt problematiska gränsproblem.
Kommentar:
Höörs kommun har gjort bedömningen att så länge områdets bostadsbebyggelse har gult tegel och träfasad med liggande och stående panel enligt föreslagen f-bestämmelse bedöms inte områdets karaktär gå förlorat i och med
en varierande kulörsättning på bebyggelsen och således har inte kulören på
träpanelen reglerats och kommer inte i den reviderade handlingen att reglera
detta. I plan- och bygglagen står det att ”Det krävs bygglov för annan ändring
av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnaden byter färg,
fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende
avsevärt påverkas på annat sätt. (PBL 9:2) Det innebär att det behöver sökas
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bygglov för att till exempel byta färg, men det kan inte regleras i en detaljplan
att grannars samtycke krävs vid bygglovsansökan.
Till den reviderade handlingen kommer förslaget att utökas med att det ska
vara enkupiga takpannor för att det ska underlätta sammankopplingen med
de angränsande bostadshusens takpannor och gällande takens kulör kommer
bestämmelsen fortsättningsvis att endast säga ”mörk kulör”. Kommunen har
gjort bedömningen att ventilationsskorstenar, plåtavtäckningar och liknande
detaljer på taken inte behöver regleras med motivering att det inte bedöms
ge en negativ eﬀekt på områdets karaktär. Likaså vad gäller takfönster ut mot
gata. Takfönster gör det möjligt att öka ljusinsläppet i bostadshuset och anses
därför inte vara något som ska hindras inom området. Däremot kommer det
framgå under fasadändringar att takfönster inte får störa den bärande konstruktionen.

Bosjökloster 1:659 - Samråd

Tack för ett bra föredragande om ”förslag till byggnadsplan för del av 1:564” Ängsbyn.
Enda besvikelsen är att de nya egenskapsbestämmelserna inte också reglerar tomtgränserna utemot grannarnas grönområden där under de senaste 10-15 åren råder
rena plankhysterin. Hade ägaren varit samhällsbyggnadschef eller planarkitekt hade
denne förordnat eller stark rekommenderat att all nuvarande och alla eventuellt tillkommande plank utåt grönområde och granne skulle förses med täckande häckväxter
för att bibehålla områdets karaktär. Många fastigheter har faktiskt redan sådana.
Man skulle kunna säga :
- Ett bra förslag - men tyvärr ändå en halvmesyr - Kommunen glömde baksidan!
Tycker kommunen skall göra ett försök till ”för att säkerställa att de höga arkitektoniska värdena i området och dess speciella karaktär bevaras”. Baksidorna med deras
varierade plank, påbyggnader, skärmtak med varierande lutning utåt plank, växthus
utgörande tomtgräns etc., ger en anskrämlig ansyn liknande kåkstädernas fattigkvarter i Brasilien, Sudan och Afrika. Tomterna är för små i Ängsbyn för kunna härbärgera
alla dessa påbyggnader, skärmtak och småbodar.
Bättre kan ni!
Kommentar:
Kommunen har gjort bedömningen att området huvudsakligen upplevs från
gatan och att denna sida således är den som ges tydligast reglering för att
kunna säkerställa Ängsbyns karaktär. Därför har inte bebyggelsens baksida
reglerats på samma sätt eftersom kommuen ändå vill öppna upp för olika sorters möjligheter av utveckling av området och att det därför är baksidan som
får en större handlingsfrihet.

Bosjökloster 1:659 - Samråd

Ett bra förslag som ägarna ställer sig bakom - men tyvärr ändå - en halvmesyr - de
glömde baksidan!
Kedjehus har normalt en gatufasadsida och en ”trädgårdssida”. I Ängsbyn ligger
trädgårdssidornas slutgräns hos merparten (65-70%) rakt mot varandra. Dessa
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slutgränser, har speciellt under senare år, försetts med varierande höga plank, påbyggnader, skärmtak, växthus och bodar och ger grannar och besökare en anskrämlig
ansyn, som liknar kåkstädernas fattigkvarter i Brasilien, Sudan och Afrika. Tomterna
352 - 430 kvm är för små i Ängabyn för att härbärgera dessa påbyggnader, skärmtak och småbodar. En rekommendation hade varit på sin plats att nuvarande och ev.
tillkommande plank på utsidan försågs med skylande häckväxter täckande åtminstone
upptill plankändans höjd, om man nu menar allvar med att försöka bibehålla områdets
karaktär och tidstypiska utseende för framtiden.
Ett förvånande exempel!
Mitt i hjärtat av denna prisbelönta arkitektritade by på 95 hus har någon lyckats få
tillstånd att omgärda sitt hus med ett plank som mera kan betecknas som ett tjurhägn
än ett plank, mittför lekplats, utomhusbassänger, omklädnadsrum, rekreationsområde, tennisbana och boulebana. Till råga på allt kom samma ägare för två veckor sedan
och bad om skriftligt godkännande av berörda grannar för att, i anslutning till och på
insidan av planket, få godkännande till en 6 m lång och en ca 40 cm över plankhöjden
överstigande bod.
Fastighetsägarna hoppas att Kommunstyrelsen har kraft att fullfölja det föreliggande
tillägget till detaljplanen, även om de tycker att ”baksidan” är bortglömd. De är också
helt övertygande om att säkerställs inte det arkitektoniska värdet i Ängsbyn kommer
det att medföra att statusen med att vara en speciell plats med ett unikt utseende
kommer att glida kommunen helt ur händerna.
Och, varför inte göra ett besök i Ängsbyn för att bilda er en uppfattning om husens
”baksidor”?
Kommentar:
På kommunens hemsida under ”mur, plank och staket” redogörs det för vad
som är tillåtet utan bygglov. Det står ”Murar och stödmurar upp till 0,7 meter samt staket och plank upp till 1,1 meter är bygglovsbefriade. Dessa ska
uppföras på ett sådant sätt att de inte innebär olägenhet eller fara för andra.
Höjden räknas från den lägsta marknivån.” Dessutom står det att man får, utan
bygglov, uppföra ”mur eller plank vid uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, och som inte överstiger 1,8 meter i höjd inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. Observera att om grannarna inte medger en placering
närmare tomtgräns krävs bygglov.” Sedermera tillåter plan- och bygglagen
bland annat att det inte krävs bygglov för friggebodar (15 m2), vilket några
av nämnda växthus och bodar kan klassas som och att det är därför som det
kan finnas på en del fastigheter inom området. Kommunen vill ge de boende
möjligheter att utveckla sin bostad och att det är husens baksida som större
möjligheter ges till. Detta beslutet utgår ifrån att det huvudsakligen är från gatan som besökare och folk utifrån upplever området och att det är därför som
det är mer reglerat vad som tillåts ut mot gatan.

Bosjökloster 1:659 - Samråd

Fastighetsägaren har en synpunkt ang. ett byggnadstillstånd. Det mycket egendomliga i att man mitt under en pågående utredning om ett förslag till byggnadsplan för
del av Bosjökloster 1:564 och i vilket ett av huvudnumren är ”f3, fönster mot gata ska
överensstämma med orginalutförandet”. I samma veva ger byggnadstillstånd till ännu
en köksfönsterdimension. Den hittills utan jämförelse minsta. Det finns nu fyra olika
förändrade fönsterdimensioner ut mot gata i Ängsbyn.
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Utvecklingen mot High Chaparall går i oförminskad hastighet!
Kommentar:
Om svar önskas på frågan hänvisas ni att kontakta Miljö- och byggmyndigheten eftersom det är de som fattat beslut ang. en fastighet i Ängsbyn och dess
önskemål om ändrat fönsterutseende under pågående planarbete.

Bosjökloster 1:632, 1:664, 1:635, 1:618 och 1:673 - Samråd

De yttrande uppskattar syftet att säkerställa de höga arkitektoniska värdena i området och att bevara dess speciella karaktär men det är viktigt att eventuella förändringar av detaljplanen tar hänsyns inte bara till de ursprungliga planerna utan även
de idag byggda. Punkterna f1-f3 som avser husens utseende ut mot gatan tycker de
skrivande är bra men med reservation att åtgärder som tidigare beviljats bygglov av
likabehandlingsskäl måste beviljas bygglov även framledes. En aspekt som inte berörts i ändringsförslaget men som i högsta grad påverkas husens utseende mot gatan
är olika byggnationer för sopkärl. För att hålla ihop områdets arkitektur bör även
detta inbegripas i denna översyn.
När det gäller begränsningen att få göra komplementbyggnader på fastighetens insida har de skrivande följande invändningar:
• En komplementbyggnad behöver inte innebära att husen förlorar ljusinsläpp. Respektive fastighetsägare måste själv kunna avgöra hur man vill ha det.
• Enligt gällande detaljplan §3 BYGGNADSYTA Å TOMT får fastigheternas byggnader ej upptaga större areal än 190 kvm. Enligt beräkningar överstiger de största
husen redan i orginalutförande denna yta. Vidare innebär denna paragraf att ju
mindre hus man har i Ängsbyn desto större komplementbyggnad kan göras oavsett hänsyn till tomtstorlek. De skrivande önskar få denna paragraf justerad i det
nya planförslaget för att ge de större fastigheterna samma möjligheter till komplementbyggnader som de mindre fastigheterna har.
Avslutningsvis anser de yttrande fastighetsägarna att det inte är i överenstämmelse
med kommunallagens likabehandlingsparagraf att i framtiden begränsa åtgärder för
vissa fastighetsägare där bygglov tidigare beviljats andra fastighetsägare. Dessutom
kan hus ha köpts med planer att göra förändringar som gjorts på andra hus i området
och då ändras ju förutsättningarna för husköpet om reglerverket justeras efteråt.
Kommentar:
Planuppdraget för ändringen inbegriper endast varsamhetsbestämmelser
för bostadsbebyggelsen och därför redogörs inte några förslag på lösningar
för sopkärlsbyggnationer. Dessutom inbegriper bestämmelsen för krav om
bygglov gällande en åtgärd som kan ses som en byggnad/komplemenbyggnad, vilket innebär att det krävs ett bygglov för en sådan åtgärd. Under
”Bygga, bo och miljö” på kommunens hemsida framgår det vad som gäller för
olika sorters byggnadsåtgärder. Planbestämmelsen innebär att en ansökan om
bygglov behöver lämnas in till kommunen, den säger inte att det inte är tillåtet
med komplemenbyggnader. Beslutar en fastighetsägare sig för att bebygga sin
insida med en komplementbyggnad är det upp till denne, men en ansökan om
bygglov för åtgärden behöver lämnas in. I planuppdraget för ändringen klargjordes det tydligt att uppdraget skulle omfatta ”Skyddsbestämmelser bör tas
fram som ändring av den gällande detaljplanen. Det innebär att den ursprungliga planen fortsätter att gälla, men kompletteras med bestämmelser som
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berör skydd, varsamhet och utformning. Det kan också vara aktuellt att reglera
lovplikten närmare genom att exempelvis inför lovplikt för fasadändringar och
så kallade Attefallshus. Planarbetet kommer dock inte att innehålla någon ny
bedömning av lämplig byggrätt, trafikfrågor eller annat som ingår när en ny
detaljplan tas fram”, således kommer inte byggrätten att regleras i detta detaljplaneärende. Tidigare fastigheter har sökt bygglov för sina åtgärder vilket
fortsättningsvis kommer vara detsamma för de boende i området, det betyder
att de boende behandlas lika genom att alla får göra en ansökan och därefter
få beslut i sitt ärende precis som det varit innan i området. Kommunen vill säkerställa områdets utseende efter att plan- och bygglagen förändrades 2014
och gör detta genom att reglera om bygglov, detaljplanen säger att bygglov
krävs för komplementbyggnad (ex. tillbyggnad), det är inget som förbjuds
i detaljplanen, vilket innebär att det är fritt fram för vem som helst att söka
byggglov.

Bosjökloster 1:611 - Samråd

Fastighetsägarna har tagit del av kommunens förslag till byggnadsplan för del av fastigheten Bosjökloster 1:564 och har följande synpunkter.
Huvudsyftet är bra att Höörs kommun tar ansvar för att olika områden i kommunen,
men det måste göras med balans mellan bevarande av kulturmiljö och enskild boendemiljö. Det är dock konstigt att man endast väljer ut ett område för denna typ
av ”bevarandeplan”. Det borde ju i konsekvensens namn även göras för tidstypiska
områden.
Kommentarer till förslag till ändringar:
• F1: Inget att erinra.
• F2: Inget att erinra.
• F3: Utförandet som redan finns i området och som fått bygglov, skall även i fortsättningen godkännas. Föreslår att takfönster godkänns även för den del ut mot
gatan. Att inte godkänna detta är ju direkt emot sägande till skrivning om att
främja en ljus och trevlig innemiljö. Även carport borde tillåtas. Ett synnerligen
förfulande inslag om man promenerar längs gatorna är kommunens sopkärl, som
inte är speciellt tidstypiska och som inte får plats i de sopskåp som finns i husen.
• F4: De skrivande motsätter sig kommunens förslag och föreslår i stället att det
utformas ett antal standardlösningar på komplementbyggnader, som grundar sig
på tidigare godkända bygglovshandlingar. Det är inte rimligt att i efterhand komma från kommunen och föreslå att vissa hus i området inte skall få göra komplementbyggnader. Att hänvisa till att tomterna är små och att husen blir mörka inne
visar på dålig förståelse för både boendeformen, där läget ”mitt i en stor park”
för många gör att den egna atriumgården mer används som uteplats. Innemiljön
behöver dessutom inte alls bli mörkare. De skrivande har en uterumslösning med
takfönster, vilket gör att mer ljus släpps in i huset än tidigare, med den breda
takfoten över uteplatsen. Detta är de skrivandes ljusaste favoritrum som de nyttjar
större delen av året, och de unnar alla deras grannar i Ängsbyn att göra ett liknande rum om man så önskar.
Kommunens detaljerade synpunkter riskerar att ge Ängsbyn en stämpel ”området där
man inte får göra något”.
Ängsbyn har funnits i över 40 år och fastighetsägaren vill påstå att de gemensamhetsregler som finns inom samfälligheten har fungerat väl för att bevara karaktären i
området, till den sköna plats att bo som de har idag.
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Kommentar:
Uppdraget kommer från Miljö- och byggnadsnämnden som tagis beslutet om
att bebyggelsen i Ängsbyn är värd att bevara. Kommunstyrelsen godkände
förslaget och gav uppdraget om att upprätta varsamhetsbestämmelser för
Ängsbyn. Inkommer Miljö- och byggnadsnämnden till Kommunstyrelsen med
ett annat bostadsområde som behöver varsamhetsbestämmelser görs det en
ny bedömning om ett uppdrag ska lämnas för framtagande av detaljplanehandlingar. Syftet med ändringen är att ta fram varsamhetsbestämmelser för
området vilket leder till att det behöver tas fram bestämmelser som motverkar
förvanskningar på bebyggelsen. Detaljplanen tillåter takfönster, däremot kommer det framgå under fasadändringar att takfönster inte får störa den bärande
konstruktionen. Detaljplanen säger endast att bygglov krävs för komplementbyggnad (ex. carport), det är inget som förbjuds i detaljplanen, vilket betyder
att alla kan söka bygglov för olika åtgärder och således behövs det inga standardlösningar för komplementbyggnader.

Bosjökloster 1:607 - Samråd

Ängsbyn är ett unikt och välplanerat område, och arkitekt Olivegrens syn på områdets
utseende är viktig att hålla sig till, så att området förblir det fina boende, som det är
idag.
I området bor man tätt, och vad den ena gör påverkar den andre. Det är ofrånkomligt,
att man av olika anledningar vill göra ingrepp i bebyggelsen, och då är det viktigt, att
det sker varsamt och att regler finns för hur detta ska gå till. Ägarna tycker i huvudsak
att kommunens förslag på reglering av bebyggelsen och arbetsgruppens synpunkter
är bra, med några tillägg.

•
•

Gångstråken mellan gatorna ska inte få bebyggas.
Ingen gemensam ”sopstation” vid varje gata. Det förfular området, och risken för
att det blir osnyggt är stor.
Kommentar:
Ändringen innebär ingen förändring gällande kvartersmarkens reglering av
ex. byggrätt. Det innebär att all mark i gällande detaljplan som är utpekad
bostadsmark förblir utpekat som kvartersmark för bostäder. Ändringen omfattar endast uppdraget att komplettera gällande detaljplan med bestämmelser
som berör skydd,varsamhet och utformning. Det innebär att det inte kommer
föreslås någonting utanför regleringen kvartersmark för bostäder och således
lämnas inte något förslag på gemensam sophantering i detta detaljplaneärende.

Bosjökloster 1:672 - Samråd

Som fastighetsägare i området motsätter de sig inskränkningar att i framtiden få
göra en tillbyggnad av uterum i anslutning till befintlig överbyggd uteplats såsom
föreslås i kommande planändring. Vid en komplettering av x-antal takfönster och
givetvis bygglov ber de kommunen se positivt på deras framtida ansökan om bygglov
trots överskridande av byggytan 190 kvm. Kompletteringsbyggnaden kommer ej att
störa grannskapet.
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Kommentar:
Detaljplanen säger endast att bygglov krävs för komplementbyggnad (ex. tillbyggnad), det är inget som förbjuds i detaljplanen. Detaljplanen tillåter takfönster, däremot kommer det framgå under fasadändringar att takfönster inte
får störa den bärande konstruktionen. Frågan om kommande bygglov är inget
som omfattas av ändringen av detaljplanen, utan sökande hänvisas till Miljöoch byggmyndigheten som har ansvaret för frågor gällande bygglov.

Bosjökloster 1:652 - Samråd

Kommunstyrelsen har informerat om ändring av detaljplan för ”förslag till byggnadsplan för del av fastigheten Bosjökloster 1:564”, Ängsbyn.
Som boende i Ängsbyn vill de skrivade framföra följande synpunkter på planförslaget,
som de vill beaktas i det fortsatta planarbetet.
F1 Gällande garageport är deras uppfattning att så kallad vipport bör tillåtas, därmed
kan man inte uppfylla stående träpanel på garageport.
Vidare är deras uppfattning att oberoende av husets storlek skall det vara tillåtet att
bygga till uterum på baksidan av fastigheten. Bygglovet skall sökas i vanlig ordning.
Kommentar:
Det finns olika leverantörer som levererar vipportar med stående träpanel.
Planuppdraget för ändringen säger att planarbetet inte innehåller någon ny
bedömning av lämplig byggrätt, viket innebär att det fortsättningsvis kommer
vara en byggrätt på maximalt 190 m2.

Bosjökloster 1:604 - Samråd

Gällande ”Förslag till byggnadsplan för del av fastigheten Bosjökloster 1:564”.
Att byggnadsarean 190 m2 INTE får överstigas är helt orimligt, orättvist och bör ändras/regleras så att olika stora hus har samma möjligheter. Vilket resulterar i att olika
stora hus kan göra samma/lika stora tillbyggnad, främst i form av carport.
Grundtanken med hela förslaget måste också vara att tillbyggnader som redan gjorts
och beviljats anges som standard. Att ett nu nyinflyttat hushåll, tillåts göra samma
förändring som kan finnas på ett befintligt grannhus. Det är det mest rättvisa för
framtida försäljningsmöjligheter, samt framtida värdeökning av fastigheter i Ängsbyn.
Att allt för strikt reglera ett område som redan ändrats kommer att tolkas som orättvist.
Kommentar:
Planuppdraget för ändringen säger att planarbetet inte innehåller någon ny
bedömning av lämplig byggrätt, viket innebär att det fortsättningsvis kommer
vara en byggrätt på maximalt 190 m2. Detaljplanen säger endast att bygglov
krävs för komplementbyggnad (ex. tillbyggnad), det är inget som förbjuds i
detaljplanen, således behövs det inga standardlösningar för komplementbyggnader utan frågan är fri att ställa till Miljö- och byggnadsnämnden om valfritt
utseende på en komplementbyggnad.
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Bosjökloster 1:655 - Samråd

Med hänvisning till kommunens förslag till ändringar av detaljplan för fastigheterna i
Ängsbyn följer nedan ägarens synpunkter och kommentarer.
Vid samrådsmötet framgick det att de flesta husägarna från Ängsbyn var bekymrade
över vilka konsekvenser/begränsningar kommunens förslag ville få på framtiden
möjligheter för ombyggnader och tillbyggnader. Husägare har idag nekats bygglov
för ändringar/tillbyggnader som tidigare har godkänts och blivit realiserade av andra
husägare.
Ett förhållande där tidigare bygglovsgodkännelser inte längre vill vara möjliga att
få godkänt efter det att kommunens förslag eventuellt vinner laga kraft, betyder att
Ängsbyhusen kommer att delas upp i två huvudgrupper. De hus som har genomfört
ändringar och tillpassat husen till helårsboende och de hus som inte har gjort dessa
tillpassningar och som inte ges möjlighet för att genomföra dem. Ett sådant förhållande vill vara oacceptabelt för de flesta husägare i Ängsbyn och vill också skapa en
sned husvärdepåverkan.
Fastighetsägaren vill peka på synpunkter att i stället för att upprätta en mer restriktiv detaljplan, som motverkar utvecklingen och hindrar möjligheterna för att tillpassa
husen efter nutida och framtida krav och normer för ett helårsboende, bör kommunens fokus vara att peka på de ändringar man får göra för att tillpassa husen och
möjliggöra att alla husen kan genomföra likartade tillpassningar. Detta omfattar bl.a.
förändringar/tillbyggnader som kommunen tidigare godkänt.
Vid samrådsmötet framgick det också att husägarna, liksom kommunen, är intresserade i att bevara den tidstypiska arkitektoniska utseendet mot gatan. Detta omfattar primärt det valmade taket, den gula tegelfasaden, fönster i tegelfasaden, takutsprånget, vindskivor, samt den stående träpanelen, som dock inte är lika känslig
för förändringar, exempelvis vid ombyggnad av garage till boende och insättning av
entrédörr och eventuellt fönster, som passar in i panelutseendet.
Det framgick också att husägarnas hållningar var att förändringar/tillbyggnader i
innergården inte är lika arkitektoniskt utseendemässigt känsligt. Tidigare godkända
förändringar/tillbyggnader i innergården skall också vara möjliga att genomföra i
framtiden för de husägare som så önskar.
Kommentar:
Detaljplanen säger endast att bygglov krävs för komplementbyggnad (ex. tillbyggnad), det är inget som förbjuds i detaljplanen. När en detaljplan tas fram
redogör den vad som är tillåtet genom att området regleras med olika bestämmelser. Det som inte redogörs på plankartan är inget som regleras. En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som behövs med hänsyn till
planens syfte och genomförandetid. Den avsedda regleringen av bebyggelsen,
byggnadsverk och miljön i övrigt ska tydligt framgå av planen. Detaljplanen
får inte vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn till planens syfte (PBL
4:32). Därför redogör en detaljplan det som ska regleras och inte ändringar
som är tillåtna.
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4. Kommunal remiss

Miljö- och byggnadsnämnden

Förslaget till ändring av detaljplanen är väl genomarbetad och borde kunna fylla sitt
syfte att bevara Ängsbyns enhetliga karaktär för eftervärlden.
Beträﬀande själva bestämmelserna önskar Miljö- och byggnadsnämnden att de kompletteras enligt följande:
Det bör framgå av planbeskrivningen att om bestämmelserna om fasadens utseende
följs så krävs inget bygglov för fasadändring medan avvikelser kräver bygglov. Det bör
även framgå vad som gäller för solpaneler och solceller.
Planen bör också tillåta byggnader av s.k. miljöhus i syfte att rymma de boendes
sopkärl då dessa är skrymmande och området är tätbebyggt. Dessa kan förslagsvis
placeras vid infarten till området.
Beträﬀande vad som är lovpliktigt under p bör skärmtak och fasadändring tillfogas
uppräkningen.
Kommentar:
Planbeskrivningen kompletteras med förklarande text gällande fasadförändring. Vad gäller solceller/solpaneler ingår den sortens förändring under fasadförändring i plan- och bygglagen, däremot har Miljö. och byggmyndigheten
tagit fram en policy som säger följande:
”För en- och tvåbostadshus gäller generellt att solceller placerade i takfallet och inte avsevärt påverkar en byggnads utseende
är bygglovsbefriade.
För byggnader klassade inom Kulturmiljöprogrammet 2013 bör
särskild hänsyn tas samt utformas så att de skyddade värdena
inte påverkas negativt. Inom områden med kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse, speciellt inom områden av riksintresse för
kulturminnesvården, bör solceller i första hand försänkas i taket
och vara väl indragen från alla dess kanter. Undvik placeringar
som är viktiga för områdets karaktär, exempelvis i läge mot torg,
huvudstråk eller gata.
Byggnader som enligt Kulturmiljöprogram 2013 benämns med
K-1 eller K-2 eller Klass 1A eller Klass 1B i bevaringsplanen
från 1985, eller övriga, ännu ej inventerade byggnader och
bebyggelseområden som är särskilt bevarandevärda enligt PBL
(2010:900) 8 kap 13 §, är olämpliga för installation av solceller.
Solceller placerade på mark: Solceller på fastighet avsedd för
bostadsändamål, och som inte överstiger 1,0 meter i höjd är
bygglovsbefriade.
I övrigt bör solceller placeras och utformas så att de inte ger
upphov till besvärande reflexer eller på annat sätt stör omgivningen eller miljön”.
Planhandlingen kommer att kompletteras med detta utdrag från policyn. Planhandlingen kommer inte kompletteras med miljöhus, då planuppdraget meddelar att ändringen endast ska omfattas med bestämmelser som berör skydd,
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varsamhet och utformning. Det kan också vara aktuellt att reglera lovplikten
närmare genom att exempelvis inför lovplikt för fasadändringar och så kallade
Attefallshus. Planarbetet kommer dock inte att innehålla någon ny bedömning
av lämplig byggrätt, trafikfrågor eller annat som ingår när en ny detaljplan tas
fram. Bestämmelsen kommer att kompletteras med skärmtak och det som
ska tillåtas utöver det som PBL kräver bygglov för gällande fasadändring (PBL
9:2).

Ändringar i planförslaget
Med hänvisning till det som framförts i yttranden och det som framkommit i kommunens kommentarer föreslås det att planhandlingarna ändras enligt nedan:
- Justera planbestämmelse så att den administrativa bestämmelsen (nuvarande ”p”) ges den rätta bestämmelsen ”a”.
- Förtydliga bestämmelsen om komplementbyggnad på plankartan med skärmtak och göra ett tillägg gällande fasadändring.
- Text gällande planavgift tas bort.
- Revidera planbeskrivningens text gällande takfönster och en förklarande text
gällande fasadförändring.
- Komplettera planhandlingen med text från Miljö- och byggnadsnämndens
antgna policy gällande solceller.

Samhällsbyggnadssektor

Rolf Carlsson
Samhällsbyggnadschef

Yvonne Hagström
Planarkitekt FPR/MSA
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Komplettering/ändring till detaljplan Ö50
”Förslag till byggnadsplan för del av fastigheten Bosjökloster 1:564”, Ängsbyn, Höörs kommun, Skåne län.

Handlingar

Gällande plankarta och planbestämmelser (antagen 1971)
Gällande planbeskrivning (antagen 1971)
Kompletterande/ändrande planbeskrivning med planbestämmelser tillhörande plankartan fastställd
1971.

Planområdet läge

Planområdet är beläget cirka 6,6 km söder om Höörs tätort och cirka 500 meter öster om väg 23. I
direkt anslutning till planområdet i väster ligger Bosjöklosters golfbana och planområdets resterande väderstreck avgränsas av skogsmark.

Gällande detaljplan (Ö50) som kompletteras med bestämmelser för bebyggelsens utseende.

Bakgrund

För hela bostadsområdet Ängsbyn gäller ”byggnadsplan för del av fastigheten Bosjökloster 1:562”,
fastställd 13 december 1971. Bakgrunden till Ängsbyn är att byn är en av tre tänkta bygrupperingar
som var avsedda för fritidsbostäder. Kort tid efter att bebyggelsen tagits i anspråk visade det sig att
området blivit ett permanent bostadsområde och inte för fritidsbebyggelse. Kommunen tog fram en
utredning för att klargöra konsekvenserna som kunde uppstå om de övriga två byarna byggdes upp,
efter utredningen beslutades det att det bara skulle vara Ängsbyn som skulle byggas ut och de övriga två förslagen på bygrupperingar lades ner.
2015 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att gällande detaljplan behöver kompletteras med
skydds- och varsamhetsbestämmelser. Byggnadernas utformning och kvaliteter är värda att bevara
och därför har denna komplettering önskats från Miljö- och byggnadsnämnden. Enligt protokollet
från Miljö- och byggnadsnämndens beslut framgår det att det finns ett ömsesidigt intresse hos både
Höörs kommun och fastighetsägarna i Ängsbyn, att det tas fram en ny detaljplan för att säkerställa
att de höga arkitektoniska värdena i området och dess speciella karaktär bevaras.
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Översiktsplan
Ängsbyn finns inte utpekat som något utbyggnadsområde i gällandet översiktsplan (2002). Ängsbyn
ingår i det större området för turism och friluftsliv; Ringsjöområdet. I översiktsplanen står det bland
annat ”Ringsjöområdet är en resurs för hela Skåne med betydande utvecklingsmöjligheter samtidigt
som områdets karaktär bör bevaras”. I översiktsplanen har även ekologiskt känsliga områden pekats
ut som omfattas av Ringsjöarna och den närmaste strandområdet till sjöarna. Detta innebär att
Ängsbyn har direkt kontakt med detta utpekade område i norr och öst.
Detaljplan
Gällande detaljplan (Ö50) för Ängsbyn reglerar marken som vägmark, park eller plantering, bostadsändamål, idrottsändamål och område för transformatorstation.
Området som är avsatt för bostadsändamål regleras med att bebyggelsen ska uppföras i gräns till
granntomt, där sådan gräns förekommer. Byggnaden får inte ha en större areal än 190 m2 och det
får endast vara en våning. Byggnadshöjden inom Ängsbyn är satt till maximalt 3,5 meter.
Området avsett för idrottsändamål regleras med en högsta byggnadshöjd, som är satt till 3 meter.
Kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-12 att en omarbetning av detaljplanen ska påbörjas för att
säkerställa vad som får göras i planområdet och att genomförandet av planändringen inte bedöms
medföra betydande miljöpåverkan och därmed behövs det inte någon miljökonsekvensbeskrivning till
planarbetet. I beslutet är det klargjort att planarbetet ska avgränsas enligt följande:
”Skyddsbestämmelser bör tas fram som ändring av den gällande detaljplanen. Det innebär att den
ursprungliga planen fortsätter att gälla, men kompletteras med bestämmelser som berör skydd,
varsamhet och utformning. Det kan också vara aktuellt att reglera lovplikten närmare genom att
exempelvis inför lovplikt för fasadändringar och så kallade Attefallshus. Planarbetet kommer dock inte
att innehålla någon ny bedömning av lämplig byggrätt, trafikfrågor eller annat som ingår när en ny
detaljplan tas fram.”
I underlaget till beslutet framgår det även att syftet med planarbetet är att skydda det allmänna
intresset av att bevara området som tidstypiskt och sammanhållen kulturmiljö. Även om detta är av
intresse för allmänheten bedöms det inte vara av betydande intresse. Planarbetet är förenligt med
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande. Genomförandet av planen bedöms få positiv miljöpåverkan och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planarbetet bör kunna bedrivas med standardförfarande (PBL 5:7).

Planuppdragets syfte och huvuddrag

Syftet med kompletteringen/ändringen till gällande detaljplan är att säkerställa de höga arkitektoniska värdena i området och att dess speciella karaktär bevaras. Planarbetet medför även att det
allmänna intresset av att bevara området som tidstypiskt och sammanhållen kulturmiljö skyddas.
Säkerställs inte det arkitekoniska värdet i Ängsbyn kan det medföra att statusen med att vara en
speciell plats med ett unikt utseende kan gå förlorat. Det tidstypiska utseendet som bostadsområdet
har är värt att bevara och med det föreliggande tillägget till detaljplanen är det möjligt att säkerställa områdets karaktär.
Detta innebär att huvuddraget av den aktuella ändringen/kompletteringen innebär att bebyggelsens
utseende säkerställs med bestämmelser som medför att karaktären inte kan förvanskas och därmed
kommer inte områdets unika tidstypiska utseende ändras.

3

Komplettering/ändring till detaljplan för del av fastigheten Bosjökloster 1:564 - Ängsbyn
• Granskningshandling 2016-03-20

Bilder över Ängsbyns karakteristiska arkitektur.

Förutsättningar
Bebyggelse

Planområdet omfattar bostadsfastigheterna Bosjökloster 1:602 - 1:696 (95 stycken privatägda fastigheter) som utgör cirka 3,5 hektar av hela planområdet som regleras i gällande detaljplan. Bostadsfastigheterna i Ängsbyn har fyra olika tomtstorlekar; 352 m2, 360 m2, 421 m2 och 430 m2. Större
delen av bebyggelsen inom Ängsbyn har bebyggts med den tillåtna byggnadsarean på 190 m2. Den
högsta tillåtna byggnadsarean på 190 m2 och de fyra olika storlekarna på bostadsfastigheterna inom
området innebär att de minsta fastigheterna får bebygga cirka 54 procent av sin tomt och de största fastigheterna får bebyggas med cirka 44 procent. Det är den mindre fastighetsstorleken som är
den överrepresenterade inom området med 52 stycken fastigheter. Det finns 12 fastigheter som är
360 m2, 24 stycken som är 421 m2 och slutligen finns det sju stycken fastigheten med den
största tomtstorleken på 430 m2.
Ängsbyns bebyggelse är tidstypisk för
1970-talsbebyggelse. Byggnaderna är utformade som vikel- eller T-hus med huskropparna
som skydd mot gata och grannar. Ängsbyn har
ett tydligt formspråk från 1970-talet, husen
är byggda av gult tegel med träpanelsinslag
med mörk kulör. Taken är valmade och täckta
med enkupiga betongpannor. Takutsprånget
är stort och takfoten har ett fast utförande.
Vindskivorna på takfoten är bruna/svarta. Ett
takutsprång på över 50 cm från husfasaden
innebär att ytan räknas in i byggnadsarean.
Det ursprungliga utförandet av bebyggelsen är liggande (horisontell) träpanel under

Ortofoto över delar av Ängsbyn. På bilden syns husens
utformning; vinkel- eller T-hus.
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Utseendet på det tidstypiska bebyggelsen i Ängsbyn med det gula teglet, träpanelen, valmade taket och det stora
takutsprånget med en rak inbyggnad mot fasaden.

fönster och på den dörr som lett till soputrymmet resterande
träpanel på husen är stående (vertikal). Ett garage är inbyggt
i bostaden och öppnas med slagportar. Färgen runt fönstrena
är i orginal bruna och husets entré utgörs i orginalutförandet
av ett indraget parti med dubbeldörr.
Ägoförhållanden
Hela området i gällande detaljplan från 1971 är i privat ägo
och omfattas av fastigheterna Bosjökloster 1:740 och de 95
bostadsfastigheterna som utgör Ängsbyns bostadsbebyggelse. Inom Ängsbyn finns det två gemensamhetsanläggningar
Bosjökloster GA:9 (vägar och parkeringar) och Bosjökloster
GA:10 (grönytor, rekreationsanläggning och båtplats) samt
14 samfälligheter. Samfälligheterna 1-14 och gemensamhetsanläggningen Bosjökloster GA:10 är alla 95 bostadsfast- Indraget entréparti.
igheterna delägare i. Samfälligheterna är de gemensamma
ytorna; 1-5 och 7-9 är gångvägarna mellan bostadsbebyggelsen. Samfällighet 6 är rekreationsanläggningen och de resterande (10-14) är de gemensamma parkeringsplatserna.
Gemensamhetsanläggningen Bosjökloster GA:9 har 96 delägande fastigheter. Stamfastigheten Bosjökloster 1:740 ingår i denna anläggning eftersom markägaren behöver nyttja vägstrukturen för att
nå sina ägor.

Natur

När länsstyrelsen fastställde gällande detaljplan 1971 har de i sitt beslut skrivit in följande; ”Vidare
förordrar länsstyrelsen med stöd av 110 § fjärde stycket byggnadslagen om förbud mot trädfällning
utan länsstyrelsens tillstånd inom det område som i byggnadsplanen utlagts till park eller plantering”.
[Länsstyrelsen hade i ovan nämnda paragraf lagstöd med att förbjuda schaktning, fyllning, trädfällning eller annan jämfölig åtgärd inom det område som ingår i detaljplanen (kallad byggnadsplan).]
Marken mellan bebyggelsen är öppna och klippta gräsytor, den vegetation som finns inom planområdet är det som de boende inom området har planerat på sin egna fastighet och i den norra delen, vid
infartsgatan. Hela Ängsbyn är relativt flackt, i norra delen av gällande detaljplan ligger marknivån på
55 m och i den södra delen är marknivån 63 m, dvs över hela området är det sammanlagt åtta meters höjdskillnad och avståndet mellan den högsta respektive den lägsta punkten är cirka 300 meter.
Genom Ängsbyn finns gångstråk mellan de olika vägarna i området och i den södra delen av Klövervägen finns byns gemensamma rekreationsanläggning med pool + barnpool (och tillhörande
omklädningsbyggnad), tennisbana, boulebana, bollplank och lekplats. Ängsbyn omgärdas i tre
väderstreck av naturområden som innehåller promenadstråk. Väster om Ängsbyn finns Bosjöklosters
golfbana som också den har ett stort rekreationvärde. De boende i Ängsbyn har en egen bygga med
båtplatser i Ringsjön, det finns även en grillplats vid bryggan. Det finns ett flertal rekerationmöjligheter för de boende i Ängsbyn.
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Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) hemsida framgår det att planområdets jordart huvudsakligen är sandig morän. Ängsbyn har en kvarts- och fältspatsrik sedimentär bergart. Ängsbyn
består av fast mark med en medelhög genomsläpplighet.

Trafik

Från väg 23 leder en matargata (Klosterringen) till de fem lokalgatorna som finns inom Ängsbyn;
Gullvivevägen, Blåklockevägen, Klövervägen, Vallmovägen och Vitsippevägen. Utmed matargatan,
cirka 300 meter från väg 23 finns en mindre vändplats med busshållplats. Hastigheten på vägarna
inom bostadsbebyggelsen är satt till 50 km/h och från väg 23 och cirka 70 meter in på vägen till
Ängsbyn är den tillåtna hastigheten 70 km/h. Matargatans vägbredd är cirka sju meter och vägbredden på lokalgatorna utmed bostadsbebyggelsen är cirka sex meter. Varje lokalgata avslutas med en
vändzon som har en diameter på mellan 14 - 15 meter. Vid varje infart till lokalgatorna finns det ett
parkeringsområde som är avsedda för gäster eller annan tillfällig uppställning och endast för korttidsparkering. Varje parkeringsområde innehåller cirka 6-8 stycken parkeringsplatser.
Inom Ängsbyn finns det inga gång- och cykelvägar. Det finns en gång- och cykelväg utmed väg 23
som kommer norrifrån.
Det finns en busshållplats utmed matargatan till Ängsbyn. Bussen hämtar påstigande in mot Höör 13
gånger på vardagar och fyra gånger under lördag och söndag. För avstigande passagerare från Höör
stannar bussen 12 gånger på vardagar och fyra gånger på lördag och söndag.

Underlag för ev. ny detaljplan för Ängsbyn

Under 2013 skickades ett förslag på underlag till en eventuell ny detaljplan in till kommunen från en
arbetsgrupp bestående av boende i Ängsbyn. Bakgrunden till förslaget var att Miljö- och byggnadsnämnden hade bett de boende att lämna förslag på hur de vill att området säkerställs. Boende anser
att Ängsbyn är en värdefull byggnadsmiljö med tidstypisk kvalitet värd att bevara. Förslaget innehåller sedan ett flertal punkter som redogör för hur de boende anser att området ska säkerställas för
att bibehålla karaktären men samtidigt göra det möjligt att göra förändringar på sina byggnader.
Det redogörs detaljexempel för tak, fasader, fönster och dörrar, tillbyggnad, insynskydd samt övriga
delar såsom sophantering.

Arkitekturhistorisk bedömning

Byggnadernas utformning och kvaliteter är väl värda att bevara. Det finns ett flertal tydliga karaktärsdrag i Ängsbyn som Höörs kommun vill bevara och genom denna komplettering/ändring
säkerställa att karaktärsdragen inte förvanskas för framtiden. Några viktiga exempel på områdets
kännetecken är de sammanbyggda huskropparna, små tomter
med små förgårdsmarker, den blandade utformningen med
både stående och liggande träpanel, det gula teglet, takfotens
vida bredd, de mörka taken och de mörka vindskivorna (se
bilder nedan som visar på dessa exempel på karaktärsdrag).
De faktorer som utgör en stor del av områdets helhet och som
upplevs av människan är fasaderna, taken och bebyggelsens
täthet. Varsamhetsbestämmelserna för Ängsbyn kommer belysa
dessa nämnda faktorer och således föreslås bestämmelserna
säkerställa bebyggelsens fasader och dess formspråk, takens
utseende samt bebyggelsens utseende gällande tätheten pga Takfoten på ett av bostadshusen.
de små tomterna.

Gult tegel som bryts av med stående och liggande
träpanel.
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Förslag

I enlighet med det beslut som Kommunstyrelsen fattade 2015-10-12 ska föreliggande komplettering
endast omfatta skyddsbestämmelser som berör skydd, varsamhet och utformning av bebyggelsen.
Detta innebär att markanvändningen är densamma som i gällande detaljplan som antogs 1971 vilket
är kvartersmark för bostäder, allmän platsmark så som parkmark och gata samt markområde för
transformatorstation och idrott.
Gällande reglering av bebyggelsen
Den gällande detaljplanen reglerar användningsområdet B (bostäder) utifrån byggnadssätt, byggnadsyta, våningsantal och byggnadshöjd. Byggnader ska uppföras i gräns mot granntomt där sådan
gräns förekommer inom området, dvs huskropparna ska vara sammanbyggda med varandra. På
varje fastighet får byggnadernas byggnadsarea inte överstiga 190 m2. Bostäderna får endast vara en
våning hög och byggnadshöjden får inte överstiga 3,5 meter.
Skyddsbestämmelser för bostadsbebyggelse
De planbestämmelser som tas fram i och med det aktuella tillägget av gällande detaljplan är säkerställande bestämmelser för att bevara formspråket som är signumet för Ängsbyns karaktär. Det som
regleras på plankartan är fasadmaterial, kulör, takmaterial, byggnaderna utformning mot gata och
att så kallade komplementbyggnade (så som ”Attefallshus”) på tomtmark inte är bygglovsbefriade.
Fasad
För att behålla bebyggelsekaraktären i Ängsbyn regleras byggnadernas fasadmaterial, detaljplanen
tillåter bara att husen har tegelfasad med inslag av träpanel. Det innebär bland annat att det inte är
tillåtet att till exempel putsa husen. Färgskalan på bebyggelsen ska fortsatt vara gult tegel, det är
inte tillåtet att måla teglet utan teglets färg ska komma från teglets bränning. Träpanelen ska vara
liggande under fönster. Garageporten och resterande av husets fasad som inte är tegelbeklädd ska
ha stående träpanel. I dagsläget finns det vipportar med stående trä vilket därmed möjliggör att
garageporten kan ändras om någon önskar en annan sorts garageöppning är den ursprungliga med
slagportar. I plan- och bygglagen finns en bestämmelse i 9 kapitlet 2 § som gäller för vad som kräver
bygglov och i ett stycke omnämns fasadförändringar: Dessa kräver bygglov om ”byggnaden byter
färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas
på annat sätt” och detta stycke i paragrafen gäller ”om byggnaden ligger i ett område som omfattas
av en detaljplan.” Det innebär, precis som det gjort innan, att exempelvis ett färgbyte av en fasad kan
innebära ett bygglovsförfarande. En detalj på byggnaden ut mot gata som är möjlig att förändra är
indraget i entrépartiet. Detaljplanen gör det möjligt att flytta ut det ursprungliga indraget vid entrén
ut mot fasadlinjen.
Tak
De befintliga taken i Ängsbyn är enhetliga och ska fortsättningsvis vara det, vilket innebär att det på plankartan regleras om att taken ska utföras med enkupiga takpannor som ska vara matta och ha en mörk kulör. Detta för att det ska
underlätta sammankopplingen med de angränsande bostadshusens takpannor.
Bebyggelsens takfot ska ha en längd på 70 cm med en rak inbyggnad mot fasaden, för att säkerställa bebyggelsens arkitektoniska utseende. Takfotens vindTakfot
skivor ska vara bruna/svarta, färgen ska ha samma kulör som betongpannorna
för att behålla den samhörighet som området har genom att alla bostäder har
mörka tak och vindskivor. Takfot är den del av ett yttertak som skjuter utanför
fasadväggen. Takfönster är tillåtet inom området för att göra det möjligt med
fler ljusinsläpp och ska monteras i linje med takets lutning. Takfönster ingår i
begreppet ”fasadförändring”, men planen kräver inte bygglov för takfönster såvida bärande takkonstruktioner inte påverkas negativ av ingreppet som takfönstrena innebär. Solpaneler/solceller är ett
bra komplement till uppvärmning och följs den policy som Miljö- och byggnadsnämnden har godkänt
2014-11-18 § 132 är det möjligt med solceller/solpaneler som ligger i linje med taklutningen. Detta
säger policyn:
För en- och tvåbostadshus gäller generellt att solceller placerade i takfallet och inte avsevärt
påverkar en byggnads utseende är bygglovsbefriade.
För byggnader klassade inom Kulturmiljö-programmet 2013 bör särskild hänsyn tas samt utformas så att de skyddade värdena inte påverkas negativt.
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Inom områden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, speciellt inom områden av riksintresse för kulturminnesvården, bör solceller i första hand försänkas i taket och vara väl indragen
från alla dess kanter. Undvik placeringar som är viktiga för områdets karaktär, exempelvis i
läge mot torg, huvudstråk eller gata.
Byggnader som enligt Kulturmiljöprogram 2013 benämns med K-1 eller K-2 eller Klass 1A eller
Klass 1B i bevaringsplanen från 1985, eller övriga, ännu ej inventerade byggnader och bebyggelseområden som är särskilt bevarandevärda enligt PBL (2010:900) 8 kap 13 §, är olämpliga
för installation av solceller.
Solceller placerade på mark: Solceller på fastighet avsedd för bostadsändamål, och som inte
överstiger 1,0 meter i höjd är bygglovsbefriade.
I övrigt bör solceller placeras och utformas så att de inte ger upphov till besvärande reflexer
eller på annat sätt stör omgivningen eller miljön.
Fönster
Intrycket områdets bebyggelse ger en förbipasserande på någon av de lokalgator som finns inom
Ängsbyn är också något som kommunen vill säkerställa genom att reglera byggnadernas utformning mot gata. För att inte förvanska det tydliga formspråket tillåts inte fönsterpartier ut mot gata
att förändras. Fönster får bytas ut för att uppnå bättre inomhusvärden, men fönstrets storlek och
färg ska överrensstämma med orginalutförandet. Fönstrena närmast gatan (på den del som ”sticker
ut” mot gatan) har en storlek på 100 cmx120 cm och fönstret vid entrén in i huset på träfasaden
har storleken 80 cmx100 cm. Ingrepp som görs på fasaden, exempelvis att en förfrågan kommer in
om en ändring/ingrepp i form av ett fönster, innebär ett bygglovsförarande i enlighet med plan- och
bygglagen 9 kap. 2 §.

Utseendet på fönstrena som vetter ut mot gatan.

När det gäller fasadförändringar inom området gäller plan- och bygglagens (PBL) reglering i 9 kap
2 § med de undantag som framgår på plankartan. Det ska även förtydligas att Miljö- och byggnadsnämnden skriver i sitt yttrande att ”om bestämmelserna om fasadens utseende följs så krävs inget
bygglov för fasadändring medan avvikelser kräver bygglov”.
Komplementbyggnader/tillbyggnader
Detaljplanens tillåtna byggnadsarea på 190 m2 och små tomter skapar en täthet i området (byggrätten innebär att övervägande andelen tomter inom Ängsbyn är bebyggda till cirka 50 % av tomtarealen). Eftersom tomterna är små med stor utbyggnad har en bestämmelse lagts på plankartan som
innebär att komplementbyggnader av olika slag kräver bygglov. Kommunen eftersträvar att området
ska ha ljusa bostäder och därför har kommunen tagit beslutet till att de undantag från bygglov i
plan- och bygglagen för komplementbyggnader, tillbyggnader, takkupor, skärmtak vid en och tvåbostadshus inte får tillämpas. Den kompletterande bestämmelsen innebär att bygglov måste sökas
för alla sorters komplementbyggnader. Det är fortfarande tillåtet med komplemenbyggnader inom
bostadskvarteren men beslutet om bygglov lämnas i vanlig ordning till Miljö- och byggmyndigheten.
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Nya egenskapsbestämmelser som tillförs gällande detaljplan (Ö50) för Ängsbyn
Egenskapsbestämmelserna nedan kompletterar de bestämmelser som finns för kvartersmarken som
betecknas med ”BS I” i gällande detaljplan.
f1 - Fasadteglet på bebyggelsen ska vara gult. Det är inte tillåtet att måla teglet. Träpanelen ska vara
liggande (horisontell) under fönster. Garageport och resterande av byggnadens fasad (som inte
är tegelbeklädd) ska ha stående (vertikal) träpanel.
f2 - Bebyggelsens utförande av taken ska vara enkupiga takpannor som är matta och ha en mörk
kulör. Takfoten ska ha en längd på 70 cm med en 90 grader inbyggnad från fasaden. Vindskivor
ska vara brun/svarta.
f3 - Fönster ut mot gata ska överrensstämma med orginalutförandet. Fönster på träfasad vid entré
ska ha en bredd på 100 cm och en höjd på 80 cm. Resterande fönster i tegelfasad ska ha en
bredd på 100 cm och en höjd på 120 cm.
a1 - Det krävs bygglov för komplementbyggnad, tillbyggnad, takkupor, skärmtak vid en och tvåbostadshus.
a2 - Det krävs inte bygglov för takfönster såvida bärande takkonstruktion ej påverkas negativt av ett
ingrepp och indrag av entréparti får flyttas ut till fasadliv. (Jämför PBL 9:2)
Genomförandetiden för de fyra nya egenskapsbestämmelserna är 5 år från den dag beslutet att anta
kompletteringen/ändringen vunnit laga kraft. Genomförande tiden för underliggande plan har gått
ut. Den nya genomförandetiden gäller därför endast själva ändringen.

9

Komplettering/ändring till detaljplan för del av fastigheten Bosjökloster 1:564 - Ängsbyn
• Granskningshandling 2016-03-20

Genomförande

Ansvarsfördelning

Tillägget för kvartersmarken inom Ängsbyn är sen tidigare bebyggt och således bedöms ingen nybyggnation uppkomma inom området. Skulle mark som i detaljplanen är utpekat som bostadsmark
men som samfälligheten idag har som del av grönstråk mellan bostadsgrupperna bebyggas gäller
följande att vid nybyggnation inom planområdet åligger det berörd markägare att vid behov utföra
geoteknisk undersökning av marken avseende markens bärighet. Fastighetsbildning inom planområdet beställs av fastighetsägare som ansöker om sådan. I övrigt ansvarar berörd fastighetsägare för
byggnads- och anläggningsarbeten inom mark som i detaljplanen är utlagd som kvartersmark.

Huvudmannaskap

Kompletteringen/ändringen påverkar inte huvudmannaskapet. I övrigt är det enskilt huvudmannaskap inom Ängsbyn. Det innebär att de områden som är planlagda som allmän platsmark (vägar
och grönområden) sköts av de boende i området genom de gemensamhetsanläggningar som finns
upprättade för bostadsbebyggelsen.

Fastighetskonsekvensbeskrivning

Fastighetsbildning
Kompletteringen av gällande detaljplan innebär inte någon förändring gällande fastighetsbildningen inom detaljplaneområdet och därmed medför planen inga konsekvenser gällande fastigheternas
omfattning och placering.
Ledningsrätt och servitut
Fastigheterna Bosjökloster 1:602 - 696 har ett servitut till fritidsfiske med handredskap. Inom hela
detaljplaneområdet finns det ledningsrätt för underjordiska vatten- och avloppsledningar.
Gemensamhetsanläggning
Inga gemensamhetsanläggningar eller samfälligheter berörs av tillägget av detaljplanen. Detta
medför att det inte är några konsekvenser i den aspekten och det behövs inte någon förändring av
omfattningarna av dessa anläggningar, utifrån den aktuella kompletteringen/ändringen.

Ekonomiska frågor

Övriga kostnader
Detaljplanearbetet medför inga nya områden för kvartersmark vilket medför att de kostnader som
kan uppkomma i olika avseenden åligger markägaren. Förtydligande av olika kostnader är bland
annat:
• Kostnadsansvaret för samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmarken samt
eventuella flyttningar av underjordiska ledningar åligger markägaren.
• Anläggningsavgift avseende tillkommande VA-anslutningar regleras i enlighet med kommunens
VA-taxa.
• Lantmäterikostnader i samband med fastighetsbildning och fastighetsreglering bekostas av exploatören/markägaren.
• Eventuell kompletterande dagvattenutredning och/eller geoteknisk undersökning avseende markens bärighet och markradonförekomst, vilket kan krävas vid byggnation, bekostas av exploatören som även bekostar en eventuell arkeologisk undersökning.

Medverkande tjänstemän

Vid framtagande av planförslaget har Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef, och Yvonne Hagström,
planarkitekt från Höörs kommun medverkat.

Rolf Carlsson
Samhällsbyggnadschef

Yvonne Hagström
Planarkitekt
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f1 , f 2, f3, a 1 , a 2

Ändring 2017
f1 Fasadteglet på bebyggelsen ska vara gult. Det
är inte tillåtet att måla teglet. Träpanelen ska
vara liggande (horisontell) under fönster. Garageport och resterande av byggnadens fasad
(som inte är tegelbeklädd) ska ha stående
(vertikal) träpanel.
f2 Bebyggelsens utförande av taken ska vara
enkupiga takpannor som är matta och ha en
mörk kulör. Takfoten ska ha en längd på 70
cm med en 90 grader inbyggnad från fasaden.
Vindskivor ska vara brun/svarta.
f3 Fönster ut mot gata ska överrensstämma med
orginalutförandet. Fönster på träfasad vid entré ska ha en bredd på 100 cm och en höjd på
80 cm. Resterande fönster i tegelfasad ska ha
en bredd på 100 cm och en höjd på 120 cm.
a1 Det krävs bygglov för komplementbyggnad,
tillbyggnad, takkupor, skärmtak vid en och
tvåbostadshus.
a2 Det krävs inte bygglov för takfönster såvida
bärande takkonstruktion ej påverkas negativt
av ett ingrepp och indrag av entréparti får flyttas ut till fasadliv. (Jämför PBL 9:2)
Genomförandetiden för de fyra nya egenskapsbestämmelserna är 5 år från den dag beslutet att anta
kompletteringen/ändringen vunnit laga kraft. Genomförandetiden för underliggande plan har gått ut.
Den nya genomförandetiden gäller därför endast själva ändringen.
Ändring/komplettering reviderad 2017-03-20

Rolf Carlsson
Samhällsbyggnadschef

Yvonne Hagström
Planarkitek

Skala 1:2000
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2012/234

§ 213 Komplettering av gällande detaljplan,
(Bosjökloster 1:649, område Ängsbyn)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Omarbetning av detaljplanen ska påbörjas för att säkerställa vad som får göras i
planområdet.
2. Planarbetet bekostas av ramanslaget och har prioritet 2.
3. Genomförandet av planändringen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och
ingen miljökonsekvensbeskrivning behövs därför till planarbetet.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden har den 2 juli 2012 begärt att gällande detaljplan för
Ängsbyn (Bosjökloster 1:649) kompletteras med skydds- eller varsamhetsbestämmelser
för att säkerställa ett bevarande med hänsyn till kulturmiljön.
Under hösten 2012 förde kommunen dialog med boende i området som därefter bildade
en arbetsgrupp. 23 maj 2013 presenterade arbetsgruppen ett förslag för kommunen.
Förslaget innehåller de boendes syn på hur den värdefulla miljön kan bevaras samt en
öppen fråga om möjligheten att ordna en gemensam sophantering.
Ärendet har därefter diskuterats i ledningsgruppen för fysisk planering. Eftersom Ängsbyn
inte sedan tidigare är utpekat som värdefull kulturmiljö menade gruppen att det behövdes
bättre underlag för att bedöma om det finns ett allmänt intresse av att skydda kulturmiljön.
27 maj 2015 har miljö- och byggnadsnämnden därför förtydligat Ängsbyns värden ur ett
arkitekturhistoriskt perspektiv.
Planförhållanden
Gällande detaljplan är byggnadsplan för del av Bosjökloster 1:564, fastställd 1971. Planen
reglerar området för bostäder sammanbyggda i tomtgräns. Byggnadsytan är begränsad
till 190 m2 och byggnadshöjden får vara max 3,5 m. Planen innehåller också områden för
idrottsändamål, transformatorstation och allmänna platser.
Kulturmiljö
Ängsbyn uppfördes under tidigt 70-tal som huvudsakligen fritidsbebyggelse till
Bosjöklosters golfbana. Byggnaderna är utformade som vinkel- eller T-hus med
huskropparna som skydd mot gata och grannar. Tomterna omfattar byggnadsytan och ett
tillhörande avgränsat gårdsparti. Detta ger stora gröna allmänningar mellan byenheterna
samtidigt som gatumiljön blir intim. Varje tomt har direktkontakt med den gemensamma
friytan och omgivande miljö.
Området är en tidstypisk 1970-talsbebyggelse. På 1970-talet uppfördes flera stora
villamattor som en del av miljonprogrammet, och de flesta av dessa har andra kvaliteter
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än det arkitektoniska uttrycket. Många av de här områdena är idag kraftigt förvanskade
och anpassade till dagens ideal, utan hänsyn till byggnadens och områdets karaktär.
Ängsbyn är inte ett av dessa villamatteområden, utan ett område som fortfarande har kvar
sitt tydliga formspråk och uttryck. Byggnadernas utformning och kvaliteter är väl värda att
bevara. Husen är byggda av gult tegel med träpanel i vissa partier. Taken är valmade och
täckta med betongpannor. Takutsprånget är stort och takfoten har ett fasat utförande.
Den låga byggnadshöjden, det valmade taket med takpannor och det stora takutsprånget
ger det unika och tidstypiska utseendet som bör bevaras.
Yrkanden
Anna Palm (M) yrkar att punkt 1 ska ändras så att kommunstyrelsen beslutar att
omarbetning av detaljplanen påbörjas för att säkerställa vad som får göras i planområdet.
Stefan Liljenberg (SD) och Crister Ohlsson (M) biträder yrkandet.
Susanne Asserfors (S) yrker bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Bifallsyrkandet biträds av Fredrik Hanell (MP).
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till beslut, dels Anna Palms (M) förslag till beslut.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i
enlighet med Anna Palms (M) förslag till beslut.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-09-28 § 230
2. Tjänsteskrivelse från samhällsplanerare/kommunarkitekten 2015-09-02
3. Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2015-06-16 § 86
_____
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Dnr KSF 2012/234

§ 225 Förslag till byggnadsplan för del av
fastigheten Bosjökloster 1:564 (Ängsbyn)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Planförslaget, daterat 2016-09-26, godkänns för samråd.
2. Planavgift ska tas ut i samband med bygglov enligt Plan- och byggtaxa, antagen av
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-12 att en omarbetning av detaljplanen ska påbörjas
för att säkerställa vad som får göras i planområdet. En samrådshandling bestående av
gällande detaljplan (plankarta och planbeskrivning) och en kompletterande
planbeskrivning med de nya föreslagna bestämmelserna och en förtydligande
plankartebild.
Syftet med kompletteringen/ändringen till gällande detaljplan är att säkerställa de höga
arkitektoniska värdena i området och att dess speciella karaktär bevaras. Planarbetet
medför att det allmänna intresset av att bevara området som tidstypiskt och
sammanhållen kulturmiljö skyddas. Det innebär att huvuddraget av det aktuella
ändringen/kompletteringen leder till att bebyggelsens utseende säkerställs med
bestämmelser som medför att karaktären inte kan förvankas och därmed kommer inte
området unika tidstypiska utseendet ändras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-09-26, § 271 att återremittera ärendet till
planarkitekten och till miljö- och byggmyndigheten.
På kommunstyrelsens arbetsutskotts möte föredrogs ärendet och anledningarna till
förslaget klargjordes:
- för att utreda vad som kan tillåtas för att byggnaderna ska kunna användas med de krav
som ställs på ett modernt boende samtidigt som området får behålla sin unika karaktär
som gör Ängsbyn så attraktivt som den är idag.
- förslaget innebär inte att det sätts en museumstämpel på området.
- inte ens nuvarande bebyggelse följer detaljplanen eftersom byggrätten överskreds redan
när området byggdes vilket ger väldigt små tomter.
- det ger en trygghet för fastighetsägarna att det klargörs vad som är tillåtet.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-09-26 (2016-09-26 KSAU §271).doc
2. Andring Angsbyn.pdf
3. plankarta_A2_593x420.pdf
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4. o50.pdf
5. besk dp ö50.pdf
6. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2016-10-24 (2016-10-24 KSAU §300).doc

_____
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2012/234

§ 84 Komplettering av gällande detaljplan,
Bosjökloster 1:564, område Ängsbyn gäller nuvarande fastigheterna
Bosjökloster 1:602-1:696
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås kommunstyrelsen besluta:
1. Samrådsredogörelse, daterad 2017-03-20 godkänns.
2. Planbeskrivning, Ändring av detaljplan för ”Förslag till byggnadsplan för del av
fastigheten Bosjökloster 1:564” – Ängsbyn, upprättad 2017-03-20, godkänns för
granskning.
3. Planavgift ska inte tas ut i samband med bygglov eftersom planarbetet bekostas av
ramanslaget.

Ärendebeskrivning
Planhandlingarna för ärendet har varit utställt på samråd under tiden 2016-11-28 – 201612-18. Inkomna yttranden har sammanställt i en samrådsredogörelse daterad 2017-0320. Framtagna granskningshandlingar har kompletterats med förtydliganden utifrån de
inkomna synpunkterna i samrådsskedet.
Syftet med kompletteringen/ändringen till gällande detaljplan är att säkerställa de höga
arkitektoniska värdena i området och att dess speciella karaktär bevaras. Planarbetet
medför att det allmänna intresset av att bevara området som tidstypiskt och
sammanhållen kulturmiljö skyddas. Det innebär att huvuddraget av den aktuella
ändringen/kompletteringen leder till att bebyggelsens utseende säkerställs med
bestämmelser som medför att karaktären inte kan förvankas och därmed kommer inte
området unika tidstypiska utseendet ändras.
I beslutet om samråd fattades även ett beslut om att planavgift ska tas ut i samband med
bygglov enligt plan- och byggtaxa. Tyvärr har det blivit ett fel eftersom det redan har
beslutats om kostnader. 12 oktober 2015 beslutades det att arbetet skulle bekostas av
ramanslaget och därför behöver det föregående beslutet upphävas, dvs det ska inte tas ut
någon planavgift i samband med bygglovet.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.

ingress till ksau-ks_granskning_Angsbyn.docx
samradsredogorelse_angsbyn_2017-03-02.pdf
Planbesk_granskning_Angsbyn.pdf
plankarta_granskning_A3_420x297.pdf
Protokollsutdrag KS 2015-10-16 § 213 (1).pdf
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6. Kommunstyrelsen 2016-11-14 (2016-11-14 KS §225).pdf
_____
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KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Räddningstjänsten

Ledningsgruppen

Förslag till igångsättning av TIB (Tjänsteman i
beredskap)
Förslag till beslut
Ledingsgruppen beslutar:
1. Att införa TIB i kommunen och att det är Räddningstjänstens Yttrebefäl som
innehar den funktionen utanför kontorstid.
2. TIB-funktionens grunduppdrag skall vara information- och larmmottagare samt
omvärldsbevakning för att snabbt kunna initiera åtgärder i kommuners
verksamheter.
3. Räddningschef får i uppdrag att ta fram samt samverka arbetsbeskrivning samt
rutiner med ledningsgruppen. Funktionen beräknas att gå i gång 2017-03-01 samt
arbeta vidare med teknisklösning för att kunna förmedla viktig information till LG

Ärendebeskrivning
Höörs kommun har hittills varit relativt förskonade från alltför stora kriser och
extraordinära allvarliga händelser, det kan dock inträffa. Andra mindre allvarliga
händelser inträffar redan som lokalt kan bli mycket allvarliga för de direkt berörda.
”Tjänsteman i beredskap”, så kallad TIB, har blivit en etablerad funktion i samhällsviktiga
verksamheter. Tjänsteman i beredskap är en funktion som är till för allvarliga störningar
och kriser och ska inte förväxlas med en kundtjänst eller pressjour.
En tillgänglig tjänsteman är en viktig förutsättning för att kommunen ska kunna agera
snabbt och effektivt i det akuta skedet av en oönskad händelse.
TiB:s uppdrag
 Ta emot larm eller information om allvarlig händelse som har, eller kan ha påverkan på
den kommunala verksamheten, personalen eller kommunala anläggningar eller i övrigt
inom kommunens geografiska område.
 Göra en första bedömning om händelsens omfattning och möjliga konsekvenser och
avgöra vem som skall informeras samt beroende på händelsens art vidta åtgärder.
 Kontakta kommunchef eller dess ersättare för info råd beslut om att larma
(krislednings) organisationen eller valda delar av denna om händelsen är begränsad.
 Starta och helt, delvis eller initialt utöva central krisledning i kommunen, till dess
kommunens krisledningsstab är samlad. Detta innebär t ex att samverka med andra
krisaktörer, fatta erforderliga beslut samt att företräda kommunen i olika sammanhang.
 Samverka externt med eller stödja andra aktörer vid kris så som t.ex. polis, landsting,
länsstyrelse eller grannkommuner
 Kunna ta initiativ till aktivering av POSOM.
 Hålla kommunledningen informerad om krishändelser.
 Starta informationsinsatser vid händelser där så behövs.
 Dokumentera händelser och åtgärder.
Lars Nilsson, Räddningschef

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

Kommunstyrelsen
2017-04-03
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Dnr KSF 2016/640

§ 83 Ekonomisk månadsuppföljning februari
2017
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Prognosrapporten lämnas till kommunfullmäktige.
2. Nämnderna uppmanas till återhållsamhet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
1. Budgetberedningen bjuder in socialnämndens arbetstutskott till samtal kring ekonomisk
prognos.
2. Efter att SKL:s analys av kommunens styrsystem och verksamheter redovisats, ska
beslut fattas om vilka åtgärder som ska vidtas.

Ärendebeskrivning
Tf. ekonomichefen redogör vid dagens möte för ekonomisk uppföljning/prognos
avseende februari månad 2017.
Höörs kommun redovisar ett resultat på 12,4 mnkr efter februari, vilket är 5,1 mnkr bättre
än budget för perioden. Prognosen för hela året är ett resultat på -21,1 mnkr, vilket är 21
,5 mnkr sämre än det budgeterade resultatet.
För perioden redovisar nämnderna ett överskott på 3,3 mnkr, men prognosen pekar på ett
underskott på 30,1 mnkr.
- Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på -0,6 mnkr och en prognos på -3,5 mnkr.
Verksamheter som prognostiserar underskott är nämnd- och styrelseverksamhet,
gemensamma lokaler samt gemensamma verksamheter.
- Socialnämnden redovisar för perioden ett överskott på 4,7 mnkr. För året
prognostiseras dock ett underskott på -21,7 mnkr. Äldreomsorgen har ett underskott efter
februari och står för det stora underskottet i prognosen. Externa placeringar och
hemtjänstens höga kringtid orsakar underskott. Även insatser enligt LSS och insatser till
funktionsnedsatta har högre kostnader jämför med budget på grund av tillkommande
ärenden. Verksamheten för flyktingmottagande har ett överskott efter februari på 6,2
mnkr, men prognosen stannar på ett överskott på 1,4 mnkr. Ersättningarna för boende för
ensamkommande ungdomar kommer att sänkas vid halvårsskiftet. Bedömningen idag ger
att kommunen kommer att klara dessa lägre ersättningsnivåer för det egna boendet.
Däremot har kommunen avtal året ut som ger att kommunen måste fortsätta betala en
högre ersättning än vad som kan eftersökas hos migrationsverket Detta gör att det
överskott som genereras under våren kommer att minskas under hösten.
Socialnämndens ekonomiska läge är egentligen en fortsättning på kostnadsläget från
2016. Då kunde nämnden redovisa ett överskott på totalen eftersom flyktingverksamheten
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hade ett överskott på ca 10 mnkr. Denna verksamhet kommer inte att väga upp
äldreomsorgens underskott i år. Äldreomsorgen redovisade för 2016 ett underskott på -7
mnkr. Eftersom det tillkom placeringar i slutet av året och dessa bedöms kvarstå under
2017 prognostiseras underskottet bli större för året. Hemtjänstens underskott från fjolåret
består också eftersom kringtiden är för hög. Nämnden fick ett tillskott i budgeten för 2017
för demografiförändringar, men volymökningen bedöms större än kompensationen.
- Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden ett underskott på 0,7 mnkr,
vilket prognostiseras bestå till årets slut. Det prognostiserade underskottet härrör från
kommunens nyöppnade förskolor. Personalen börjar en tid innan barnen placeras och
därmed blir kostnaden större än intäkten för förskolepengen.
- Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett underskott efter februari på 0,3 mnkr.
Prognosen är ett underskott på 3,2 mnkr. Det är bostadsanpassningsbidragen som står
för underskottet.
- Kultur- oc h fritidsnämnden redovisar ett mindre överskott på 0,2 mnkr för perioden,
men ett underskott för 2017 på 1 mnkr. Det är bad- o ch sportcentrum kommun som står
för underskottet på grund av lägre intäkter och att kostnadsminskningen efter filterbytet
fördröjs.
- Skatter och generella statsbidrag har ett överskott hittills på 1,9 mnkr. Prognosen är
ett överskott på 8,6 mnkr. Antalet kommuninvånare är något fler än budgeterat. Dessutom
har kostnadsutjämningsavgiften och regleringsavgiften blivit betydligt mindre än
budgeterat.
- Prognosen för verksamheterna är ett underskott på 30,1 mnkr, underskottet totalt
begränsas dock av högre skatter och generella statsbidrag. Totalt prognostiseras
resultatet till -21,1 mnkr. Om denna prognos kvarstår när året är slut, måste
kommunfullmäktige besluta om hur det negativa resultatet ska regleras inom 3 år.
Yrkanden
Fredrik Hanell (MP) föreslår att en beslutspunkt 4 läggs till med text ”Efter att SKL:s
analys av kommunens styrsystem och verksamheter redovisats, ska beslut fattas om vilka
åtgärder som ska vidtas”.
Stefan Lissmark (S) föreslår att beslutspunkt 3 ändras till ”Budgetberedningen bjuder
in socialnämndens arbetstutskott till samtal kring ekonomisk prognos”.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut. Ordförande frågar om
kommunstyrelsens arbetsutskott kan godkänna dels Stefan Lissmarks (S) tillägg till
beslutspunkt 3 och dels Fredrik Hanells (MP) förslag till ny beslutspunkt 4.
Ordförande finner att det är arbetsutskottets beslut.

Beslutsunderlag
Månadsuppföljning 1702 KSau.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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§ 65 Årsredovisning 2016
Beslut
Kommunstyreslen beslutar:
Årsredovisningen återremitteras till förvaltningen för kvalitetssäkring av barn- och
utbildningsnämndens redovisning.

Ärendebeskrivning
Årsredovisning för 2016 överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. Redovisningen
visar ett ekonomiskt resultat på + 4,4 miljoner kronor vilket är på 0,5 % av skatteintäkter
och generella statsbidrag.
För kommunfullmäktiges mål har 63 % av de mått som finns till målen ökat. Till de fyra
målen har nämnderna sammantaget tagit fram 80 verksamhetsspecifika delmål. 55 % av
dessa har nåtts.
För att ytterligare öka kommunens gemensamma målresultat behövs insatser inom
information och kommunikation, rekrytering, personalkontinuitet, medborgardelaktighet
och inklusion/integration. Det behövs också investeringar som möter framtida behov och
ett ekonomiskt resultat på 0,5-1 % av skatteintäkterna och de generella statsbidragen.
Den ekonomiska budgeten för 2017 har ett resultat om 0,02 % av skatteintäkterna och de
generella statsbidragen.
Den 16 februari bjöds samtliga förtroendevalda in till en workshop om mål, resultat och
framtid.

En redovisning med en integrerad ansats
Årsredovisningen har tagits fram utifrån ramverket integrerad redovisning. Det innebär att
årsredovisningen har ”besvarat” åtta frågor, se verksamhetsutvecklarens och
finanschefens tjänsteskrivelse.
Yrkanden
Anna Palm (M) föreslår kommunstyrelsen besluta:
Årsredovisningen återremitteras till förvaltningen för kvalitetssäkring av barn- och
utbildningsnämndens redovisning.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag om återremiss. Ordföranden frågar
kommunstyrelsen om ärendet ska beslutas idag eller återremitteras och finner att
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.

Beslutsunderlag
Justerande

Utdragsbestyrkande
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1. Tjänsteskrivelse för årsredovisning 2016.docx
2. Årsredovisning Höör 2016 0306 KS utskick B.pdf
3. Intressentanalys för Höörs kommun 2 februari 2017.pdf
4. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-02-28 (2017-02-28 KSAU §78).doc
_____
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Till kommunstyrelsen

Årsredovisning 2016 samt fråga om
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna
och de förtroendevalda
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom
årsredovisningen, överlämna den till kommunfullmäktige och uttala att:
”Årsredovisningen har tagits fram utifrån lagen om kommunal redovisning
(1997:614) och med inspiration av ramverket för integrerad redovisning (IIRC).
Kommunstyrelsen konstaterar att det är första gången Höörs kommun tar fram en
redovisning med en integrerad ansats och att det självklart finns mer att utveckla för
att redovisningen ska ge en helhetsbild av den samhällsnytta kommunen bidrar med
och de risker och utmaningar som kommunen framöver möte. möta. Det ändock
kommunstyrelsens uppfattning att den integrerade årsredovisningen ger en rättvis
och balanserad bild av verksamheternas prestationer under 2016. Kommunstyrelsen
anser också att redovisningen lyfter väsentliga frågor som framöver kan påverka
kommunens förmåga att skapa värde och samhällsnytta.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Årsredovisningen 2016 för Höörs kommun godkänns
2. Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de förtroendevalda i
dessa organ beviljas
Arbetsutskottet noterar att årsredovisningen ska lay-outas och textbearbetas vilket gör att
information och struktur ändras till kommunstyrelsen sammanträde. Resultatet för andelen
fossilfria resor kan också komma att uppdateras. Det som redovisas nu bygger på 2015 års
resultat.

Ärendebeskrivning
Årsredovisning för 2016 överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. Redovisningen visar
ett ekonomiskt resultat på + 4,4 miljoner kronor vilket är på 0,4 % av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
För kommunfullmäktiges mål har 63 % av de mått som finns till målen ökat. Till de fyra
målen har nämnderna sammantaget tagit fram 80 verksamhetsspecifika delmål. 55 % av
dessa har nåtts.
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För att ytterligare öka kommunens gemensamma målresultat behövs insatser inom
information och kommunikation, rekrytering, personalkontinuitet, medborgardelaktighet
och inklusion/integration. Det behövs också investeringar som möter framtida behov och
ett ekonomiskt resultat på 0,5-1 % av skatteintäkterna och de generella statsbidragen.
Den ekonomiska prognosen för 2017 tyder på ett resultat om 0,02 % av skatteintäkterna
och de generella statsbidragen.
Den 16 februari bjöds samtliga förtroendevalda in till en workshop om mål, resultat och
framtid.

En redovisning med en integrerad ansats
Årsredovisningen har tagits fram utifrån ramverket integrerad redovisning. Det innebär att
årsredovisningen har ”besvarat” åtta frågor.

Frågor i en integrerad redovisning
1.

Vad gör organisationen och under vilka
förutsättningar och sammanhang bedrivs
verksamheten?

2.

Hur bidrar verksamhetens styrstruktur till att
skapa samhällsnytta?

3.

Hur ser verksamhetens verksamhetsmodell
ut?
Vilka risker och möjlighet påverkar
verksamheten på kort, medellång och lång
sikt
Vart är organisationen på väg och hur tar
man sig dit

4.

5.

6.

7.
8.

Hur levererar organisationen på
målsättningarna och vilka effekter har det på
tillgångarna
Vilka utmaningar finns kring strategin och
verksamhetsmodellen
Hur har organisationen kommit fram till
vilken information som ska redovisas

Hur svaren bemöts i Höörs
årsredovisning
Hanteras i inledningen och organisationsavsnittet. En
verksamhetsmodell har lyfts in tillsammans med
organisationsskiss och en redogörelse för verksamhet
på entreprenad.
Beskrivs i redogörelsen för hur tillgångarna utvecklats,
avsnittet om måluppfyllelse och i den ekonomiska
delen
Modellen finns i inledningen och under
organisationsavsnittet
Beskrivs i avsnittet omvärld och utmaningar

Beskrivs inledningsvis med vision, mål och
verksamhetsmodell samt under i avsnitten för
respektive mål och i den ekonomiska delen
Beskrivs under redogörelsen för målen och hur
tillgångarna utvecklats under 2016
Beskrivs i omvärld och framtid
Beskrivs i redovisningsprinciperna

Lars-Johan Rosvall

Helena Sjöholm

Finanschef

Verksamhetsutvecklare

Integrerad

Årsredovisning 2016
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Välkommen till Höörs kommuns första
årsredovisning med en integrerad ansats
Årsredovisningen redovisar hur Höörs kommun under 2016 arbetat för god välfärd och livsmiljö.
Redovisningen lyfter fram resultat inom skola och omsorg tillsammans med ekonomiskt resultat. Den
tar också upp aktiviteter för ett mer hållbart och jämlikt samhälle.
Årsredovisningen är framtidsinriktad med ambitionen att redovisa hur kommunens styrning och
verksamhetsmål bidrar till samhällsnytta i framtiden. Även omvärldsfaktorer som kan påverka verksamheten och samhället framöver redovisas. Årsredovisningen är på så sätt viktig för medarbetare
och beslutsfattare. Den är också av betydelse för dig som medborgare då den redovisar vad du får för
skattemedlen och hur vi tillsammans kan utveckla kommunen.

Årsredovisningen har tagits fram utifrån lagen om kommunal redovisning (1997:614) och med inspiration av ramverket för integrerad redovisning (IIRC). Kommunstyrelsen konstaterar att det är första
gången Höörs kommun tar fram en redovisning med en integrerad ansats och att det självklart finns
mer att utveckla för att redovisningen ska ge en helhetsbild av den samhällsnytta kommunen bidrar
med och de risker och utmaningar som kommunen framöver möter. Det är kommunstyrelsens uppfattning att den integrerade årsredovisningen ger en rättvis och balanserad bild av verksamheternas
prestationer under 2016. Kommunstyrelsen anser också att redovisningen lyfter väsentliga frågor
som framöver kan påverka kommunens förmåga att skapa värde och samhällsnytta.
Årsredovisningen hanterades av kommunstyrelsen den 3 april 2017 och godkändes av kommunfullmäktige den 26 april 2017.
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Höör - en superkommun
2016 utsåg Höörs kommun till en superkommun av Dagens samhälle.

Motiveringen till utnämningen superkommun
Höörs kommun är en ort som ligger på Svensktoppen när man räknar andel
företagsamma invånare. Näringslivet växer, och en hel del beror säkert på att det
är så lätt att komma hit – kommunen kvalar in på 20-i-topp vad gäller förbindelser
med omvärlden. Det här en kommun som faktiskt inte har någon svag gren utan
levererar i den högsta kvartilen i landet i samtliga mätta faktorer. Så blir man en
Superkommun – och det är så den här kommunen sticker ut. Med sitt läge mitt i
Skåne bjuder den här lilla blomstrande småföretagarorten inte bara på arbeten
utan också på grön natur och ett rikt kulturliv, samtidigt som storstaden inte är
långt borta.
Dagens samhälles motivering till att utnämna Höörs kommun till superkommun
– täta orter.

Höörs kommun är placerad i mitten av Skåne
Kommunen styrs ytterst av kommunfullmäktige som består av 41 ledamöter. Leda
möterna väljs av medborgarna genom kommunalvalet som är vart 4:e år. Kontakt
uppgifter till ledamöterna finns på www.hoor.se (sök på medborgardialog)

Antal
medarbetare

Antal
invånare

960

16 192

tillsvidare

Antal
förtroendevalda

101

158
visstid

Skatt

20,93
Skattekronor
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Soliditet

58 %

Kommunstyrelsens ordförande har ordet HÖÖRS KOMMUN

Kommunstyrelsens
ordförande har ordet
Stefan Lissmark
Kommunstyrelsens ordförande

År 2016 gick vi i Höör från att vara Sveriges mest medelmåttiga kommun, enligt
SR P3:s radioprogram Tankesmedjan, till
att bli en ”superkommun” enligt Dagens
Samhälle.
Ett stort kliv för en liten kommun,
men så hände det också mycket i vår
utveckling.
Höör växer så det knakar. Vi är en
attraktiv kommun att flytta till och bo i.
År 2016 växte vi med 220 personer trots
att vi inte byggde så många bostäder. Vi
arbetar hårt med att få igång byggandet
och under 2017 blir det ett 50-tal nya
lägenheter i centrala Höör och under
2018 ungefär lika många. Sedan är förhoppningen, om inte planerna blir överklagade, att vi ska kunna färdigställa ett
hundratal på Västra Stationsområdet
varje år från 2020 och några år framåt.
Under året har vi fortsatt att arbeta
med inriktning på våra tre ledord: integration, bemötande och delaktighet. När
det gäller delaktighet har vi bildat ett

”företagsråd” där kommunen diskuterar
och bearbetar viktiga näringslivsfrågor
för Höörs företagare tillsammans med
näringslivsföreträdare för att kunna
förbättra företagsklimatet. Vi har genom
kultur- och fritidsnämnden arbetat med
att bilda ett motsvarande ”ungdomsråd” som förhoppningsvis blir verklighet 2017. Sedan lång tid tillbaka har vi
både pensionärs- och handikappråd.
Vi kommunföreträdare träffar också de
olika byaråden ute på landsbygden. De
olika partierna i Höör står också öppna
för fler som vill vara med och påverka
genom politiken. På detta sätt vill vi få
medborgarna mer delaktiga i kommunens utveckling.
Hur vi bemöter varandra är oerhört
viktigt för att få en bra utveckling i ett
samhälle. Därför ägnar vi mycket tid och
resurser på detta område. Om vi alla har
ett bra bemötande mot varandra får vi
ett samhälle som utvecklas både positivt
och snabbt.

I integrationsarbetet har den nya
arbetsmarknadsenheten kommit igång,
och Drivhuset har många besökare i
olika åldrar som slussas ut till företag för
att få praktik. Arbetet ska intensifieras
2017 och är viktigt för att nå målet att
få så många unga som möjligt i arbete
eller studier.
Under 2016 förbättrades också skolresultaten, vilket är glädjande eftersom
det ger bättre möjligheter senare i livet.
Ambitionen är att vi även på det området
ska förbättra oss ytterligare.
Fiberutbyggnad och kommunikationer är två andra områden som har en
positiv utveckling.
År 2017 blir året då alla planer för
byggande av bostäder, förskolor, äldreomsorg med mera sätter igång. Då vi
även med ett gott bemötande mellan alla
oss Höörsbor verkligen visar att vi är och
bor i en superkommun.
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Kommundirektören
har ordet
Michael Andersson
Kommundirektör

År 2016 har vi haft en mängd utmaningar
som vi arbetat med och som vi lyckats
med. Den stora flyktingvåg som kom
2015–2016 har ställt krav på boende
och utbildning som vi hanterat på ett
bra sätt tack vare ett intensivt arbete
med bostadsförsörjning, integration och
inkluderande.
År 2016 blev vi utnämnda till årets
superkommun av tidningen Dagens Sam
hälle. Det var ett fint kvitto på vår ambi
tion att arbeta förutseende och på ett
robust sätt med framtidsfrågorna.
År 2016 var också året då kommun
fullmäktiges mål började gälla. Innovation
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och integration är två ledord i målen.
Vi har tagit dem till oss i arbetet med
årsredovisningen och varit modiga att
ta fram en årsredovisning med en ansats
att skapa en integrerad redovisning.
Det innebär att bättre beskriva vad som
påverkar kommunen framöver. Vi har
också lyft in vad medborgarna förväntar
sig av kommunen och hur vi levt upp till
förväntningarna, en så kallad intressent
analys. För att värdera resultatet låter
vi också medborgare och medarbetare
berätta hur de ser på insatserna och vilka
frågor som är viktiga för dem.

Nytt är också att vi lyft in fem till
gångar som är väsentliga för att verk
samheten ska utvecklas på ett hållbart
och balanserat sätt.
Helhet och transparens är motiven till
att vi valt det nya angreppssättet. De är
också motiven till att vi valt att komplettera
de legala kraven på årsredovisning med
ramverket för integrerad redovisning.
Vi tror att framtidsfokus och ett integ
rerat tänk mellan årsredovisning och
budget ger ännu bättre förutsättningar
att hantera framtiden. För oss har en
resa börjat och givetvis finns det aspek
ter att skruva till innan vi nått ända fram.

Integrerad årsredovisning 2016 HÖÖRS KOMMUN

Kommunens uppdrag

Höörs vision för 2025 är: ”Höörs kommun är en mötesplats som
tar vara på och utvecklar individens kreativitet, där idén om en
hållbar utveckling drivits långt och där naturens möjligheter tas
tillvara för boende, fritid och företagande.”

Kommunens uppdrag
Kommunens uppdrag är att bidra till välfärdstjänster, vara ett
skyddsnät för människor i olika livssituationer och att fatta
myndighetsbeslut. Verksamheten styrs av lagar och kommun
fullmäktiges inriktning. Den ska skapa värde och nytta för såväl
dagens som morgondagens medborgare.

Kommunens mål
Kommunfullmäktige och verksamheterna arbetar med fyra mål:
• God livsmiljö och bra boende för alla: Det är välkomnande,
tryggt och enkelt att bo, leva och arbeta i Höörs kommun.
Läs mer på sid 22.
• Tillgängliga och professionella: Det är enkelt att komma i
kontakt med förtroendevalda och medarbetare. Vi ger ett
yrkeskunnigt och bra bemötande.
Läs mer på sid 28.
• Innovativa och ansvarsfulla: Vi lever upp till nya förvänt
ningar och samhällsbehov genom att arbeta nydanande med
medborgaren i fokus.
Läs mer på sid 32.
• Långsiktigt hållbar ekonomi: Vi har ett förhållningssätt som
har en positiv påverkan på samhället och miljön. Vi minskar
framtida kostnader genom att förebygga och samverka.
Läs mer på sid 38.

Kommunens tillgångar
För att skapa samhällsnytta arbetar kommunen med fem till
gångar (så kallade kapital). Den viktigaste tillgången, och en
förutsättning för verksamheten, är medborgarnas förtroende
för kommunen och kommunens samverkan med medborgarna.
De andra fyra tillgångarna är natur och miljö, förtroendevalda
och medarbetare, arbetssätt och rutiner, pengar, anläggningar
och infrastruktur.

De globala utvecklingsmålen för 2030
Målen och visionen är inriktningar för den samhällsnytta
kommunen arbetar med under mandatperioden 2014–2018.
Kommunens resultat och måluppfyllelse stödjer också målupp
fyllelsen för de globala utvecklingsmålen för 2030 som FN
antog 2015.

Till varje mål finns motiv till varför målen tagits fram och indika
torer som visar hur målen följs upp.
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Så skapar Höörs kommun
samhällsnytta
Höörs kommuns tillgångar

Höörs kommuns verksamhetsstyrning

Samhällsnytta
Höörs kommun skapar
genom verksamheterna,
mål och vision

God livsmiljö och
boende för all a

Relationer och förtroende
(Relationskapitalet)

Vision & mål

Tillgängliga och
professionella

Natur och miljö
(Naturkapitalet)

Förtroendevalda &
medarbetare

Omvärld,
framtid, risker &
möjligheter

(Humankapitalet)

Offentlighet
öppen information
och kommunikation

Verksamhetsplan
och budget

(Intellektuellt kapital)

(Finansiellt kapital och
anläggningstillgång)

Principer för
offentlig makt
Regeringsform
och lagar

Medborgar- och
intressentdialog
Integrerad
redovisning

2030
Attityder &
förhållningssätt

Mätning,
uppföljning,
intern kontroll och
rapportering

Vi vill att ”Höörs kommun är
en mötesplats som tar vara
på och utvecklar individens
kreativitet, där idén om en
hållbar utveckling drivits
långt och där naturens
möjligheter tas tillvara för
boende, fritid och
företagande”
Vision 2025.

Den offentliga makten ska utövas hållbart och jämlikt, med respekt för
alla människors lika värde, människans frihet och värdighet.
Demokratins idéer ska vara vägledande inom samhällets alla områden
Val vart 4 år

Bilden visar vår verksamhetsstyrning. För att driva verksamheten, skapa samhälls
nytta och nå våra mål är vi beroende av fem tillgångar (kapital). Tillgångarna och
målen hänger ihop. Ju bättre vi når målen desto mer ökar tillgångarna i värde. Ju mer
tillgångarna ökar i värde desto lättare är det att nå målen. Tillgångarna kan öka genom
måluppfyllelse eller investeringar.
Exempel på hur tillgångarna har ökat 2016 finns på sid 19.
För att leda och styra verksamheten arbetar vi med omvärldsanalyser, visioner, mål,
budgetar, uppföljning och redovisning. Givetvis är våra attityder och förhållningssätt
en del av styrningen. Grunden för vår styrning fastläggs i regeringsformen.

8

Innovativa och
ansvarsfulla

Långsiktigt
hållbar ekonomi

Arbetssätt och rutiner

Pengar och anläggningar
och infrastruktur

Höörs kommun
bidrar globalt
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Kommunens attityder och
förhållningssätt
Attityder
Vi ser allas lika värde

Förhållningssätt

• Medborgare och besökare möts med respekt, inklu
deras och behandlas likvärdigt oavsett ursprung,
identitet eller livsstil.
• Genom vår service agerar vi för att ge en känsla
av sammanhang och främjar medborgarens eget
ansvar.
Vi är tillgängliga och
• Vi agerar för att skapa delaktighet, samsyn och
professionella
helhetssyn.
• Vi värnar medborgarens såväl som kommunens
integritet, är opartiska och har ett agerande som
ger förtroende och tillit.
• Vi värnar öppenhet och offentlighetsprincipen.
Vi är innovativa och
• Vi har mod och tar ansvar för våra handlingar.
ansvarsfulla
• Vi värnar demokratins idéer och utvecklar verk
samheten utifrån kommunens och medborgarnas
bästa.
Vi verkar för en hållbar
• Vi fattar miljömedvetna och klimatsmarta beslut.
utveckling för nuvarande och • Vi söker lösningar i samarbete med andra.
kommande generationer

Styrdokument som
tydliggör attityderna
•
•
•
•
•
•
•

Kommunfullmäktiges mål
Ledarskapspolicyn
Politisk plattform för bemötande
Handlingsplan för likabehandling
och hbtq-frågor
Socialnämndens värdegrund
Resepolicy
Regeringsform och
förvaltningslag
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HÖÖRS KOMMUN Kommunens organisation

Kommunens organisation
Kommunens verksamhet drivs i olika former som nämnder, bolag
eller kommunalförbund. Kommunen köper också in verksamhet.
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och
beslutar om mål och riktlinjer för den kommunala verksam
heten. Anders Netterheim (M) är ordförande och leder arbetet
tillsammans med presidiet. Kommunstyrelsen är det ledande

politiska organet och ansvarar för utveckling och samordning
av verksamheterna. Ordförande i kommunstyrelsen är Stefan
Lissmark (S). Den politiska organisationen stöds av en tjänste
mannaförvaltning som samordnas av kommundirektören Michael
Andersson och hans ledningsgrupp.

Organisationen i december 2016
Kommunfullmäktige

Revision &
lekmannarevision

Högsta beslutande organ i Höörs kommun. Ledamöterna
utses av medborgarna vart fjärde år.

Granskar årsredovisningen
samt nämndernas och
kommunstyrelsens förvaltning.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Ansvarig för Höörs kommuns organisation och förvaltning.
Bereder ärenden till kommunfullmäktige . Utgör även:

Bereder ärenden till kommunstyrelsen. Utgör även:

Kommun
direktören
Samordnar till
sammans med
ledningsgruppen
förvaltningen, dri
ver det strategiska
arbetet och följer
upp verksamheten.

Räddnings
nämnd

Krislednings
nämnd

Arkivmyndighet

Förhandlingsdelegation

Budget
beredning

Former för att driva verksamheten

Nämnder

Bolag

Kommunal
förbund

Verksamhet på
entreprenad

Samverkan
genom avtal

Styrs av
reglementen.

Styrs av
bolagsordning.

Styrs av
förbundsordning.

Styrs av avtal.

Styrs av avtal.

Från 2017

Höörs kommun styrs av ett samarbete mellan Socialdemokra
terna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet
och Kristdemokraterna.
Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare.
Styret har två kommunalråd som representerar samarbetet,
Stefan Lissmark, kommunstyrelsens ordförande, och Anna Palm,
kommunstyrelsens vice ordförande.
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Mandatfördelning i kommunfullmäktige
Socialdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Miljöpartiet
Liberalerna
Centerpartiet
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna

10
10
8
4
3
3
2
1

Nämnder och bolag HÖÖRS KOMMUN

Nämnder och bolag
Kommunfullmäktige
41 ledamöter
Kommunstyrelse

Revision

Kommunledningskansli
(KLK)

Räddningstjänst

Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningssektor

Socialnämnd

Social sektor

Miljö- och byggnadsnämnd

Miljö- och byggmyndighet

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur och fritid

Teknisk nämnd
Samhällsbyggnadssektor
VA/GIS-nämnd
MittSkåne Vatten
Valnämnd

HFAB
100 %
MERAB
22,5 %
IT kommuner
i Skåne 33%
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HÖÖRS KOMMUN Verksamhet på entreprenad

Verksamhet på entreprenad
Verksamhetsköp externa utförare 2016
Externa HVB-platser ensamkommande barn
SÄBO-platser
LSS-boende
Korttidsplatser äldre
Institutionsvård missbruk vuxna
HVB-vård barn/unga
Hemtjänst enligt LOV
Personlig assistans
Dagligverksamhet LSS
Bemanningssjuksköterskor
Elevvårdsverksamhet
Förskola 1–5 år
Fritidshem
Förskoleklasser
Grundskola
Gymnasieskola
IM-program
Gymnasial vuxenutbildning
Gymnasiesärskola
Fritidsanläggningar inklusive grönytor
VA-entreprenad
Energi- och klimatrådgivning
Gator, vägar, parkering
Parker
Summa
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Belopp i tkr

% av bruttokostnad

25 526
23 895
15 877
6 321
4 775
3 170
2 845
1 994
1 875
1 586
2 690
32 012
10 030
2 621
35 341
20 453
345
577
480
4 131
3 659
190
2 004
477
202 874

2,44
2,29
1,52
0,61
0,46
0,30
0,27
0,19
0,18
0,15
0,26
3,07
0,96
0,25
3,38
1,96
0,03
0,06
0,05
0,40
0,35
0,02
0,19
0,05
19,43
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Kommunens intressenter

Medborgare och besökare
som kommunen finns tillför och som nyttjar

Företagare, ideella föreningar och
andra samhällsaktörer

kommunens verksamheter.

som genom sina verksamheter bidrar till god
livsmiljö och Höörs kommuns utveckling.

Finansiärer

Granskande organisationer

som f inansier ar kommunens

som utifrån lagar och förordningar

verksamhet, eller som kommunen

granskar kommunens verksamhet och kan

Höörs
kommun

lånar medel från.

Samverkanspartners
som kommunen genom avtal sam-

uppdra kommunen att utföra uppdrag.

Media, opinionsbildare &
undersökningsinstitut
som rapporterar om verksamheterna

arbetare med för att tillhandahålla

eller sätter kommunens resultat i

tjänster, service och varor

jämförelse med andra.

Förtroendevalda

Medarbetare

som planerar för framtiden, beslutar om

som genom sina kunskaper, erfarenheter,

mål, riktlinjer, förhållningssätt och följer upp

engagemang och nätverk genomför kommu-

verksamheten.

nens uppdrag.

Viktiga frågor som olika
intressenter lyfter
•
•
•
•
•
•
•
•

Boende
Trygghet
Mötesplatser och levande centrum
Tillgänglig natur
Enkel kontakt med kommunen
Bra skolor och god äldreomsorg
Information och delaktighet
Förtroende

Höörs kommuns svar på intressenternas
behov och förväntningar under 2016
•
•
•
•

•
•

32 nya lägenheter i kvarteret Badhuset
Samverkansavtal med Polisen för att öka
tryggheten
Upprustning av Skåneleden
Satsningar på skolresultat och planering
för fler förskolor och äldreomsorgsplatser
Företagslots
Medborgarcenter med kommunvägledare och bättre rutiner kring e-post och
telefon

Hur kommunen har dialog med
intressenterna
•
•

•
•
•

Medborgar- och brukarenkäter
Dialogmöten med anhöriga, elever, medborgare, företagare, ideell
sektor
Synpunkts- och klagomålssystem
Facebook
Facklig samverkan, arbetsplatsträffar och medarbetarenkäter

På www.hoor.se finns mer information om intressenterna, deras behov och förväntningar samt kommunens arbete.
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Omvärld och framtid
Tio viktiga faktorer som påverkar Höörs kommun 2018 och
framåt:
1. Konjunkturen 2017 till 2019
2. 		 Befolkningsutveckling i regionen
3. Investeringar och framtida resursbehov
4. 		 Rekrytering
5. Pendling och kollektivtrafik
6. Klimat och miljö
7. Innovation och teknisk utveckling
8. Kommun- och regionsamverkan
9. Inklusion
10. Nya lagar och instruktioner

År 2020 väntas Höörs kommun ha 16 802 invånare och 17
582 invånare 2025.

Konjunkturen 2017 till 2019

Källa: 2017 års befolkningsprognos.

År 2017 väntas bli ett år med högkonjunktur, som sedan
beräknas avstanna 2018 och 2019. Läget på arbetsmarknaden
förbättrades 2016. Arbetslösheten sjönk och förväntas sjunka
ytterligare 2017. Höörs kommun har en stabil arbetsmarknad
med en stor andel förvärvsarbetande och låg arbetslöshet.
Experter räknar med att Riksbanken höjer styrräntan hösten 2017. Höörs kommun har låg lånegrad och påverkas inte
särskilt mycket av en räntehöjning. Däremot kan en räntehöjning påverka kommunen vid ökade behov av investeringar för
att utveckla Höörs kommun.

Befolkningsutveckling i regionen
År 2030 uppskattas jordens befolkning vara 8,5 miljarder varav
många bor i eller nära städer. Folkomflyttningar på grund av
krig eller miljöförstöring väntas också fortsätta.
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(invånare totalt)
20 000
19 000
18 000
17 000
16 000
15 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Investeringar och framtida resursbehov
Ökad befolkningstillväxt gör att kommunen behöver investera
i såväl bostäder, verksamhetslokaler och medarbetare som i
vägar och vatten- och avloppsnät.
Kommunens lokalförsörjningsprogram visar att dessa investeringar behövs till 2020:
• Fler förskolor och skolor.
• Ett trygghetsboende, ett boende för personer med funktionsnedsättning och ett äldreboende.
• Ombyggnad av sporthallen för att öka tillgången till motionsoch fritidsanläggningar.
Sammantaget kostar dessa investeringar en halv miljard.
Medarbetare behövs också inom skola och omsorg. Det gör
att kommunen 2019 och 2020 behöver öka resurserna med
50 mnkr inom skolan respektive 64 mnkr inom omsorg för att
finansiera fler medarbetare och högre hyreskostnader.

Integrerad redovisning 2016 HÖÖRS KOMMUN

Behovet av verksamhetslokaler 2019–2027.
Källa: lokalförsörjningsprogrammet.

2019 - 2021
• Norra Rörums skola rivs och ersätts med förskola 3 avd
• Nybyggnation grundskola F-6 västra Höör
• Nybyggnation förskola Åkersberg 6-8 avd.
• Förskola västra Höör 6 avd, ersätter moduler
• Lärcentrum för gymnasiets Introduktionsprogram och vuxenutbildning
• Nybyggnation Sätofta förskola, matsal och kök samt ombyggnation av skolan
• Särskilt boende 60 platser. Ersätter köpta externa platser
• Trygghetsboende Västra stationsområdet Riksbyggen
• Gruppbostäder LSS ökat årligt behov med 1 plats
• Sporthall Höör väster

2022-2024
• Nytt Bibliotek
• ÅVC - flytt till Industriområde Syd. Bostäder på Centrala Industriområdet
• Tjörnarps förskola, ersätter moduler
• Flytt av gatukontoret för att möjliggöra bostadsexploatering

Infrastruktursatsningar
i närområdet
•
•
•

•

Utbyggnad av Köpenhamns flygplats.
Västkustbanan mellan Malmö och
Göteborg (2018–2029).
Fehmarn–Bält-förbindelsen: när
tunneln är klar tar det cirka 4 timmar mellan Höör och Hamburg.
Höghastighetsbanan: när stambanan blir klar 2035 är restiden
Höör–Hässleholm–Stockholm cirka
3 timmar.

2025-2027
• Ny förvaltningsbyggnad (kommunhus)
• Gruppbostäder LSS
• Särskilt boende 60 platser

Rekrytering

Pendling och kollektivtrafik

År 2017–2023 kommer drygt en fjärdedel
av Höörs kommuns nuvarande medarbetare att uppnå pensionsålder. De senaste
åren har också i genomsnitt omkring 45
personer årligen slutat på egen begäran.
Sammantaget innebär detta att nästan
halva personalstyrkan behöver ersättas
med nyrekrytering dessa år. Kommunen
behöver därför fortsätta arbetet för att
vara en attraktiv arbetsgivare med goda
arbetsvillkor.
Rekrytering och arbetsvillkor gäller
också politikerrollen. De ökade krav som
ställs på förtroendevalda gör att det kan
vara svårt för partierna att hitta politiker
som kan kombinera uppdraget med familj
och arbete.

64 procent av invånarna i Höörs kommun pendlar till sitt arbete. Pendlingen
ökar och de infrastruktursatsningar
som planeras i närområdet till 2030 kan
göra Höörs kommun mer attraktiv som
besöks- och bostadsort.
Eftersom allt fler också vill resa kollektivt behöver kommunen samarbeta
mer med Skånetrafiken för att se över
hur olika trafikslag och stråk kan bindas
samman, så att medborgarna får enklare,
smidigare och bekvämare resvägar. Från
2017 och framåt arbetar Skånetrafiken
med konceptet Tänk tåg, kör buss som
handlar om att underlätta bussresandet. Höörs kommun medverkar i projektet. För att öka pendlingen till Lund
och Malmö etablerades en ny busslinje
mellan Höörs station och Rolsberga i
december 2016. Fler liknande initiativ
som gör pendlingen enklare och bekvämare behövs framöver.
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Klimat och miljö

Kommun- och regionsamverkan

Klimat- och miljöförändringarna ställer
krav på kommunen att förebygga och
mildra förändringarna. Kommunen förväntas ta fram klimatsmarta och resurssnåla lösningar, bland annat genom
omställning till fossilfria transporter. En
ny klimatlag kommer 2018 och 2015 tog
FN fram 17 globala hållbarhetsmål som
Sverige har förbundit sig till.
Läs mer på sidan 18.

Analyser visar att en kommun bör ha
runt 25 000 invånare för att kunna ge
service med god kvalitet. Det gör att
samverkan ökar mellan kommuner och
regioner. Region Skåne har i samarbete
med de skånska kommunerna tagit fram
den strategiska planen Det öppna Skåne
2030. Planen ger stöd för ökad samverkan kring välfärdstjänster, marknadsföring av regionen och för hur kommunerna
kan nå gemensamma mål.
En statlig utredning som kan påverka
Höörs kommun är översynen om kommunernas legala uppgifter ska förändras
eller om kommuner kan slås samman för
att bättre hantera framtida utmaningar
och samtidigt ge bra service. Utredningen
ska vara klar den 15 oktober 2019.

Innovation och teknisk utveckling
Utvecklingen av robotar, självstyrande
bilar och e-tjänster kan hjälpa kommunen att göra service och tjänster mer
tillgängliga på nya sätt samtidigt som
medborgarens integritet värnas. Digitaliseringen gör det också möjligt för
verksamheter och medborgare att dela
tillgångar eller resurser på ett annat sätt
än tidigare (så kallad delningsekonomi).
Det krävs dock resurser till innovationer
och livslångt lärande för att utveckla och
införa nya arbetssätt.

Direktiv 2017:13 Stärkt kapacitet i kommuner för att möta samhällsutvecklingen.

Inklusion
Fler människor har svårare att få arbete
eller bostad, framför allt gäller det ungdomar, nyanlända eller personer med

Höörs utmaningar
Utmaningar

Att bygga ut med en ekonomi i balans och en investeringsgrad
som möter befolkningstillväxten.

psykiska besvär. Kommunen behöver
samverka med medborgare och intressenter för att förhindra utanförskap och
inkludera alla i samhället. Samverkan
behöver vara salutogen (fokusera på
resurser och möjligheter istället för på
problem och riskfaktorer) och samtidigt
ge medborgaren ett eget ansvar för sin
utveckling. En satsning kommunen arbetar med är Drivhuset som har stöttat 50
ungdomar till en ny vardag.
Läs mer på sidan 36.

Nya lagar och instruktioner
Givetvis påverkas kommunen av nya
lagar eller instruktioner från myndigheter som Skolverket, Socialstyrelsen och
Arbetsmiljöverket. På sidan 17 finns en
sammanställning av nya lagar som träder
i kraft år 2017–2019.
Att myndigheter ändrar tolkningar
av lagar och regler påverkar också kommunen, exempelvis Försäkringskassans
snävare tolkning av vilka som har rätt till
personlig assistans och ledsagarservice
(LSS).

Förebyggande aktiviteter

Kommunen har tagit fram en långsiktigt strategisk lokal
försörjningsplan och arbetar med en analys av hur den
påverkar ekonomin.
Om medborgarnas förtroende för att kommunen sköts på ett
För att upprätthålla medborgarnas förtroende krävs god
bra sätt urholkas.
kvalitet, fler medborgardialoger och ökad transparens.
Om medborgarnas upplevelse av trygghet och säkerhet sjunker. För att stärka tryggheten förstärkte kommunen 2016 sin
organisation för trygghetsfrågor och gjorde en samverkansöverenskommelse med Polisen.
Om kommunens information och dialog med medborgare och
För att öka dialogen med medborgare ska kommunen ta fram
intressenter inte är tillräcklig.
förslag på arbetssätt och rutiner för dialog med medborgarna före, under och efter beslut.
Förvaltningen har etablerat sektorsövergripande samverkansgrupper för att förbättra planeringen, till exempel inom
lokalförsörjningen.
Tvådelad beslutsorganisation med förtroendevalda och tjänste- För att tydliggöra roller och ansvar ser kommunen över
män kan ge en otydlig roll och ansvarsfördelning och medföra
reglementen och delegationsordningar samt tar fram proatt beslut inte fattas på rätt nivå.
cessbeskrivningar och rutiner.
Rekrytering av medarbetare och förtroendevalda blir svårare,
För att underlätta rekrytering arbetar kommunen med jämvilket kan medföra ökad omsättning och minskad kontinuitet.
ställda löner och med att vara en attraktiv arbetsgivare.
Arvodesreglementet för förtroendevalda har också setts över.
Utmaningarna har identifierats utifrån medborgarundersökning,
enkät och workshops med chefer och förtroendevalda.
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Inblick – utblick

Nya lagar 2017–2019

2017
Nytt regelverk för
upphandling

Upphandlingsförfarandet förenklas. Det blir lättare att ställa sociala och miljömässiga krav, dela upp
upphandlingar och ingå innovationspartnerskap. Det ställs krav på att
• kommunicera elektroniskt vid upphandlingar
• reservera kontrakt för skyddade verkstäder eller yrkesmässig integration.
Åtgärder mot diskriKrav på systematiskt arbete mot diskriminering genom att undersöka och analysera risker med diskriminering för arbets
minering, vidta förebyggande åtgärder och följa upp och utvärdera arbetet. Arbetet ska dokumenteras.
givare och utbildnings
Arbetsgivaren ska också årligen genomföra lönekartläggning.
anordnare
Höörs kommuns förmåga att leva upp till lagförslaget bedöms som goda. Kommunen g
 enomför årligen lönekartläggning och har ett lågt lönegap mellan män och kvinnor. Chefer och arbetsledare får
kompetenshöjande utbildning i normkritiskt tänkande 2017.
Stärkt skydd för anAnställda som slår larm om allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen får bättre skydd mot repressalier.
ställda som larmar
För att följa lagen arbetar kommunledningskansliet med en kanal för hur anställda kan anmäla missom allvarliga missför
förhållanden på ett rättssäkert sätt, och en plattform som stödjer dialog i etiska dilemman, för att
hållanden på jobbet
förebygga missförhållanden.
Ny utbildningssatsning Ett nytt statsbidrag införs till kommuner som utbildar medarbetare med tidsbegränsad anställning
för anställda inom
inom äldreomsorgen eller hälso- och sjukvården.
äldreomsorgen eller
hälso- och sjukvården

2018
Ny klimatlag

Ny kommunallag

Barnkonventionen
Ny dataskyddslag

Klimatlagen innebär att regeringen måste ta fram en handlingsplan för klimatpolitiken för varje mandatperiod och att resultatet av den förda politiken redovisas årligen till riksdagen. Syftet är att styra
klimatpolitiken mot de utsläppsminskningsmål riksdagen ska besluta om. Kommunerna berörs indirekt av lagen då de är en viktig part för att minska utsläppen.
Kommunallagen ska enligt förslag revideras (SOU 2015:24). Förslaget innebär bland annat att
• kommunstyrelsen ska kunna ges rätt att fatta beslut som rör andra nämnders verksamhet
• verksamhet i egen regi ska följas upp på samma sätt som verksamhet som utförs av privata utförare
• rollfördelningen mellan förtroendevalda och anställda synliggörs
• en instruktion för kommundirektörens uppgifter ska fastställas
• beslut ska kunna publiceras på kommunens webbplats istället för på en fysisk anslagstavla.
Kommunens möjligheter att följa lagen bedöms som goda. Kommunledningskontoret har tillsammans
med den politiska ledningen inlett en översyn av reglemente, instruktioner och ett arbetssätt för att
bättre följa upp och redovisa verksamheten. Kommunen inför en digital anslagstavla i februari 2017.
Barnkonventionen föreslås bli svensk lag 2018. För kommunen innebär det att säkerställa ett arbetssätt
för att ta hänsyn till barns egna önskemål och att verksamheten är känd, tillgänglig och anpassad för barn.
Lagen ersätter personuppgiftslagen. Den nya lagen ställer högre krav på att dokumentera hur
personuppgifter samlas in, hanteras eller rättas.
Kommunledningskontoret har börjat arbeta med att förtydliga hur man hanterar personuppgifter,
och upprättar ett särskilt dokument över kommunens register som innehåller personuppgifter.

2019
Ny kommunal redo
visningslag

Förslaget innebär fler krav på förvaltningsberättelsen och den sammanställda redovisningen samt
förändringar av hur finansiella tillgångar värderas.
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Inblick – utblick

Nya globala mål för 2030
”Globala målen för 2030 kräver både modiga beslut
och starkt ledarskap” Parul Sharma
”Sveriges kommuner har en oerhört viktig roll att spela i genomförandet av de 17 hållbarhetsmålen som världssamfundet antog 2015, även kallat Agenda 2030.
Det lokala genomförandet för mig är det verkliga genomförandet då det är det lokala
som ligger medborgarna närmast.
Kommuner kan ta en viktig roll i att stärka sociala beteenden kring frågor som rör
inkludering, jämställdhet, god hälsa, miljöansvar, och klimatfrågan. Hur kan plastkonsumtionen minska och återvinnas i kommunen, kan vi se plastfria kommuner i framtiden,
tobaksfria kommuner, hur kan papper återvinnas, hur kan hållbarhet säkerställas i all
upphandling och inköp, hur kan matsvinnet reduceras, hur kan nyanlända svenskar bli
inkluderade och delaktiga i det kommunala samhället, hur arbetar vi med att uppnå
fredliga samhällen som mål 16 förespråkar?
Många är frågorna som kräver både modiga beslut och starkt ledarskap, något som
jag väldigt ofta ser i kommunerna.”
Parul Sharma
Ordförande för regeringens Agenda 2030-delegation

Foto: Michael M Wallance
Parul Sharma är Head of CSR Compliance
på advokatfirman Vinge och ordförande för
regeringens Agenda 2030-delegation.

De globala målen 2030
De 17 målen antogs av FN 2015. Fram till
2030 ska de leda världen mot en fredlig
och hållbar utveckling. Målen ersätter
de så kallade Millenniemålen som gällde
till årsskiftet 2015–2016. Läs mer på
www.globalamalen.se.
Agenda 2030-delegationen ska fram
till maj 2017 ta fram en handlingsplan för
hur Sverige ska arbeta med de globala
målen. Under 2017 kommer delegationen
att ha en dialog med bland annat kommuner för att
• kartlägga i vilken utsträckning Sverige
uppfyller de 17 målen och delmålen
• översätta målen till svensk kontext.
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Värden vi skapat under 2016
Det ekonomiska resultatet är +4,4 miljoner kronor. Kommunen lever upp till
balanskravet och principerna för god
ekonomisk hushållning.
Måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges fyra mål är 62 % när målen bedöms

Värdets koppling till kommunens
tillgångar och mål
Förtroende och relationer mellan
kommunen, medborgarna och andra
samhällsaktörer
(Relationskapitalet)

utifrån de 16 indikatorer kommunfullmäktige tagit fram. Till de fyra målen tar
nämnderna också fram egna mål. Totalt
är nämndernas måluppfyllelse 64 %.
I verksamheterna har insatser gjorts
som ökat värdet på våra tillgångar och

Värden som skapats
under 2016 (exempel)
•

•

•
Natur och miljö
(Naturkapitalet)

Förtroendevalda och medarbetarare
(Humankapitalet)

•
•
•
•
•
•

Arbetssätt och rutiner
(Intellektuellt kapital)

•
•
•
•

Pengar, anläggningar och infrastruktur
(Finansiellt kapital och
anläggningstillgång)

skapat förutsättningar för att bättre nå
målen. Nedan ges en sammanställning.
Aktiviteterna utvecklas i redovisningen
av målen och under nämndernas redovisningar.

•
•
•
•
•

41 är värdet av medborgarnas förtroende för kommunen i 2016 års medborgarundersökning (2014: 41 och riks 44)
52 är värdet av medborgarnas uppfattning om kommunens verksamheter i 2016
års medborgarundersökning(2014: 56 och riks: 54)
Höörs kommun utsågs till superkommun av Dagens Samhälle. En förbättring
jämfört med 2015 då kommunen utsågs till Sveriges medelmåttigaste kommun
av radioprogrammet Tankesmedjan i Sveriges Radio P3
Kommunens ungdomssatsningar prisades av KFUM och kom på 55:e plats av
kommunerna (2015 var placeringen 99)
Bättre sikt i Ringsjön
Kommunen fick pris för vattenkvalitén i Kävlingeån
Skåneleden har rustats upp och kommunen har fått pris för bästa vandringsled
av Region Skåne
Madrasser inom förskolan har bytts ut till giftfria
93 % av medarbetarna upplever att arbetet är meningsfullt i 2016 års
medarbetarundersökning (2013: 91 % , extern jämförelse 83 %)
Medarbetarnas bemötande i telefon eller mejl är bland de 15 bästa i landet i
SKL:s servicemätning
120 medarbetare inom äldreomsorgen har genomgått en innovationsutbildning
72 % av medarbetarna anser att det finns en tydlig målsättning för Höörs kommun i
2016 års medarbetarundersökning (2013: 60 %, extern jmf: 64%)
Socialtjänstens kvalitetsledningssystem (ISO 9001:2088) blev omcertifierad
Höörs friidrottsarena Jeppavallen tilldelades högsta certifieringsgrad av det
internationella friidrottsförbundet IAAF (endast en av tre arenor i Sverige har
certifikatet)
Ekonomiskt resultat 4,4 (2015: 5,7 mkr)
Nettoinvesteringar: 70,2 mkr (2015:38,9)
4,0 mkr investerades i reningsverkets pumpstation
19,2 mkr användes för att bygga ut vatten och avloppsnätet
7,1 mkr har använts för investeringar i Höörs friidrottsarena Jeppavallen

Ovanstående är en illustration och en början på ett arbetssätt för att framgent bättre
redovisar hur Höörs kommun skapar värden och lever upp till målen.
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Vart går skattepengarna?
Så här får kommunen sina pengar...

0 % kom ifrån reavinster
och finansiella intäkter

23 % kom från avgifter och
ersättningar som kommunen
får för den service som erbjuds

61 % av kommunens
intäkter kom från skatter

15 % kom från statsoch utjämningsbidrag
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Vart går skattepengarna HÖÖRS KOMMUN

Detta behövs för att öka måluppfyllelsen
För att öka måluppfyllelsen ytterligare behöver vi fram över arbetar mer med:
•
Medborgardialog
•
Information och kommunikation
•
Rekrytering och personalkontinuitet
•
Integration och inklusion
•
Investeringar som möter framtida behov
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God livsmiljö och bra
boende för alla
Medborgarnas förändrade livssituatio
ner ställer högre krav på boendemiljön.
Därför vill vi:
• Förstärka integrationen i vårt sam
hälle. Det ska vara välkomnande,
tryggt och enkelt att bo, leva och
arbeta i Höörs kommun. Här ska fin
nas en äldreomsorg med hög kvalitet
och en skola som ger en värdegrund,
studieresultat, trygghet och arbetsro.
• Stimulera Höörsborna att skapa sig
goda livsförutsättningar. Det inne
bär bland annat att ge möjlighet för
medborgarna att ta eget ansvar, vara
delaktiga i samhällsutvecklingen och
att agera för ren luft, vatten och miljö.
• Ha ett attraktivt boende i hela kom
munen; fler boendealternativ med
anpassningsbart boende, ett förtätat
boende samt tillgängliga och enkla
färdsätt.

80 % av kommunfullmäktiges
indikatorer ökade.

Indikatorer för att följa upp målet
•
•
•
•

-

Medborgarnas upplevelse av Höörs kommun som en plats
att bo och leva på.
Medborgarnas möjligheter till delaktighet.
Andel behöriga elever till något nationellt program på
gymnasiet.
Andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda boende
eller hemtjänst.

+
+
+

Till målet tar nämnderna fram egna mål. Dessa framgår av nämndernas verksamhets
berättelser
Målet god livsmiljö och bra boende för alla i relation till de globala målen 2030
God livsmiljö och bra boende för alla har koppling till de globala målen 1, 3, 4 och 11.

20 %

80 %
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Resultat 2016

Till målet har nämnderna tagit fram 26
verksamhetsspecifika mål. Av dem har 18 av
26 mål nåtts, det vill säga 72 %. Mer infor
mation finns i nämndernas verksamhets
berättelser.

28 %

72 %

God livsmiljö och bra boende HÖÖRS KOMMUN

Resultat 2016
Höörs kommun som en plats att bo och leva på
Medborgarnas nöjdhet med kommunen som en plats att bo och
leva på minskade. Samtidigt trivs medborgarna i snitt bättre
än medborgare i andra kommuner. Andelen som kan rekom
mendera vänner och bekanta att flytta till kommunen är också
högre än i andra kommuner.
För att bli mer nöjda vill medborgarna att kommunen ska
prioritera bostäder och trygghet. Även utbudet av butiker,
service och aktiviteter kan bli bättre.
Medborgarnas nöjdhet med Höörs kommun som en plats
att bo och leva på
(index)
100

Fler elever med betyg för gymnasiestudier
Fler elever i Höörs kommun blev behöriga till gymnasiet jämfört
med andra kommuner. Höörs kommun var bland de 50 bästa i
landet.
Andel elever behöriga till gymnasiet
(index)
100

Höör Medel
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Källa: Medborgarundersökningen 2016 (SCB) och mått 39 i
Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, 2016 (SKL).

Medborgarnas delaktighet
Under 2016 har kommunen förbättrat sina rutiner för dialog
med medborgarna. Det gör att kommunen fick bättre betyg i
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) årliga undersök
ning av kommunernas arbete med medborgardelaktighet. Det
som förbättrats är bland annat att medborgarna nu kan hitta
kontaktuppgifter till alla förtroendevalda på hemsidan, och
även resultatet från medborgardialoger samt bättre informa
tion om hur medborgaren kan påverka.
SKL:s betyg på kommunens arbete blev 52 poäng (av index
0–100). Resultatet är samtidigt under riksgenomsnittet (56
poäng). För att förbättra resultatet behöver kommunen införa
ett synpunktshanteringssystem och bättre rutiner för åter
koppling till medborgarna från medborgardialogerna.
Medborgarnas möjlighet till delaktighet utifrån SKL:s index
(index)
100
80

Fler nöjda med särskilt boende och hemtjänst
Antalet medborgare som är nöjda med sitt särskilda boende
eller sin hemtjänst ökade något. Samtidigt var resultatet under
snittet i Sverige. Nöjdhetsundersökningar är svåra att bedöma,
och inom äldreomsorgen pågår ett arbete för att utveckla nöjd
hetsundersökningarna.
Nöjdhet inom särskilt boende
(index)
100

Medel (83)
Höör (72)
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Nöjdhet inom hemtjänst
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Källa: Mått 18 i Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, 2016 (SKL)
och Skolverket. Måttet avser de elever som är folkbokförda
i kommunen men som kan gå på skolor i andra kommuner.
Observera att barn- och utbildningsnämnden arbetar med ett
annat mått.
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Källa: Mått 14 i Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, 2016
(SKL). Måttet baseras på ett frågeformulär SKL skickar till
kommunerna.

Källa: Mått 25 och 28 i Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK,
2016 (SKL).
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Inblick – utblick

Insatser för god livsmiljö och bra boende för alla
Bostadsbyggande
Byggandet av småhus ökade något jämfört med 2015. Tio bostadsrätter färdigställdes
i kvarteret Persiljan på Kvarnbäck. Höörs Fastighetsaktiebolag (HFAB) började bygget
av 32 lägenheter i kvarteret Badhuset centralt i Höör.
År 2017 får kommunen många nya bostäder när de påbörjade projekten blir klara,
och det gäller även 2018 och 2019. Bostadsbristen väntas därför minska framöver,
samtidigt som förhoppningen är att ännu fler ska flytta till kommunen, vilket innebär
att bostadsbyggandet behöver fortsätta.

Bostadsläget i Höör 2017
Bostäder i flerbostadshus med förväntad inflytt 2017
Område i
Projekt
Markägare Före
övesiktsplan
2017

2017

Totalt

Kommentar

Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Totalt

32
7
4
2
10
55

32
7
4
2
10

Påbörjat 2016
Bygglov 2015
Ombyggnad
Bygglov 2015
Bygglov sökt, handläggning pågår

Badhuset 2
Fjäriln 4
Fyrkanten 3
Lyran 6
Myggan 1

Kommunen
Privat
Privat (HFAB)
Privat
Privat

Öka tryggheten
Enligt 2016 års medborgarundersökning ökade antalet invånare som känner rädsla
för att vara ute på kvällar och nätter, det gäller även unga pojkar. Samtidigt är med
borgarna i Höörs kommun tryggare än medborgarna i andra kommuner.
För att öka tryggheten och förebygga brottslighet tecknade Höörs kommun och
Polisen 2016 en överenskommelse. Överenskommelsen innebär att kommunen och
Polisen bildar en samverkansorganisation med ökat fokus på trygghet. Polisen och
kommunen har också gemensamma löften till medborgarna som ska öka tryggheten.
Löftena ska följas upp en gång per år.

Kommunens och Polisens trygghetslöften till medborgarna
Ökad synlighet
• Trygghetsvandringar
• Medborgardialoger
• Förebyggande insatser mot stöld
och inbrott
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Tryggare trafiksituation
• Riktade trafikkontroller
• Samverkan mot buskörandet
• Säkrare miljö för oskyddade
trafikanter

”Upplevd trygghet är viktigt. Jag
tycker därför att några av de
viktigaste delarna i den här överens
kommelsen är medborgardialogen
och de trygghetsvandringar som vi
ska ha.”
Stefan Lissmark, kommunstyrelsens
ordförande, om samverkansöverens
kommelsen med Polisen

God livsmiljö och bra boende HÖÖRS KOMMUN

Inblick – utblick

Skolresultaten 2016
Elevernas resultat i skolan var goda. Några insatser som bidragit till skolans resultat är:
• lärarnas kollegiala lärande och att de arbetar tillsammans med att planera och
utvärdera undervisningen
• tidigare stödinsatser samt anpassning av undervisningen till elevernas behov
• ökat IT-stöd i undervisningen, vilket hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter.

75 %

av 9-åringarna fick godkänt på de nationella proven, vilket var fler
än riksgenomsnittet.

89 %

av 12-åringarna fick godkänt i alla ämnen i årskurs 6, ett resultat
bland de 15 bästa i landet.

91 %

är behöriga till gymnasiet, vilket var fler än riksgenomsnittet.

71 %

fullföljde gymnasiet, vilket var en minskning med 11 procent
enheter sedan 2015.
Även i andra kommuner var det färre elever som slutförde
gymnasiet.

År 2016 utmärkte sig två elever särskilt: en som gick ut skolan med meritvärdet
340 poäng och betyget A i alla ämnen, och en nyanländ som skaffade sig gymnasiebehörighet på två år.
I Lärarförbundets lista ”Bästa skolkommun” 2016 klättrade Höörs kommun från
plats 204 till 91 bland landets 290 kommuner.

Förbättrade skolresultat
Linnea Briggner, vice ordförande i elevrådet, Ringsjöskolan, säger så här om orsakerna
till Höörs goda skolresultat:

”Jag tror att Höör har förhållandevis höga studieresultat tack vare en bra miljö i
skolan och på fritiden. Det finns på Ringsjöskolan också många engagerade lärare
som fokuserar på varje elevs enskilda behov, vilket är väldigt viktigt för bra resultat.
Man märker tydligt att en del lärare är passionerade över det de gör då de tar tid av
sin fritid till att hjälpa elever i form av till exempel läxhjälp. Lärare som bryr sig tror
jag skapar en trygghet hos eleverna för de vet att lärarna är där för att hjälpa och
inte bara för att få sitt jobb gjort.”

”Det som påverkar resultaten allra mest
är lärarnas relationer till eleverna och
deras undervisning i klassrummet.”
Christel Jansson, barn- och utbildningsförvaltningens utvecklingsstrateg

”Inget är omöjligt även om det är svårt.”
Mats Svensson, rektor Ringsjöskolan

Stora satsningar på ungdomar
Höör är en av fem skånska kommuner som satsar mest på sina ungdomar. Det enligt
KFUM Sveriges årliga rankning som jämför hur mycket pengar Sveriges kommuner
lägger på områden som berör unga. KFUM tittar på musik- och kulturskola, bibliotek,
fritidsgårdar och studieorganisationer. Av Sveriges 290 kommuner hamnade Höör på
55:e plats, en förbättring med 44 placeringar jämfört med 2015. Såhär säger Freddy
Friberg, Höörs kultur- och fritidschef, om de viktiga satsningarna i Höör:
”Vi har dubblerat antalet fritidsgårdar och har tillsammans med i princip alla fören
ingar kunnat erbjuda gratis test av aktiviteter som budo och kanoting.”
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Tusen lyktor och manifestation för barnens rätt

Vad är barnkonventionen?

Den 20 november uppmärksammas barnkonventionen runt om i världen. För andra
året i rad anordnade Höörs kommun en ljusmanifestation på nya torget den 18
november med 1 347 lyktor som barn och elever i förskola, grundskola och fritidshem
tillverkat av glasburkar, färg och glitter, med ett stort engagemang.
Björn Andreasson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, höll ett tal där
han berättade att det bara i Höörs kommun finns ungefär lika många barn som det
syns stjärnor på himlen en stjärnklar vinternatt. Han påminde om att barnkonventio
nen innehåller rättigheter som gäller alla världens barn. De kan sammanfattas i fyra
punkter:
• Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
• Det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör
barnet.
• Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, andligt, moraliskt,
psykiskt och socialt.
• Alla barn har rätt att säga vad de tycker och att vuxna lyssnar på dem.

FNs konvention om barnets rättigheter,

Det finns något som är större än varje människa och det är gemenskapen människor
emellan. Inlägget om tusen lyktor på kommunens Facebooksida sågs av hela 11 121
personer.
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Inblick – utblick

eller Barnkonventionen som den of ta
kallas, syftar till att ge barn oavsett bak
grund rätt att behandlas med respekt och
få komma till tals. Bland annat skall bar
nets bästa komma i främsta rummet i alla
åtgärder som rör barn. Barnkonventionen
föreslås gälla som svensk lag från 2018.
Kommunen har där för att säkerställa
efterlevnad av lagen så att barnets bästa
alltid beaktas i beslut som rör barn och att
arbetssätt och verksamheter görs kända,
tillgängliga och anpassade för barn.

God livsmiljö och bra boende HÖÖRS KOMMUN

Inblick – utblick

En omstart i Höörs kommun

Det som satt sin prägel på skol- och för
skoleverksamheten under 2016 är den
lärorika utmaningen med att ta emot alla
de barn och elever som kommit nyan
lända till vår kommun. Under året, med
start i november – december 2015 har vi
tagit emot motsvarande en årskull elever
extra i grund- och gymnasieskolan, i åld
rar mellan 6-20 år, cirka 150 elever och
cirka 10 barn i allmän förskola. Dessa
barn har kommit hit med sina familjer,
eller som ensamkommande. En del av de
ensamkommande har placerats av andra
kommuner i Höörs kommun. De flesta
personerna har kommit ifrån Afghanistan
och Syrien, några få är från Eritrea och
talar Tigrinja/Tigrinska.
Elever som är asylsökande har rätt att
gå i skolan och de allra flesta vill också så
snabbt som möjligt börja. Vid skolstarten

genomförs ett inskrivningssamtal där
kartläggning börjar av tidigare skolgång,
språkkunskaper, intressen och fram
tidsplaner. Vi kartlägger också elevens
läs- och skrivförmåga och matematiska
förmåga samt kunskaper i andra skoläm
nen. Under det senaste året har det
anställts cirka 10 nya modersmålslärare,
studiehandledare, främst i dari/pashto
och arabiska, och lärare i svenska som
andraspråk. Studiehandledare utgör
den nödvändiga bron mellan kunskaper
på modersmålet och undervisning i alla
ämnen på svenska. Eleverna får inled
ningsvis mycket undervisning i svenska
som andraspråk, och vi arbetar med att
utveckla undervisningen i alla ämnen
genom att göra den mer språkutveck
lande och med att ge nödvändig stött
ning i form av struktur, detta kallas för
genrepedagogik och är det som forsk
ningen säger har störst betydelse för
alla elevers språkutveckling och lärande.
Under påsk-, sommarlov, och höstlov
har vi genomfört frivillig och välbesökt
lovskola. I somras gick ett femtiotal
elever från språkintroduktionen dagli
gen sommarskola, där de tillsammans
med sina lärare arbetade intensivt med
texter, en del av resultatet är en tidning
på svenska som du kan läsa på hemsidan
www.hoor.se

Modermålsundervisning
Höörs kommun har undervisningstimmar
på mer än 12 språk som albanska, ara
biska, bosniska, danska, dari, engelska,
finska, holländska, pashto, polska, span
ska, thai, tyska
2016 har 180 elever i grundskolan
valt modermålsundervisning. En ökning
jämfört med 2015 då 145 elever hade
undervisning. Då 2015 toppade elevernas
engagemang för undervisningen landet
med en av de högsta deltagarsiffrorna.
Läs mer på www.svt.se/nyheter/lokalt/
skane/hoor-toppar-deltagande-i-
modersmalsundervisning

Samverkan
Kommunens har ett brett samarbete med
olika frivilligorganisationer i kommunen.
De har gjort en stor insats för integra
tionen genom att ordna olika aktiviteter
och kontakter för att alla ska känna sig
välkomna och trivas. De har gett stort stöd
till många. Stort TACK för deras insats.

Hur ser mottagandet ut för 2017
Kommunen beräknar i dagsläget att ta
emot 50 personer som fått uppehållstill
stånd av Migrationsverket. Eventuellt kan
också fler ensamkommande barn placeras
i kommunen.
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Satsningar för miljö och natur

Vatten och avlopp

Insatser för att öka cyklandet

•

•

•
•
•
•

Projektet Höör som cykelkommun inleddes 2016 och syf
tar till att underlätta cyklandet genom att se över var det
behövs fler cykelstråk och hur skyltar och belysning ska
utformas för bästa säkerhet.
Cykelleder i Höörs centrum har byggts.
Höörs kommun har köpt in en elcykel som medborgare kan
låna och som 20 personer har provat.
Fler låsbara cykelförvaringsbås har satts upp vid stationen.
Nu finns 32 platser att hyra av kommunen.
Cykelorientering och promenadorientering i Höör och Tjör
narp arrangerades av kommunens energirådgivare.

Energieffektivisering
•
•
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Inblick – utblick

Delar av gatubelysningen har bytts ut till ledbelysning.
Kommunen erbjuder energi- och klimatrådgivning till pri
vatpersoner, föreningar och företag.

•

•

Dagvattenpolicy: En gemensam dagvattenpolicy för samver
kan och kunskapsuppbyggnad inom dagvattenhanteringen
har tagits fram gemensamt av Höör och Hörby kommuner.
Mer biogas på Ormanäs reningsverk: Utrustning för att
förbättra avloppsslammets rötningsegenskaper installera
des på Ormanäs reningsverk. Det gör att anläggningen kan
producera mer biogas med lägre energiåtgång.
Fortsatt utbyggnad av vatten- och avloppsnätet: Anled
ningen till utbyggnaden är att det annars finns risk för
övergödning av vattendrag och förorening av dricksvat
tenbrunnar eftersom enskilda avloppsanläggningar inte
fungerar helt tillfredsställande. Planen berör omkring 1 000
fastigheter. Utbyggnaden i områdena Maglasäte, Lillasäte
och Björkåsen har prioriterats högre eftersom halterna
av kadmium och bly är höga i grundvattnet. Beslutet om
utbyggnaden och dess avgifter har mötts av kritik från
medborgare men har inte varit föremål förändring då miljö
hänsynen väger tyngre.

Inblick – utblick

God livsmiljö och bra boende HÖÖRS KOMMUN

Giftfri miljö
Barn- och utbildningsnämnden antog en handlingsplan för
giftfria förskolor i slutet av 2015. Under 2016 har gamla plast
leksaker bytts ut och alla förskoleavdelningar har fått nya
giftfria madrasser.
Skogar och vattendrag
•

•

•

Ringsjöns vatten och djurliv: Statusen på Ringsjöns vatten
gick 2016 från dålig (5) till otillfredsställande (4). Kommu
nen arbetar för att nå god status 2027. Siktdjupet har för
bättrats till 4,2 meter i november och det finns fler dykänder
jämfört med 1970-talet.
Vattenmiljöpriset Sjöstjärnan: Höörs kommun är engage
rad i Kävlingeåns vattenråd. Rådet fick 2016 det nationella
vattenmiljöpriset Sjöstjärnan för ett engagerat vatten
vårdsarbete.
Röjningar för att gynna stora och gamla ekar: Runt Ringsjön
finns ett av Skånes mest värdefulla eklandskap som många
sällsynta insekter, svampar och lavar är beroende av. Vid
Jeppavallen har 25 stora och gamla ekar röjts fram så att
stammarna får sol och trädkronorna inte utsätts för kon
kurrens av andra träd.

Matsvinn
Måltidsverksamheten arbetar med att minska matsvinnet. För
att inspirera andra ska handboken ”Roliga rester” tas fram
2017, med tips på hur matrester kan användas även hemma i
det egna köket.
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Tillgängliga och professionella
För att möta kommande samhällsförändringar med god tilltro till våra verksamheter behövs fokus på:
• hur tjänster och service tillgängliggörs för medborgarna
• yrkeskunnigt och bra bemötande från
medarbetare och förtroendevalda.

33 % av kommunfullmäktiges
indikatorer ökade.

•
•
•

33 %

67%
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Så här följs målet upp

Resultat 2016
–

Informationen om/från kommunens verksamheter utifrån
SKL:s granskning av webbplatsen.
Andelen medborgare som får ett gott bemötande av kommunen utifrån SKL:s granskning av bemötande.
Medborgarnas uppfattning om inflytande i kommunen utifrån medborgarundersökningen.

Till målet har nämnderna tagit fram
19 verksamhetsspecifika mål. Av dem
har 53 % nåtts. Mer information finns
i nämndernas verksamhetsberättelser.

+
–

47 %

53 %

Integrerad årsredovisning HÖÖRS KOMMUN

Resultat 2016

Medborgarnas syn på inflytande och förtroende

Kommunens hemsida har mindre information än andra kommuner.
Kommunens hemsida testas årligen utifrån 250 frågor. För
att få högt betyg ska besökaren kunna hitta svaren snabbt och
enkelt. I 2016 års granskning fick kommunen betyget 73 av
100. Det är lägre än riksgenomsnittet som är 76. Testfrågorna
finns i SKL:s skrift ”Information till alla”. Skriften har varit en
utgångspunkt i arbetet med den nya hemsidan vilket gör att
betyget bör bli högre 2017.

I medborgarundersökningen ger medborgarna sin syn på:
• möjligheten att komma i kontakt med kommunens politiker
• hur väl kommunen informerar på webbplatsen, om information sker i god tid och är tydlig
• förtroendet för att politiker och högre tjänstemän arbetar
för kommunens bästa, tar ansvar och genomför beslut väl
• möjligheten till insyn och påverkan i kommunens verksamheter.

(index)
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Resultatet har försämrats för ovanstående frågor i 2016 års
undersökning. Medborgarna vill att kommunen arbetar med
förtroendet för att resultatet ska bli bättre.
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Källa: Mått 13 i Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK (SKL) 2016.

Medarbetarna ger ett gott bemötande

2014

2015

2016

Källa: Medborgarundersökningen 2016.

Medarbetarna är tillmötesgående, trevliga och hjälpsamma.
Det är bedömningen i 2016 års årliga telefon- och mejlundersökning. Medarbetarna gav ett gott bemötande i 100 procent
av kontakterna och ett mycket gott bemötande i 45 procent
av kontakterna. Det innebär att Höörs kommun var bland de
15 bästa i landet. Medarbetarna svarade också snabbare på
frågor och e-post än tidigare tack vare satsningar på medborgarcenter, nya e-postrutiner och utbildning i bemötande.
(index)
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”

Det är i mötet med medborgaren
som förtroende skapas.
Chef i Höörs kommun

Höör Medel
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Källa: Mått 3 i Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK (SKL) och
Profitels servicemätning 2016. Undersökningen följer upp hur
medborgarna bemöts när de ställer en enkel fråga via telefon
eller mejl.
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Inblick – utblick

Satsning på medborgarcenter

”

Välkommen till Höörs kommun –
hur kan jag hjälpa dig?
Under 2015 och 2016 har växeln i Höörs kommun utvecklats
till ett medborgarcenter med uppdrag att direkt svara på
medborgarnas frågor. Kommunvägledarna Anna, Jenny, Lena
och Caroline arbetar tillsammans på centret.
Så säger medborgarcentrets med
arbetare:

Vad är det bästa med att arbeta
på medborgarcentret?
”Att serva våra medborgare och hjälpa
dem med deras frågor Att vi också har
väldigt trevliga kollegor, i medborgarcentret och utanför, gör det ännu roligare.”

Tillgängliga och professionella är
ett viktigt mål för Höörs kommun.
Vad betyder det för dig?
”Att vi tar oss tid att lyssna till medborgarna, sätta oss in i vad deras behov är
och hjälpa dem utifrån detta. Att se och
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ta medborgaren på allvar, oberoende av
kön, ålder, ursprung eller språk.
För oss handlar det också om att i
större utsträckning kunna svara på medborgarnas frågor utan att behöva koppla
vidare. Därför för vi på medborgarcenter
en dialog med sektorerna för att hitta
fler områden där medborgarcenter kan
ge svar och på så sätt öka servicen och
tillgängligheten gentemot våra medborgare.”

Vad kan bli bättre för att nå målet?
”Att låta tanken om att kommuninvånarna
är våra uppdragsgivare genomsyra vårt
sätt att agera. Våra kollegor behöver

också bli bättre på att svara på samtal
under sina telefontider och även hänvisa
telefonen vid möte och frånvaro.”

Ni tar emot 900 samtal per vecka,
vad frågar medborgarna om? .
”Ja, frågorna handlar om allt mellan himmel och jord. Många frågor handlar om
bygglov eller ekonomiskt bistånd. Vi får
även frågor som ’det ligger en döende
igelkott i min trädgård, vad ska jag göra?’
eller ’en manlig anka mittemot Eden har
brutit vänster ben, kan kommunen hjälpa
honom?’. Den roligaste frågan vi fått är
nog ’vad är numret till nummerupplysningen?’.”

Integrerad årsredovisning HÖÖRS KOMMUN
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Hur väl svarar Höörs kommun
på medborgarnas frågor?
Höörs kommun anlitar årligen ett företag som mäter hur väl medarbetarna svarar på
frågor via telefon eller mejl. 144 kommuner medverkar i undersökningen vilket ger
ett bra jämförelseunderlag.

900
30 sekunder

15:e plats i
bemötande

93 procent

Bemötande
projekt
Lunchöppet
Ny hemsida

Medborgarcenter tog emot cirka 900 samtal i veckan.
Medborgarcenter svarade inom 30 sekunder i 80 % av sam
talen. Väntetiden minskade jämfört med 2015 och var bättre
än riksgenomsnittet.
Källa: Profitels servicemätning 2016.
I de kontakter företaget hade med kommunen upplevdes
medarbetarna ge ett gott bemötande och ett mycket gott bemötande i 45 procent av kontakterna.
Bemötande bedöms utifrån tre värdeord:
• Tillmötesgående
• Trevlig
• Hjälpsam
Kommunens resultat var bland de 15 bästa i landet.
Källa: Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK 2016 (SKL).
93 procent av mejlen besvarades inom två arbetsdagar, en
förbättring med 50 procent. Höörs kommuns resultat var
bland de bästa i landet. Etablering av medborgarcenter, ändrade e-postrutiner och bemötandeprojekt är förklaringar till
det goda resultatet.
Källa: Profitels servicemätning 2016.
Under 2016 har kommunen drivit ett bemötandeprojekt med
120 medarbetare och förtroendevalda. Under 2017 förstärker
kommunen arbetet med normkritiskt tänkande.
Från och med den 1 februari 2017 har medborgarcenter öppet
även under lunchtid.
Sidor med flest klick på hemsidan:
• Lediga jobb
• Bad och sporthall
• Bibliotek
• Privata hyresvärdar
• Förskolor
Den 1 februari 2017 lanserar kommunen en ny hemsida.

Tillgänglighet till förskola, äldreboende och hemtjänst
Färre föräldrar fick förskoleplats på önskat datum men väntetiden förkortades 2016 med en
vecka jämfört med 2015, från 23 dagar till 18 dagar. Riksgenomsnittet var 28 dagars väntetid för förskoleplats. År 2017 bygger kommunen ut förskolan i Höörs centrum.
År 2016 fick äldre i Höörs kommun vänta 15 veckor på plats i äldreboende. Det är tre veckor
längre än 2015. Riksgenomsnittet var 8 veckor.
En person med hemtjänst mötte i genomsnitt 18 olika vårdare under en tvåveckorsperiod.
Det är en sämre personalkontinuitet än i andra kommuner. Resultatet har dock förbättrats
sedan 2015 då medborgaren mötte 19 olika vårdare.
Bättre vardag och serviceutbud Kvaliteten på de särskilda boendena har förbättrats något 2016 enligt SKL:s undersökning.
inom äldreboendena och hem- Internetuppkoppling i alla rum/lägenheter och möjlighet att välja mellan två rätter vid lunch
tjänst.
och middag skulle öka kvaliteten ytterligare.
Nöjdheten på äldreboendena och hemtjänst har också ökat, även om det var under riks
genomsnittet.
En veckas kortare väntetid till
förskola samt högre personaltäthet.
Längre väntetid till äldreboende.
Förbättrad personalkontinuitet
inom hemtjänsten.
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Innovativa och ansvarsfulla

Nya förväntningar på vår verksamhet
gör att vi behöver arbeta nydanande för
att ha en tillgänglig och professionell
service med medborgaren i fokus. Därför
behöver vi:
• ge en känsla av sammanhang där
medarbetarna får förutsättningar att
ta eget ansvar
• vara en attraktiv arbetsgivare för att
ha en god personalförsörjning.

Indikatorer för att följa upp målet

Resultat 2016

Medarbetarnas nöjdhet med kompetensutveckling, information
och kunskapsutbyte ska öka.
Medarbetarnas nöjdhet med den goda arbetsplatsen ska öka.

+
+

Fler medarbetare ska kunna rekommendera Höörs kommun
som arbetsgivare.

+

Målets koppling till de globala målen för 2030

100 procent av kommunfullmäktiges
indikatorer ökade.
100 %

Till målet har nämnderna tagit fram
20 verksamhetsspecifika mål. Av dem
har 75 % nåtts. Mer information finns
i nämndernas verksamhetsberättelser.

25 %

75 %
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Resultat

Många gillar Höörs kommun som arbetsplats

64 procent kan rekommendera andra att
arbeta i Höörs kommun

Medarbetarnas nöjdhet med kompetensutveckling, information
och kunskapsutbyte hade ett värde på 71 av 100. Det är högre
än riksgenomsnittet och bättre än 2013.

Andelen medarbetare som kan rekommendera Höörs kommun
som arbetsgivare har ökat med 9 procentenheter sedan 2013.
Medelvärde för riket finns inte att jämföra med.
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Källa: Medarbetarundersökningen 2016, index för kompetens
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Källa: Medarbetarundersökningen 2016.

utveckling, information och kunskapsutbyte.

Många gillar Höörs kommun som arbetsplats
77 % av medarbetarna är nöjda med Höörs kommun som arbets
plats. Det är högre än riksgenomsnittet och bättre än 2013.
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Källa: Medarbetarundersökningen 2016.
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Insatser för innovativa
och ansvarsfulla
Attraktiv och jämställd
arbetsgivare
För att kunna klara kommande rekryte
ringsbehov är det viktigt att arbeta med
kompetensutveckling och arbetsvillkor
för medarbetare såväl som förtroende
valda.
Medarbetarundersökningen som gjor
des våren 2016 visar att medarbetarna
trivs i Höörs kommun. Trivself aktorer
är att arbetet engagerar och känns
meningsfullt, att det finns tydliga mål
samtidigt som medarbetarna har friheten
att påverka sitt arbete. Lönegapet mellan
män och kvinnor är också lågt i Höörs
kommun jämfört med andra kommuner.

Kommunens medarbetare
Höörs kommun har 960 tillsvidarean
ställda och 158 visstidsanställda med
arbetare med en snittålder runt 40 år.
De flesta anställda arbetar inom social
sektor och barn- och utbildningssektorn.
Sjukfrånvaron ökade något 2016
bland både män och kvinnor. Främst är

Resultat från medarbetarundersökningen 2016
2016 (%)
Mitt arbete engagerar mig
Jag upplever att mitt arbete är
meningsfullt
Jag har tydliga mål att arbeta mot
inom mitt arbetsområde
Jag kan påverka hur jag utför mitt
dagliga arbete
Jag har tillräckliga kunskaper för att
kunna arbeta enligt våra rutiner
I mitt senaste medarbetarsamtal
planerade vi gemensamt min
kompetensutveckling

2013 (%) Extern jäm
förelse (%)

92

91

85

93

91

83

84

80

71

84

80

71

89

87

83

71

44

57

det stress- och depressionsrelaterade
sjukdomar som ökar. Medarbetare har
ibland också svårt att få ihop sin vardag
och sitt ”livspussel”. Kommunen har
ett gott samarbete med företagshälso
vården, och för att förebygga sjukskriv
ningar har kommunen gjort satsningar
på arbetsmiljöområdet.

Antal anställda per verksamhets område
Verksamhetsområde
Kommunledningskansli
Social sektor
Barn- och utbildningssektor
Kultur- och fritidssektor
Samhällsbyggnadssektor
Miljö- och byggnadssektor
Räddningstjänst
Totalt
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Kvinnor
Män
Totalt
Årsarbetare
Tillsvid. Visstid Tillsvid. Visstid Tillsvid. Visstid Tillsvid. Visstid
35
355
325
31
19
8
1
774

4
46
51
10
2

113

17
53
53
17
33
9
4
186

2
17
20
4
1
1
45

52
408
378
48
52
17
5
960

6
63
71
14
3
1
158

50,70
361,89
354,61
36,30
51,35
16,50
5,00
876,35

5,25
55,25
60,24
8,45
3,00
1,00
0,00
133,19

Innovativa och ansvarsfulla HÖÖRS KOMMUN
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Sjukfrånvaro som andel av
ordinarie a rbetstid (%)
Åldersintervall
Årsredovisning
Total sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro för kvinnor
Sjukfrånvaro för män
Långtidsjukfrånvaro totalt >60 dagar
Långtidsjukfrånvaro kvinnor >60 dagar
Långtidsjukfrånvaro män >60 dagar

<29 år
2015
4,46
4,99
3,22
14,54
14,54
14,58

2016
4,64
5,21
3,30
3,67
3,55
4,10

30–49 år
2015
6,09
6,48
4,64
42,09
45,38
25,40

2016
7,11
7,48
5,80
46,57
47,22
43,61

>50 år
2015
7,43
7,85
5,68
47,66
45,59
59,68

2016
7,16
7,82
4,50
43,60
42,49
51,40

Totalt
2015
6,43
6,90
4,76
42,15
42,66
39,47

2016
6,75
7,31
4,80
40,76
40,75
40,77

Löneöversyn 2016 genomfördes
under våren med följaden utfall:
2016
Akademikerförbundet SSR
DIK, det kreativa facket
Kommunal
Ledarna
Lärarnas Riksförbund
Lärarförbundet
Sveriges Skolledarförbund
Vision
Vårdförbundet
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
Naturvetarna

2,82 %
2,89 %
3,08 %
2,81 %
3,36 %
3,19 %
3,04 %
2,81 %
5,35 %
4,60 %
2,37 %
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Drivhuset – ett
innovativt arbetssätt
Anders, Yassir, Elina. Det är några av
de ungdomar som berikar vardagen
för kommunens medarbetare Pernilla
Håkansson och Elisabet Andersson
som är engagerade som projekt
ledare i Drivhuset.
Drivhuset är en satsning på unga som
behöver nya förutsättningar och mål.
Verksamheten riktar sig primärt till
16–24-åringar i Höörs kommun, som
varken har anställning eller stude
rar, eller som är undersysselsatta.
Drivhuset är också ingången för alla
former av praktik inom kommunen,
oavsett inriktning och syfte.
Medarbetarnas arbetssätt driver bok
stavligen de unga framåt. De växer.
Unga som stått utanför arbetsmark
naden i flera år får genom Drivhuset
stöd och möjligheter att hitta rätt och
skapa sin försörjning. Under året har

cirka 80 deltagare varit involverade i
Drivhuset och flertalet har gått vidare
till praktik, studier eller anställningar.
”Att se varje persons potential är det
roligaste med arbetet. Alla har något
att ge”, säger Pernilla Håkansson som
arbetar med satsningen. Pernilla och
Elisabet har ett innovativt arbetssätt
där de lyfter fram de ungas poten
tial. Många unga känner sig för första
gången sedda och upplever en känsla
av sammanhang. De tar makten över sin
egen situation, vilket ger en ny gnista.
Verksamheten är placerad på
kommunledningskansliet, för att ha
snabba kontakter till alla sektorer
och dess verksamheter. Drivhuset
har också ett mycket gott samarbete
med Arbetsförmedlingen, närings
livet, samt med företagarföreningen.

Mål för verksamheten

•

Verksamheten har fem mål till och med 2018:
• Studier, arbete eller behovsanpassad aktivitet inom 90
dagar.
• Att ”uvas” (unga som varken arbetar eller studerar) ska
minska med 10 procentenheter per år (senaste uppgift var
122 personer).

•
•

Andra viktiga aktörer i nätverket är
Försäkringskassan och Polisen. Par
terna och förtroendevalda har kontinu
erligt rundabordssamtal för att hitta
sätt att utveckla verksamheten.

Att andelen unga med försörjningsstöd ska minska med
5 procentenheter per år (i oktober 2015 hade 41 unga
försörjningsstöd).
Att andelen unga som uppnår kunskapskraven för behörig
het till gymnasiet ska öka med 3 procent per år.
Att andelen som slutför gymnasiet inom tre år ska öka med
5 procentenheter per år.

Fem steg för att hitta sysselsättning
Första mötet
Kommer till Drivhuset från
IFO, ringar på vattnet, etc.
Alltid individperspektiv!
Första mötet bygger på
lyhördhet ,tilltro , tillit,
förtroende.
Resonera kring vad man
påbörjat, ”var står jag, vad
vill jag, vad kan jag”?
”Ingen gör det åt mig,
jag gör det själv, men
med hjälp”

Relationsbyggande
Göra alla:
SURA=
Sedda, Uppskattade,
Respekterade, Allas
lika värde!
Möta individen där den
står JUST NU!
Se möjligheter, inte
hinder.
Aldrig fördömande, Vi är
här och nu, framtidsvisio
ner och dess rimlighet.

Planering
Kortsiktig och långsiktig
planering. Analys av
styrkor, svagheter, hot
och möjligheter. Upp
rätta en Samordnad
individuell plan (SIP).
Kontakt med andra
professioner i nätverket
(SYV, AF etc.)

Sofia
Social förberedelse inför
aktivitet. ”Inhouse-
aktivitet” på Drivhuset.
Kan jag… Passa tider,
följa instruktioner, han
tera ett uppdrag, umgås
och bli sedd.

Inför nyorientering
Dags för praktik, studier
eller annan aktivitet.
Vara förberedd för prak
tik, studier och ARBETE!
Är jag rustad?
Är jag trygg?
Vill jag ha mer stöd?

Göra studiebesök och få
kontakt näringslivet.

Alltid den enskilda individens förutsättningar, mål och planering i centrum!
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Inblick – utblick

Medarbetare med
fokus på framtiden
Sedan ett antal år tillbaka drivs ett inn
ovationsarbete inom äldreomsorgen. I
februari 2016 medverkade 120 medar
betare i ett så kallat innovationsrace.
Under tre dagar diskuterade medarbe
tarna utmaningar för att kunna ge god

omsorg och kom fram till lösningar. Som
stöd fanns ett backup-team med 15 per
soner, bland andra Kaj Mickos, tidigare
professor i innovationsteknik, och natio
nalekonom Stefan Fölster. Kristin Pers
son var en av medarbetarna som deltog.

”Aldrig trodde jag att det skulle vara möjligt att påverka
i den stora mån som jag kunnat göra efter innovations
racet.” Kristin Persson, arbetsterapeut
Vad har innovationsarbetet
gett dig?
”Mycket. Det har varit en häftig resa att
vara med på och gett mig ’vingar’ i att
utveckla verksamheten. Men det har
stundtals varit tufft. Jag arbetar fortfa
rande med mina vanliga arbetsuppgif
ter som arbetsterapeut och försöker få
timmarna att gå ihop för båda ansvars
områdena. Men jag har världens bästa
chefer som ser att jag brinner för mitt nya
uppdrag och har därför lyckats att få in en
ersättare i alla fall någon dag i veckan.”

Varför är det viktigt att arbeta
innovativt?
”För framtiden kan jag se att vi kommer
att behöva använda oss mer av den teknik
som finns. Höörs kommun är en liten kom
mun, men med långa avstånd från norr till
söder. Det ger stora möjligheter men även
utmaningar som delvis kan lösas med tek
nik. Tekniken ska främja medborgarnas
självständighet, ytterst är det för våra
medborgare som teknik införs.”

Vilka tips har du till kollegor i
Höör som också ska börja arbeta
innovativt?
”Det krävs ett engagemang som är lång
siktigt, man kan inte dra igång något och
sedan tro att allt kommer att flyta på av
sig själv framöver. Förändringar måste
växa in, personal, chefer och politiker
måste givetvis vara med på dina idéer
och implementeringen måste få ta sin tid,
alla måste få vänja sig vid förändringarna
i sin egen takt. Alla kommer inte att vara
positiva till dina förslag.
För att kunna genomföra projekten
och införa ny teknik krävs också med
arbetare som vet och kan sin yrkesroll.
Jag har fått arbeta med processamord
nare Malin Johansson som har varit nyck
eln i införandet av ny teknik. Det är hon
som löser problemen ’backstage’ och ser
till att all teknik samverkar och fungerar
för medarbetare och medborgare.”

Vad händer 2017?
”Då arbetar vi med tillsyn via kamera,
nya gps-klockor och sårvårdsbehandling
med Biolight. Vi kommer även att kika på
’giraffen’, en rullande Skype-skärm som
kommer till dig när du ger den komman
don eller om någon ringer.”

Vad är innovation?
Något nytt som skapar värde. Det kan
handla om ett nytt arbetssätt, en ny pro
dukt eller tjänst. Medarbetardriven inno
vation är när medarbetarna kontinuerligt
tar fram nya metoder och arbetssätt som
skapar förändring och förbättring.

Vad resulterade racet i?
•
•
•
•

Tillsyn via kamera.
Införandet av gps-larm.
Utveckling inom sårvård via ny teknik.
Portabel toalettpappershållare.
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Långsiktig hållbar ekonomi
En långsiktighet i den ekonomiska planeringen behövs för att möta utökat kommunalt ansvar, demografiska förändringar och krissituationer i omvärlden, samtidigt
som förutsättningar ges för att framtida medborgare också kan ha goda livsvillkor.
För att ha en god hushållning med resurser och god samhällsutveckling behöver vi:
• Agera förebyggande och samverka. Här behövs en samverkan mellan kommunen, medborgaren, frivilliga organisationer såväl som företag, andra kommuner
och intressenter. Vi behöver också säkra att beslut och aktiviteter har en positiv
påverkan på samhället och miljön.
• Minska framtida kostnader genom att agera för effektiviseringar och hållbara
upphandlingar, det vill säga att tjänster och produkter i vår verksamhet produceras under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Målet långsiktig hållbar ekonomi i
relation till de globala målen 2030
Långsiktig hållbar ekonomi har koppling
till de globala målen 7 och 12.

Indikatorer för att följa upp målet
•

•

Resultat 2016

Det årliga ekonomiska resultatet ska utgöra minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket också inrymmer en buffert för oförutsedda händelser och möjlighet att amortera på
låneskuld.
Andel inköpta ekologiska livsmedel.

Energieffektivisering (Observera, 2015 års resultat, mätning kommer senare i vår).
•
•
•
•

+

Resultat 2015

Fordonsbränsle.
Uppvärmning.
El.
Hållbar upphandling (när policyn är på plats).

60 procent av kommunfullmäktiges
indikatorer för målet ökade.

40 %

60 %

40

–

+
–
+

Till målet har nämnderna tagit fram
15 verksamhetsspecifika mål. Av dem
har 8 nåtts, det vill säga 53 %. Mer
information finns i nämndernas verksamhetsberättelser.

47 %

53 %

Långsiktig hållbar ekonomi HÖÖRS KOMMUN

Resultat 2016

Mer ekologisk mat i kommunens verksamheter

Ekonomiskt resultat
Årets resultat uppgick till 4,4 mnkr för kommunen. Resultatet
motsvarar 0,5 procent av kommunens skatteintäkter och
utjämningsbidrag. Det innebär också att kommunen uppfyllde
balanskravet (se balanskravsutredningen). Däremot kan kommunen inte avsätta pengar till resultatutjämningsreserven
eftersom resultatet var lägre än kommunfullmäktiges krav på
1 procent.
God ekonomisk hushållning innebär att varje generation
ska bära sina kostnader och inte skjuta finansieringen på
framtiden. Det genomsnittliga resultatet har de senaste tre
åren varit 0,4 procent av skatter och statsbidrag. Prognosen
för 2017 är ett resultat på 0,02 procent av skatter, statsbidrag
och utjämningsbidrag. På längre sikt är den resultatnivån inte
hållbar eftersom kommunen behöver göra stora investeringar.
Läs mer om god ekonomisk hushållning på sidan 52.

Ekonomiskt resultat 2012–2016
(mnkr)
25

Ekonomiskt resultat

2 500 lunchportioner serveras varje dag i förskola, skola och
äldreomsorg. 37 procent av livsmedlen var ekologiska 2016. Det
var bättre än riksgenomsnittet och en ökning jämfört med 2015.
Sverige tillsammans med Finland och Estland är de tre länder
i världen som har obligatorisk matservering i skolor. I Höörs
kommun tas matsedlarna fram utifrån säsong och med fokus
på ekologiska och svenska råvaror. En stor andel av mjölk
produkter, rotfrukter, frukt och grönt är ekologisk. En dag i
veckan serveras vegetarisk lunch till alla förskolor och skolor.
Kommunen arbetar efter svenska näringsrekommendationer.
(andel)
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Höör Medel
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2104

2015

2016

20
Måttet avser inköpta livsmedel under första halvåret. Barn- och
utbildningsnämnden har satt ett mål på 40 procent.
Källa: Mått 38 i Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, 2016
(SKL).
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Balanskravsresultat
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Om man även räknar in resultatet för de kommunala bolagen
var resultatet för hela kommunkoncernen 13,9 mnkr.

Endast 17 procent av de drivmedel som köptes in 2015 var fossilbränslefria. Det var under genomsnittet (35 procent) bland
de tio deltagande kommunerna i Skåne.
Av tjänsteresorna var endast 46 procent fossilbränslefria.
Det gör att resor och transporter hör till kommunens stora
utmaningar för att bli fossilfri.

Soliditet:

58 procent

Borgens
åtaganden:

Höörs kommun har gått med i projektet Fossilbränslefria kommuner där tio skånska kommuner deltar, och har som mål att
vara fossilbränslefri 2020.

Fossilfritt fordonsbränsle

Ekonomiska nyckeltal 2016

– en bra nivå jämfört
med rikssnittet

Fossilbränslefritt Höör

Pensionsskuld:

70,7 mnkr

varav 69,2 mnkr var finansierade genom räntebärande
papper och likvida medel i
december 2016

(andel)
35

Medel i Skåne

30
25
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Höör

15
10

827 mnkr

5
0

Lån:

80 mnkr
vilket kommunen
bedömer kommer
att öka

2014

2015

Källa: Strategi för hållbar energieffektivisering. Resultatet avser
2015 eftersom aktuell statistik kommer våren 2016.
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100 procent fossilfri el
År 2016 har kommunen fokuserat på åtgärder för att öka
andelen fossilbränslefria tjänsteresor och för att undersöka
hur fordonsflottan kan ställas om till fossilbränslefri drift. Ett
samarbete inleddes med Eon för att undersöka möjligheterna
att etablera ett tankställe för fordonsgas i Höör. Med möjligheten att tanka gas och genom att avtala med leverantören
om 100 procent biogas, skulle Höörs kommun kunna byta ut
ett stort antal av sina diesel- eller bensindrivna fordon till
gasdrivna fordon och därmed radikalt minska användningen
av fossila drivmedel.

År 2015 var 96 procent av uppvärmningen fossilfri i kommun
ägda lokaler, HFAB, samt VA-verksamheten. Snittet bland de
tio skånska kommuner som ingår i projektet är 76 procent.
Den totala energianvändningen för uppvärmning uppgick
till 10,5 GWh.
Höör

Medel i Skåne

80
60
40
20
0

2014

2015

Källa: Strategi för hållbar energianvändning.
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Nästan fossilfri uppvärmning

(andel)
100

Kommunen använde 100 procent fossilfri el till kommunägda
lokaler, HFAB samt VA-verksamheten. Snittet för de tio skånska
kommuner som deltar i projektet var 99,6 procent.

0

2014

2015

2016

Den totala elanvändningen för 2015 uppgick till 9,8 GWh.
Källa: Strategi för hållbar energianvändning.

Långsiktig hållbar ekonomi HÖÖRS KOMMUN

Inblick – utblick

Insatser för långsiktig
hållbar ekonomi

Fossilbränslefritt Skåne
Användningen av fossila bränslen som olja, bensin, kol och naturgas bidrar till klimatförändringar. Höörs kommun har skrivit under ett upprop från Klimatsamverkan Skåne
om att verka för ett fossilbränslefritt Skåne 2020 och inte använda fossilt bränsle för
transporter och uppvärmning.
I Höörs kommun har uppropet att bli fossilfri 2020 undertecknats av:
• Höörs kommun
• Swedsafe AB
• Barnavårdscentralen Lillefot AB
• Några privatpersoner

Så arbetar Höörs kommun för att ställa om till fossilfritt 2020
•
•
•
•

Öka användningen av bilpoolsbilar i tjänsten.
Cykling till jobbet, under jobbet och efter jobbet.
Klimatväxling.
Nya busslinjer som gör det enklare att pendla, exempelvis busslinjen Höörs station–Rolsberga i syfte att öka pendlingen till Lund och Malmö. Ny linjedragning av
Ringbuss som har ökat resandet med 13 procent.

43

HÖÖRS KOMMUN Långsiktig hållbar ekonomi

Inblick – utblick

”Hela kommunens verksamhet är ett hållbarhetsarbete”
Johan Kuylenstierna, vd Stockholm Environment Institute
Kommunernas närhet till medborgarna i deras vardag gör att arbetet för att motverka
klimat- och miljöförändringar måste ske på lokal nivå. All kommunal verksamhet är
ett hållbarhetsarbete. Bra skolor och äldreomsorg är lika viktigt som rent vatten.
Läs nedan vad Johan Kuylenstierna säger om kommunens betydelse för en hållbar
utveckling.

Hur kan en kommun arbeta med hållbar utveckling?

Johan Kuylenstierna är vd för Stockholm Environment Institute (SEI). SEI är ett oberoende forskningsinstitut som fokuserar på miljö, klimat
och utveckling. Johan har tidigare arbetat inom
FN-systemet UNDESA vid FN:s högkvarter i New
York, WMO i Genève och FAO i Rom, samt på
Stockholm International Water Institute (SIWI).
Johan har en bakgrund som geovetare och är även
ledamot i styrelserna för IVL (Svenska Miljöinstitutet), WWF Sverige och Water Aid Sverige.
.

”För det första, att arbeta med omvärlden och framtiden. Hållbar utveckling handlar om
att se hur verksamheten påverkas av och påverkar klimat- och resursförändringar och
genomföra åtgärder inom hela verksamheten som ger positiva förändringar.
För det andra, träffa och ha dialog med medborgarna. Våra livs- och konsumtionsmönster är nyckeln till ett hållbart samhälle. Men många människor idag känner att
miljöfrågorna är stora och svåra. För att hitta lösningar på globala utmaningar behöver
vi förstå hur dessa kan kopplas till lokalsamhället och utgå från kommuninvånarnas
verklighet och behov. Kommunen som på olika sätt verkar i medborgarnas vardag har
en viktig roll att spela.
För det tredje, att sätta mål och arbeta aktivt med att skapa resultat. Kommuner, som
alla verksamheter, behöver sätta egna mål och visa att kommunen har höga ambitioner
och förväntningar på sig själv. Alla medarbetare och politiker kan påverka, oberoende
av verksamhet eller uppdrag.”

Vad ser du är viktiga frågor 2017 och framåt?
”Den politiska utvecklingen i världen. För att hantera globala utmaningar behövs
politiska system som är långsiktigt inriktade och samarbetsinriktade i tider med ökad
nationalism och isolering. Politiska ledare har en betydelse för hållbar utveckling.
Beslutsfattandet är en annan nyckel – det krävs transparens och öppenhet i politiska
beslut och processer, samt ett beslutsfattande som bygger på dialog.
Och till sist ett konkret förslag - Vi måste också få bukt med matsvinnet. Matproduktionen påverkar klimat och vattenförsörjning. Matsvinnet globalt motsvarar hela USA:s
jordbruksproduktion under ett år. Bara i Sverige slängs 20–35 procent av maten. Genom
att tänka på hur vi använder mat kan vi var och en göra något varje dag.”
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Inblick – utblick

Göran Berg har gjort samhällsansvar till en affärsidé
Världens fjärde största tillverkare av öronproppar, Swedsafe, finns i Höörs kommun.
Bolaget driver ett arbete för att vara fossilfritt till 2020 och samhällsansvar är centralt
i deras produktion. Vi har träffat Göran Berg, vd.

Vilka tips har du till en organisation som vill bli bättre på hållbarhet?
”Se utsläpp och förbrukning som en kostnad som kan påverkas. Mät det som ska
påverkas och sätt mål för förändringen. Titta på alla delar i verksamheten och se
helheten. Ställ frågan: Vad kan jag göra för dessa fyra områden:
• närområdet
• de anställda
• leverantörer
• människor som behöver mindre press eller enklare jobb?”

Swedsafe har skrivit under Fossilbränslefritt Skåne 2020, varför?
”Vi vill föregå med gott exempel och visa att det går att påverka genom sitt eget val.
På Swedsafe har vi till exempel installerat solceller på taket. Jag har en hybridbil och
kör på egentillverkad el mellan jobbet och hemmet. Nu ser vi över hur transporten av
våra produkter kan ske med fossilfritt bränsle.”

Hur upplever du det är att driva företag i Höörs kommun?
”Det var jättebra när vi startade. Vi fick mycket kontakt och besök från kommunen
och dess fastighetsbolag. Alla dessa kontakter var avgörande för vår start. Nu när
vi har varit igång och vuxit under 13 år känns det som om vi behöver ny energi i våra
kontakter.”

Fakta Swedsafe AB
•

kare av öronproppar. En av företagets
stora kunder är Apoteket som har en
mycket strikt kvalitets- och miljökontroll.
•

Arbetar aktivt med samhällsansvar
genom standarden ISO 26 000 ”led-

Vad kan kommunen göra för att bli en bättre företagarkommun?
”Att som tidigare visa intresse, komma ut till företaget för att förstå vad företaget
behöver stöd med. Tyvärr är det svårt för mig att hinna vara med på olika träffar. Ett
besök på företaget skulle ge ett mervärde för mig.”

Är en av världens fyra största tillver-

ningssystem för socialt ansvar” och
rapporterar enligt GRI:s riktlinjer (Global Reporting Initiative).
•

Utsedd till Årets företagare 2009 av
Höörs kommun.

•

Höör en företagarkommun
Kommunens företagsråd har tillsammans
med företagsföreningen tagit fram en
handlingsplan för att stärka Höörs kommun som företagarkommun 2017-2020.
Planen består av fyra huvudpunkter med
uttalade mål och genomförandebeskrivning och ansvarig tjänsteman. Punkterna
har tagits fram mot bakgrund av resultatet i Svenskt Näringslivs undersökningar
2015 och 2016 samt djupintervjuer av ca
50 företagare. Handlingsplanen kommer
att behandlas politiskt under våren 2017.

Har 35 anställda i Höör och Tyringe.

Attityder och bemötande - Mindre
byråkrati och snabbare hantering

Bredband

Mål
Kommunens attityder och bemötande
rörande företagarfrågor ska förbättras
och upplevas som positiva.
Kommunen ska upplevas som mindre
byråkratisk och ha snabb hantering av
företagarfrågor.

Kommunens målsättning är att minst 90 %
av alla hushåll och företag i kommunen ska
ha tillgång till bredband år 2020.

Mål

Tillgänglighet
Mål
Kommunens tillgänglighet ska förbättras.

Samarbeten och dialog
Mål
Dialogen och samarbetet mellan kommunen och företagare ska utvecklas och
förbättras.
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Analys av målstyrningen
Analys av mål- och
resultatstyrningen
Kommunfullmäktiges fyra mål följs upp
med 16 indikatorer. Under 2016 har
62 % av indikatorerna ökat. Målen gäller
fram till och med budgetåret 2019. Sett
ur det perspektivet är den generella
måluppfyllelsen god.
Målen ”God livsmiljö och bra boende
för alla” och ”Innovativa och ansvarsfulla” är de två mål som har högst grad
av måluppfyllelse.
För att förbättra måluppfyllelsen för
”Tillgängliga och professionella” och
”Långsiktig hållbar ekonomi” behövs
insatser inom
• Information och kommunikationen.
Insatser behövs för att utveckla kom
munens webbsida, medborgardialo
ger och förtroendet.

•

•

Ekonomiska resultatet. Insatser
behövs för att höja resultatet så att
det uppgår till minst 1 % av skatte
intäkterna och de generella stats
bidragen. Under en treårsperiod har
det genomsnittliga ekonomiska resul
tatet varit 0,4 %. Riktmärket för kom
muner brukar vara 2 % men eftersom
en större andel av pensionsskulden är
inlöst i Höörs kommun har kommunen
under en kortare tid kunnat ha en
lägre nivå.
Fossilbränslefria resor. Det behöver
bli enklare för förtroendevalda och
medarbetare att välja fossilbränsle
fria resor.

För målet ”Långsiktig hållbar ekonomi”
behövs indikatorer för att mäta arbetet
med inköp och upphandlingar. Kopp

lingen mellan målet och kommunens
definition av ”God ekonomisk hushåll
ning” behöver också förtydligas. Detta
ingår i den utredning som kommunsty
relsen tillsatt för att under 2017 se över
hur mål- och resultatstyrningen kan
utvecklas. Utredningen ska också se
över mätmetoder för att följa mål- och
resultatutvecklingen de år medborgar
undersökningen och medarbetarunder
sökningen inte görs.
Nedan redovisas måluppfyllelsen i tårt
diagram. En positionsbestämning finns
som redovisar hur målresultaten för
ändrats mellan 2015 och 2016, samt hur
resultaten förhåller sig till riksgenom
snittet för Sveriges kommuner.

Mål

Grad av måluppfyllelse
God livsmiljö och bra boende för alla
Medborgarnas syn på Höör som en plats att bo och leva på sjönk men har ett högre
värde än i andra kommuner.
Tre av fem indikatorer ökade.
Tillgängliga och professionella
Medborgarnas förtroende för kommunen och resultatet av webbinformationen sjönk.
Ett av tre indikatorer ökade.
Innovativa och ansvarsfulla
Samtliga mått ökade. Samtidigt är det viktigt att fortsätta arbeta med målet för att
vara en attraktiv arbetsgivare.
Tre av tre indikatorer ökade.
Långsiktig hållbar livsmiljö
Det ekonomiska resultatet och andelen fossilfria resor behöver förbättras.
Indikatorer för upphandling saknas.
Tre av fem indikatorer ökade.
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Positionsbild
I analys av kommunens prestationer är det intressant att se
hur resultat förändras över tiden och hur det förhåller sig till
riksgenomsnittet.

Resultatet är bättre än 2015

Nöjdhet särskilt
boende

Medborgarnas
möjlighet till
delaktighet

Elever behöriga till
gymnasiet

Medarbetares syn på
kompetensutveckling

Medarbetarnas
bemötande

Medarbetarnas som
rekommenderar
kommunen som
arbetsgivare

Ekologiskt livsmedel
i kommunens
verksamheter

Andel fossilfri
el (år 2015)

Indikatorerna för
kommunfullmäktiges
fyra mål
Fossilfritt bränsle
fordon (år 2015)

Medborgarnas
uppfattning om
inﬂytande och
förtroende för
kommunen

Resultat: 4,4 mkr dvs
0,5 procent av
kommunens
skatteintäkter och
utjämningsbidrag.
Höör som en plats att
bo och leva på

Information om/från
kommunen på
webben

Fossilfri uppvärmning
(år 2015)

Resultatet är bättre än riksgenomsnittet

Resultatet är sämre än riksgenomsnittet

Nöjdhet hemtjänst
boende

Medarbetarnas syn på
kommunen som
arbetsplats

Resultatet är sämre än 2015 eller har inte ökat

Nämndernas måluppfyllelse
Utifrån kommunfullmäktiges mål har nämnderna sammantaget
tagit fram 80 egna verksamhetsspecifika mål. Nämndernas
mål ska:
• bidra till att de 16 indikatorer som finns till de fyra kommun
fullmäktige målen ökar
• utveckla verksamheterna utifrån målens motiv
En analys av nämndernas mål visar att:
• Flest verksamhetsspecifika mål har tagits fram till målet
”God livsmiljö och bra boende för alla”. Minst verksamhets
specifika mål finns till ”Långsiktig hållbar ekonomi”.

•

•

•
•

Målen ”Innovativa och ansvarsfulla” och ”God livsmiljö och
bra boende för alla” har även på nämndnivå högst målupp
fyllelse.
Socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden har en hög
grad av måluppfyllelse och har nått sina uppsatta mål till
90 %
VA-GIS nämnden (skattefinansierad) har nått sina mål till
ca 40 %.
Miljö och byggnadsnämnden saknar verksamhetsspecifikt
mål för ”innovativa och ansvarsfulla”.

För att förstärka måluppfyllelsen behöver även nämnderna
göra insatser inom ”Långsiktig hållbar ekonomi”.
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Nämndernas mål och dess uppfyllelse
Antal mål
Kommunstyrelse
Teknisk nämnd
VA-GIS nämnd, avgiftsfinansierat
VA-GIS-nämnd, skattefinansierat
Kultur- och fritidsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Miljö- och byggnämnd

9
11
11
8
10
10
13
8

Totalt

80

Antal uppfyllda mål

Har kommunstyrelsen och nämnder en
god styrning av målen?
Förutsättningarna för en god styrning finns. Kommunfullmäktiges mål gäller fram till
och med budgetåret 2019. Målen följs upp genom årsredovisning och delårsrapporter.
Därtill bjuds samtliga förtroendevalda in till ett årligt seminarium om mål och resultat
i syfte att få en samlad bild av prioriteringar för att öka måluppfyllelsen.
Nämndernas mål har koppling till kommunfullmäktiges mål och indikatorer. Många
mål är relevanta genom att de har:
• Ett medborgarfokus där mål formulerats för till exempel områden som elevers
utbildning, omsorg om äldre, handläggningstider, livsmedelssäkerhet eller kväve
utsläpp.
• Ett framtidsfokus där mål formulerats för fiberutbyggnad eller förebyggande
sociala insatser
Det som behöver förstärkas är styrningen för att öka måluppfyllelsen och då särskilt
inom ”långsiktig hållbar ekonomi” och ”tillgängliga och professionella”. Hur målen
mäts på nämndnivå behöver också ses över i syfte att säkra att den information
som redovisas i delår och helårsrapporter är tillförlitlig och ger en relevant bild av
resultaten. Detta kommer att beaktas i kommunstyrelsens utredning över mål- och
resultatstyrningen som sker under 2017.

Intern kontroll
Nämnderna har ansvar för att följa upp att:
• verksamheten är ändamålsenlig och effektiv
• den finansiella rapporteringen är tillförlitlig
• kommunen följer lagar och förordningar.
Enligt Höörs kommuns reglemente för intern kontroll (KF 2001-03-28 § 18) ska varje
nämnd löpande eller senast i samband med att årsredovisningen upprättas, rappor
tera resultatet från nämndens interna kontroll till kommunstyrelsen. Redovisnings
kontrollen utgår från planen för intern kontroll som gäller kommunstyrelsen. Enligt
kommunens bedömning har enskilda nämnder, som socialnämnden, en mycket god
intern kontroll. Men sammantaget behöver kommunen utveckla och förstärka arbetet
med den interna kontrollen. Detta genom mer systematiska riskanalyser, tillförlitligare
granskningar och aktivare uppföljning från kommunstyrelsens sida. Beslut har fattats
för att under 2017 ta fram arbetssätt och aktiviteter som förstärker nämnders och
kommunstyrelsen arbete med intern kontroll.
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Fem år i sammandrag HÖÖRS KOMMUN

Fem år i sammandrag

Soliditet (1)
Likvida medel, mnkr (2)
Skuldsättningsgrad, %
Nettokostnader och finansnetto i förhållande till
skatteintäkter och statsbidrag, % (3)
Resultat inklusive extraordinära poster, mnkr
Tillgångar, mnkr
Tillgångar/invånare, kr
Låneskuld, mnkr
Låneskuld/invånare, kr
Eget kapital, mnkr
Eget kapital/invånare, kr
Nettoinvesteringar, mnkr
Kommunala borgensåtaganden, mnkr
Kommunala borgensåtaganden/invånare, kr
Utdebitering, kr
Antal invånare den 31 december (SCB)

2012

2013

2014

2015

2016

75
5,8
25

70
75,3
29

67
65,1
33

67
62,7
33

58
57,3
42

96
9,4
548,7
35 341
0
0
411,4
26 497
41,4
910,5
58 643
20:93
15 526

95
20,8
608,5
38 914
40
2 558
427,7
27 352
43,8
893,9
57 166
20:93
15 637

97
0,4
639,5
40 552
40
2 536
433,2
27 470
54,8
823,3
52 207
20:93
15 770

96
5,7
647,4
40 539
40
2 505
433,8
27 163
38,9
825,9
51 716
20:93
15 970

97
4,4
760,2
46 949
80
4 941
438,2
27 063
70,2
827,4
51 099
20:93
16 192

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

2)
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Ekonomisk översikt och analys
samt styrning och kontroll
Årets resultat
Kommunen redovisar ett positivt resultat om 4,4 miljoner
kronor.
Årets resultat innehåller inte några jämförelsestörande
poster enligt kommunens redovisningsprinciper. Resultatet innehåller en realisationsvinst vid markförsäljning om
1,3 miljoner kronor.
Höörs kommun erhöll 10,4 miljoner kronor i december
2015 och resultatförde en trettondel på 2015 motsvarande
0,8 miljoner kronor av det statliga tillfälliga stödet till kommuner och landsting med anledning av flyktingsituationen.
Resterande del, det vill säga 9,6 miljoner kronor har redovisats
på 2016. Dessa intäkter ska möta de kostnader som Höörs
kommun haft med anledning av flyktingsituationen. Verksamheterna lämnade en positiv avvikelse på dessa medel motsvarande
0,6 miljoner kronor.
Dessutom innehåller resultatet återinvesterade medel i kapitalförvaltningen motsvarande 0,3 miljoner kronor och redovisas
under finansiella intäkter.
I och med bildandet av IT-kommuner i Skåne AB så avslutades det gamla IT-samarbetet med Hörby kommun. Det samarbetet genererade ett överskott för Höörs kommuns del på
2,1 miljoner kronor som resultatförts på 2016.
I övrigt beror det positiva resultatet på ett bättre utfall inom
finansförvaltningen samt att nämnderna lämnade ett överskott
jämfört med budget. Semesterlöneskulden inom finansförvaltningen hade en negativ effekt på årets resultat motsvarande
2,5 miljoner kronor. Detta är en markant ökning jämfört med
senare års utfall. Detta kunde finansieras med bättre utfall på
skatteintäkter och statsbidrag netto och realisationsvinsten
samt personalomkostnadspålägget.
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Årets resultat
(mnkr)
50
40
30
20
10
0

2012

2013

2014

2015

2016

Olika kostnader andel av skatteintäkter och
generella statsbidrag (Nettokostnadsandel)
%
Verksamhetens andel
av skatteintäkter och
statsbidrag
Avskrivn. andel av
skatteintäkter och
statsbidrag
Nettokostnadsandel
Finansnettots andel
av skatteintäkter och
statsbidrag
Nettokostnadsandel
inkl finansnetto

2012

2013

2014

2015

2016

97

96

98

98

97

2
99

2
98

2
100

3
101

3
100

-1

-2

-0

-2

-0

98

96

100

99

100

Det genomsnittliga resultatet under perioden 2014–2016, i
relation till skatteintäkter och statsbidrag, är 0,4 procent. Denna
resultatnivå är acceptabel i förhållande till de krav som kan ställas utifrån begreppet god ekonomisk hushållning med nuvarande
inflationsläge. Dock har resultatnivån avsevärt försämrats om
jämförelse görs med några års bakåtblick. Med detta i beaktande
har kommunen klarat att inflationsskydda sitt egna kapital. På
längre sikt är dock inte denna resultatnivå bra då kommunen har
ett stort investeringsbehov framför sig som kräver finansiering.
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Balanskravsavstämning

Balanskravet
Kommunfullmäktige antog i § 93 2013 riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserv.
Kommunallagen föranstaltar att kommunen ska ha en god
ekonomisk hushållning. I förarbeten till lagstiftningen anges att
ett kriterium för god ekonomisk hushållning är att kommunens
förmögenhet inte får minska. Den kommunala förmögenheten är
specificerad till kommunens eget kapital. Gällande lagstiftning
specificerar ytterligare kraven på god ekonomisk hushållning
genom att ange ett minimikrav på ekonomisk balans i den
kommunala ekonomin. Minimikraven på ekonomisk balans är
att intäkterna måste överstiga kostnaderna varje enskilt år.
Blir resultatet negativt måste det regleras inom tre år. Enligt
kommunallagen 8 kap 5 b § får fullmäktige besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska göras om
det finns synnerliga skäl. I förarbetena till lagreglerna ges ett
antal exempel på företeelser som kan vara av sådan karaktär,
exempelvis skäl som kan försvaras med ett mycket väl motiverat resonemang om god ekonomisk hushållning. Ekonomisk
hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare
och i ett längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre
perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande
generationer får betala för denna överkonsumtion. Normalt sett
ska ekonomin visa på ett positivt resultat på en nivå som gör att
förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Som bestämmelsen utformats
är det i första hand kommunerna själva som ska bedöma vad
som inbegrips i synnerliga skäl. I likhet med bestämmelsen i
kommunallagen 8 kap. 1 § om god ekonomisk hushållning, är
avsikten med bestämmelsen om synnerliga skäl att den inte är
lämpad att ligga till grund för en domstolsprövning. I de båda
fallen är det frågan om lokala politiska bedömningar av vad som
är en lämplig hantering av den lokala ekonomin. Den bör alltså
avgöras inom ramen för det politiska systemet.
Årets resultat innebär att kommunens intäkter, inklusive
realisationsposter och jämförelsestörande poster, överstiger
kostnaderna med 4,4 miljoner kronor. Efter balanskravsutredning då justering sker för poster av engångskaraktär inklusive
realisationsposter blir det balanserade resultatet 3,1 miljoner
kronor för 2016.

RUR (mnkr)
Årets resultat
Balanskravsresultat
1 procent av skatter och generella bidrag
Årets reservering till RUR
Ackumulerad RUR

Balanskravsavstämning (mnkr)

2016

Årets resultat
Reducering av samtliga realisationsvinster
Vissa realisationsvinster enligt
undantagsmöjlighet
Vissa realisationsförluster enligt

4,4
– 1,3
0,0
0,0

undantagsmöjlighet
Orealiserade förluster i värdepapper
Återföring av orealiserade förluster i
värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till
resultatutjämningsreserv
Användning av medel från
resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat

0,0
0,0
3,1
0,0
0,0
3,1

Enligt gällande regelverk ska realisationsvinster som inte utgör
en del av den löpande verksamheten avräknas mot balanskravet. Rörelsestörande poster som innebär kostnadsredovisning
av engångskaraktär avräknas också. Balanskravsavstämningen
visar att Höörs kommun inte har något negativt balanskravsresultat att återställa 2016. Det pågår ett ständigt förbättringsarbete som syftar till att genomlysa samtliga verksamhetsområden i form av processkartläggning och styrning. Detta arbete
har bland annat som målsättning att optimera den kommunala
verksamheten.

Resultatutjämningsreserven
Kommunfullmäktige antog 2013-11-27 § 92 riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv.
Riktlinjerna säger att en reservering till en resultatutjämningsreserv får göras med högst ett belopp som motsvarar
det lägsta av antingen den del av årets resultat eller balanskravsresultatet som överstiger 1 procent av skatteintäkter,
generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och
fastighetsavgift. Detta avser lagens minimikrav för reservering.
Riktlinjerna anger att reserven högst får vara 5 procent av eget
kapital. I Höörs kommuns motsvarar 5 procent av eget kapital
21,9 miljoner kronor 2016.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

83,7
8,2
6,4
1,8
1,8

6,2
7,1
6,7
0
1,8

9,4
11,5
6,8
2,6
4,4

20,8
20,8
7,1
13,7
18,1

0,4
6,4
7,4
0
18,1

5,7
5,7
7,7
0
18,1

4,4
3,1
8,2
0
18,1

Som framgår av tabellen ovan kan kommunfullmäktige inte göra
någon avsättning av årets resultat i ny resultatutjämningsreserv eftersom balanskravsresultatet ej överstiger 1 procent av

skatter och generella statsbidrag. Ackumulerad resultatutjämningsreserv uppgår fortfarande till 18,1 miljoner kronor, vilket
motsvarar 4,13 procent av det egna kapitalet.
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Väsentliga ekonomiska händelser
Kommunstyrelsen har löpande, i enlighet med sin uppsiktsplikt
och skyldighet att följa de frågor som inverkar på kommunens
ekonomiska ställning, med största oro följt den ekonomiska
utveckling som sker med hemtjänsten och äldreomsorgen i stort
inom socialnämndens ansvarsområde.
Alla nämnder lyckades inte vända de negativa prognoserna,
men driftsavvikelsen blev 12,0 miljoner kronor bättre än prognostiserat i delårsrapporten, men även bättre än höstens senare
prognoser. En stor anledning till avvikelsen mellan utfall och
prognos för nämnderna är att 9,6 miljoner kronor delades ut
under hösten efter beslut i kommunfullmäktige. I regeringens
proposition 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 föreslår regeringen att 9,8 miljarder kronor tillförs som tillfälligt
stöd till kommuner och landsting med anledning av flyktingsituationen. Det tillfälliga stödet utbetalades 2015, men avser
även att täcka kostnader som kan förväntas uppstå 2016. Höörs
kommun erhöll 10,4 miljoner kronor i december och resultatförde en trettondel på 2015 motsvarande 0,8 miljoner kronor.
Resterande 9,6 miljoner har resultatförts på 2016 och fördelats
ut under hösten efter beslut i kommunfullmäktige.
Höörs kommun tillsammans med Hörby och Östra Göinge
kommuner bildade ett gemensamt IT-bolag med lika ägardelar
och betalade 2,0 miljoner till bolaget i aktiekapital under juni
månad. Bolaget har således 6,0 miljoner i eget kapital.
Kommunen fick under juli månad öka sin låneskuld med
ytterligare 40 miljoner kronor och total låneskuld uppgår nu
till 80 miljoner kronor. Upplåningen har verkställts i enlighet
med budgeterad plan.
Höörs kommun har även en fordran på Migrationsverket
som vid bokslutet uppgår till 39,6 miljoner kronor och avser
2015 och 2016.
Höörs kommunfullmäktige beslutade under november 2015
om att ett förtida utträde ur hyresavtal, avseende Badhuset 2,
skulle ske. Detta skulle finansieras via ett ovillkorat aktieägartillskott till Höörs Fastighets AB. I december 2016 betalades
det in 8,9 miljoner kronor till Höörs Fastighets AB. Finansieringen skedde genom försäljning inom pensionsförvaltningen
och ökade upp de finansiella anläggningstillgångarna med
motsvarande.
Med anledning av Björkvikshallens konkurs per den 11 april
2014 övertog Höörs kommun betalningsansvaret för Björkvikshallen i egenskap av borgensman. Under 2015 fick Höörs kommun betala ytterligare 1,6 miljoner kronor i borgensförlust då
konkursen avslutades. Totalt uppgår borgensförlusten till brutto
11 miljoner kronor exklusive swapen. Höörs kommun övertog
även en så kallad swap som löper med rörlig och fast ränta och
förfaller den 4 maj 2019. Skulden per den 31 december 2016
på swapen är 6,4 miljoner kronor. Ränteeffekterna på swapen
har resultatförts löpande i resultaträkningen motsvarande
2,7 miljoner kronor under 2016 som en räntekostnad med hänsyn tagen till periodisering av upplupen ränta. Höörs kommun
har under 2016 avslutat tvisten med House of Håfam Sport AB,
före detta Björkvikshallen AB, avseende skötsel av gymverksam-
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heten, ACTIC, och tillhörande utrustning under juli och augusti
2014. Förlikningen slutade vid 125 000 kronor som också
betalats till House of Håfam Sport AB. Beloppet blev väsentligt
lägre än det som Håfam krävde i sin stämningsansökan.
Höörs kommun har under 2016 anlitat upphandlad advokatfirma för 346 000 kronor för hjälp med flera olika rättsprocesser.

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
Under våren aviserades relativt stora budgetöverskridanden av
kultur- och fritidsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden.
Kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden samt VA/
GIS-nämndens avgiftsfinansierade verksamhet aviserade även
negativa avvikelser under våren. Dessa bedömningar kvarstod
i delårsbokslutet då även socialnämnden aviserade negativa
avvikelser. Tekniska nämnden och VA/GIS-nämndens skattefinansierade verksamhet aviserade positiva budgetavvikelser
vid delårsbokslutet.
De stora avvikelserna är hänförliga till socialnämndens
verksamhetsområde hemtjänst och ett ökat behov av externa
placeringar inom särskilt boende och korttidsboende, omsorg
om personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorgens vård av vuxna med missbruksproblem. Barn- och
utbildningsnämnden aviserar ökade kostnader för gymnasieskolan och framförallt ökade volymer på gymnasieskolans
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resor. Även miljö- och byggnadsnämnden aviserar en negativ
avvikelse mot budgeten relaterad till bostadsanpassningsbidraget som tenderar att öka under innevarande år. Även kulturoch fritidsnämnden aviserar ett underskott relaterat till Höörs
Bad och Sportcentrum. Detta finansieras av bättre utfall inom
finansförvaltningen inkluderande uppkommen realisationsvinst
vid markförsäljningen motsvarande 1,3 miljoner kronor.
Delårsbokslutet innehöll en utfallsprognos, vad gäller
nämndernas nettokostnader, på ett samlat budgetöverskridande om 8,4 miljoner kronor. Bokslutsutfallet blev ett samlat
budgetöverskott på 2,4 miljoner kronor. I november fick socialnämnden 2,4 miljoner kronor, kommunstyrelsen 2,2 miljoner
kronor, barn- och utbildningsnämnden 4,3 miljoner kronor och
kultur- och fritidsnämnden 0,7 miljoner kronor. Det här var
ett resurstillskott som fördelades i nämnderna av kommunfullmäktige på totalt 9,6 miljoner kronor, från tillfälligt stöd till
kommuner och landsting med anledning av flyktingsituationen.
Utifrån detta perspektiv får prognossäkerheten betraktas som
god på totalutfallet. De skäl som ovan angivits för delårsprognosen har i stort sett kvarstått vid bokslutstillfället förutom för
socialnämnden som lyckats vända till en positiv avvikelse. Barnoch utbildningsnämnden har vänt sin negativa prognos till en
positiv avvikelse på totalen, emellertid kvarstår problematiken
kring gymnasieskolan. Tekniska nämnden och VA-GIS-nämnden
har behållit sin positiva prognos till ett konstaterat positivt

utfall vid årets slut. Det som prognostiserades vid delår vad
gäller skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning
har ökats med 2,6 miljoner kronor i årsbokslutet. Det som
inte var beräknat fullt ut vid delårsprognosen var swapens
utveckling med negativ ränta under hösten och därmed dess
effekt på resultatet. Även några andra finansiella poster blev
dyrare än beräknat såsom semesterskuldens utveckling och
det blev mindre pengar över på finansiering via po-pålägget än
beräknat. Detta förklarar i huvudsak skillnaden i årets resultat
jämfört med delårsprognosen. Prognossäkerheten får med
detta betraktas som god även för totalresultatet. För att bibehålla en löpande kontroll över den ekonomiska utvecklingen
så fortsätter kommunen att analysera och prognostisera det
ekonomiska utfallet. Detta innebär att samtliga ekonomiskt
ansvariga rapporterar sin bedömning till respektive facknämnd
som vidarerapporterar detta till kommunstyrelsen inkluderat
eventuella åtgärdsbeslut.

Helårsprognos resultat, budgetavvikelse (mnkr)

Nämnderna
Finans
Total avvikelse
Årets resultat

Delårsbokslut

Bokslut

– 9,6
+11,0
+1,4
5,5

+2,4
– 2,1
+0,3
4,4

Ekonomisk strategi
god ekonomisk hushållning
Höörs kommun har definierat sin ekonomiska strategi utifrån
begreppet ”god ekonomisk hushållning”. Avsikten med kommunens ekonomistyrning är att uppnå balans mellan en acceptabel ekonomisk situation och ett bra verksamhetsresultat,
det vill säga vad som faktiskt åstadkommits för pengarna. De
finansiella målen ska enligt kommunallagen kompletteras med
verksamhetsmål och riktlinjer som är av betydelse för denna
hushållning. Denna balans är grunden för god hushållning för
Höörs kommun.
Av effektmålen har kommunfullmäktige dessutom angivit
fem mål som har särskild vikt för begreppet god ekonomisk
hushållning i Höör. Av dessa fem mål är alla uppfyllda enligt
nedan given beskrivning.
Vid en sammantagen värdering blir bedömningen att Höörs
kommun hade en god ekonomisk hushållning 2016.
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Mål för god ekonomisk hushållning
Mål

Så här följs målet upp

Kommentar

Årets resultat ska utgöra minst 0,5
procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag vilket också inrymmer en
buffert för oförutsedda händelser samt

Årsredovisningen. Soliditet.

Resultat är 4,4 mnkr. Motsvarar 0,5
procent.

möjlighet att amortera på låneskuld och
säkra pensionsskuld.
Nyinvesteringar ska i första hand finan- Skuldsättningsgrad.
sieras med skattemedel. Kommunens
låneskuld får maximalt uppgå till 20
procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag.
Inkomster från försäljning av anläggBokföringen.
ningstillgångar ska användas till återbetalning av lån, reinvesteringar alternativt avsättningar till pensionsåtagandet.

Måluppfyllelse

Långfristigt lån om 80 mnkr uppgår
till 9,7 procent av skatteintäkter
och generella statsbidrag.

Försäljning av materiella anläggningstillgångar har skett under året
för 1,3 mnkr. Dessa 1,3 mnkr har
använts till finansiering av investeringar.

En ökad andel elever ska få kunskaper
Betyg.
så att de kommer in på ett nationellt
program på gymnasiet och fullföljer det.
Genom att underhålla kommunens
anläggningar väl förlänga nyttjandeperioden.

Antalet nedskrivningar.

Övergripande finansiell analys
Kommunen har en fortsatt hög soliditetsnivå men den sjönk
med 11 procentenheter jämfört med föregående år. Anledningen till att soliditeten inte ökat trots ett positivt resultat
inkluderat realisationsvinsten är ett negativt kassaflöde samt
nyupplåning under året. Kommunen har således inte fullt ut
kunnat finansiera sina löpande investeringar under året med
egna medel.
Nämndernas löpande verksamhet har bedrivits på en
hanterbar kostnadsnivå, de har under året lämnat en positiv
budgetavvikelse, i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag. Utvecklingen av skatteintäkterna och de generella statsbidragen har varit bättre än vad som antogs vid budgettillfället.
Budgeten fastställdes utifrån en bedömning att det finansiella
utrymmet skulle vara begränsat, men präglades samtidigt av
en satsning inom samtliga nämnders verksamhetsområden.
De stora satsningarna riktades framförallt mot barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden, 33,1 miljoner kronor
inklusive demografi satsades inom deras verksamheter. Även
kultur- och fritidsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden
erhöll tillskott i sina verksamheter. Då verksamheterna lyckades klara de ekonomiska betingen begränsades den totala
nettokostnadsförändringen till 6 procent. Skatteintäkterna
blev 5,1 miljoner kronor sämre än den ursprungliga budgeten
och statsbidragen har utvecklats 7,2 miljoner kronor bättre än
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Se BUN:s verksamhetsberättelse.
Inga nedskrivningar har skett under året.

planerat. Dessa stora procentuella förändringar beror i huvudsak på flyktingverksamhetens kostnader och intäkter brutto.
Finansverksamheten i övrigt har också bidragit till det positiva
resultatet.
Ovan angivna skäl är de huvudsakliga orsakerna till att det
sammantagna resultatet i den löpande verksamheten efter
balanskravsutredning blev positivt.
Kommunfullmäktige beslutade i november 2015 om att ge
resursförstärkningar till barn- och utbildningsnämnden motsvarande 10,0 miljoner kronor och även till socialnämnden motsvarande 23,1 miljoner kronor och till övriga nämnder och styrelse
ytterligare 3,3 miljoner kronor, totalt 36,4 miljoner kronor för
budgetåret 2016. Kultur- och fritidsnämnden erhöll dessutom
2,5 miljoner kronor från kommunstyrelsens förfogandemedel.
Dessutom fördelade kommunfullmäktige i november månad
2016 ut 9,6 miljoner kronor i kompensation till berörda nämnder för flyktingsituationen. Det innebär att det har fördelats ut
48,5 miljoner kronor exklusive lönekompensation som i sin tur
uppgick till 9,7 miljoner kronor. Totalt har 58,2 miljoner kronor
fördelats ut till nämnderna.
Sammanfattningsvis kan följande iakttagelser göras om
kommunens ekonomi:
• En resultatnivå enligt plan, inklusive återinvestering i pensionsförvaltningen, bidrar till en fortsatt god betalningsstyrka. Planerad resultatnivå är på sikt inte tillfredsställande.
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•

•
•

•

De löpande verksamhetskostnaderna måste alltid anpassas
till hur skatteintäkterna förändras så att den ekonomiska
strategin efterlevs.
Den kommunala utdebiteringen är relativt hög jämfört med
andra kommuner i regionen.
Pensionsförpliktelserna är säkerställda i form av en pensionsförsäkring och har därmed väsentligt minskat. Vid årets
slut uppgår dessa till 70,7 miljoner kronor.
Kommunen har ett omfattande borgensåtagande om
827,4 miljoner kronor. Risken bedöms som låg för infriande
av större delen av borgensåtagandena.

Positiva tecken
•
•
•
•

Förhållandevis låg långfristig låneskuld.
God betalningsberedskap.
God soliditetsnivå, men dock minskande.
En tryggad pensionsförvaltning.

Negativa tecken
•
•
•

Den kommunala utdebiteringen ligger bland de högre i
regionen.
Nämndernas negativa budgetavvikelser sett över tiden, dock
inte under 2016.
Den relativt låga resultatnivån, men även den planerade.

nadsnämndens underskott beror i huvudsak till bostadsanpassningsbidragets volymökning. Socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden redovisar detta året en positiv avvikelse
mot tilldelade resursramar. Barn- och utbildningsnämnden
har inom sina tilldelade resursramar ett underskott vad gäller
gymnasiet som är hänförbart till högre genomsnittspriser och
högre volymer än budgeterat. Detta har sammantagit övervägts
av en mera positiv utveckling av övriga finansiella poster samt
att skatter och statsbidrag har utvecklats bättre än vad som
förutsattes när budgeten för året fastställdes. Utfallet av respektive nämnds verksamhet utvecklas mer i respektive nämnds
redogörelse.
Totalt har resursförbrukningen relaterat till utvecklingen av
skatteintäkter och statsbidrag dubblerats jämfört mot året innan.
Den totala nettokostnadsutvecklingen innebär en 6 procents
ökning av verksamhetens nettokostnader jämfört med fjolåret.
Den största anledningen är den kostnadsökning som flyktingmottagningen medfört. Skatteintäkterna och generella statsbidrag
och utjämning har ökat motsvarande 7 procent. Den största
orsaken till denna utveckling finns inom det extra statsbidrag
som utbetalades med anledning av flyktingsituationen. Dessa två
har gått hand i hand under fjolåret. Det är av yttersta vikt att kommunens nettokostnadsutveckling åtminstone följer utvecklingen
av skatteintäkterna och de generella statsbidragen. Så har skett
under de senaste åren, men prognoserna för framtiden ser sämre
ut vad gäller de olika parametrarnas utveckling.

Utvecklingen av intäkter och kostnader

Resultat och kapacitet

Viktigt för kommunens ekonomi är hur nettokostnaderna
utvecklar sig i förhållande till skatteintäkterna och det generella
statsbidraget samt utjämning. Nyckeltalet speglar hur stor del
av skatter och statsbidrag som den löpande driften i verksamheten tar i anspråk. Det utrymme som finns kvar kan användas
för amortering av långfristiga lån, finansiering av investeringar
och/eller sparande. Verksamheten exklusive avskrivningar och
finansnetto tog i anspråk 97 procent av skatter och statsbidrag
under 2016. Avskrivningarnas andel var 3 procent och finansnettots påverkan är 0 procent. Nettokostnadsandelen inklusive
finansnettot slutar på 99,46 procent vilket är 0,46 procentenheter sämre än fjolåret. Andelen för avskrivningar var på samma
nivå jämfört med fjolåret och detta beror på ökad investeringsverksamhet. Avskrivningarnas andel av nettokostnaderna kommer framgent att öka då kommunens investeringsverksamhet
växer. Finansnettot bidrog ytterst marginellt till förbättring för
den löpande verksamheten under 2016 vilket beror på ökad
utdelning från Kommuninvest eftersom Höörs kommun numera
får behålla utdelningen och inte återbetala den till Kommuninvest med anledning av att kommunen är fullvärdig medlem.
Nämndernas och styrelsens resursramar har överskridits i
flera fall. Kommunstyrelsen går med underskott beroende på
lediga lokaler, ökad volym inom överförmyndarverksamheten
och den politiska verksamheten. Kultur- och fritidsnämndens
underskott beror på verksamheten inom badet. Miljö- och bygg-

För att erhålla ett positivt resultat måste skatteintäkterna
utvecklas mera positivt i förhållande till nettokostnadsutvecklingen. Den procentuella ökningen av nettokostnaden, exklusive
jämförelsestörande poster, 2016 jämfört med föregående år är
6,0 procent medan skatteintäkter och statsbidrag ökade med
7,0 procent. Under året har alltså skatteintäkter och statsbidrag
utvecklats 1 procentenhet bättre än nettokostnaderna. Finansnettot har inte bidragit till någon markant resultatförbättring
under 2016 så som det gjorde under 2015. Detta är orsaken till
det positiva resultatet för 2016.
Kommunens resultat, inklusive jämförelsestörande poster,
om plus 4,4 miljoner kronor innebär en fortsatt positiv resultatnivå. Årets resultat motsvarar plus 0,5 procent relaterat
till skatter och statsbidrag. År 2015 redovisades ett positivt
resultat om 5,7 miljoner kronor. Resultatet har, inkluderat realisationsposter, i genomsnitt varit 3,5 miljoner kronor och motsvarar 0,4 procent av skatter och statsbidrag under perioden
2014–2016. Detta är lägre än kommunfullmäktiges resultatnivå
om 1 procent.
Resultatnivån för kommande planperiod ligger på en snittnivå om 0,2 miljoner kronor motsvarande 0,02 procent av
skatter och statsbidrag samt utjämning. Denna resultatnivå
understiger markant den av fullmäktige fastställda långsiktiga
resultatnivå om 1,0 procent. Detta är på sikt inte hållbart för en
sund utveckling av kommunens ekonomi.
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Då resultatet i budget 2016 var planerat till +4,1 miljoner
kronor, exklusive realisationsvinster, innebär bokslutet, efter
balanskravsutredning, en negativ avvikelse om 1,0 miljoner
kronor. Överskottet jämfört med budget är främst hänförligt till
bättre utfall på nämndernas nettokostnader samt skatteintäkter
och statsbidrag inklusive utjämningen för finansförvaltningen.
Under 2016 tog Höörs kommuns löpande driftverksamhet,
exklusive avskrivningar och finansnetto, i anspråk 97 procent
av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Avskrivningarnas andel var 3 procent och finansnettot
bidrog med 0 procent till finansieringen. Tillsammans tog därmed de löpande nettokostnaderna i anspråk 99,46 procent av
skatteintäkter och statsbidrag.
Nettoinvesteringarna uppgick under 2016 till 70,2 miljoner
kronor. När den löpande verksamheten och räntekostnaderna
var finansierade hade kommunen 24,1 miljoner kronor över för
att finansiera investeringar. Resterande del finansierades via
nyupplåning om 40 miljoner kronor samt via rörelsekapitalet
och finansieringsverksamheten.
Soliditeten uppgår 2016 till 58 procent, vilket är försämring
med 9 procentenheter jämfört med föregående år. Den försämrade soliditeten, trots ett positivt resultat, är hänförlig till ett
negativt kassaflöde och nyupplåning om 40 miljoner kronor.
Om den totala pensionsskulden räknas med i balansräkningen
sjunker soliditeten till 50 procent. Den genomsnittliga soliditeten (inklusive pensionsskuld) i riket som ovägt medelvärde
låg på 9,7 procent 2015 som är den senaste officiella siffran
att tillgå i Kolada, Sveriges Kommuner och Landstings databas
för jämförelser.

Intäkter och kostnader
Procentuell förändring
Verksamhetens
nettokostnad
Skatteintäkter
Generellt statsbidrag
och utjämning
Finansiella kostnader
och intäkter

2012

2013 2014

2015

2016

1%
5%

3%
3%

7%
3%

3%
4%

6%
6%

-10%

7%

12%

-0%

14%

-20% 195% -74% 296% -85%

Risk – kontroll
Kommunens likviditet i form av kassalikviditet har under året
minskat med 15 procentenheter och uppgår nu till 44 procent.
Minskningen beror på delvis egenfinansiering av årets utgifter
samt att kommunen betalade in ovillkorat aktieägartillskott till
Höörs Fastighets AB med hjälp av likvida pensionsmedel. Kassalikviditeten innehåller den checkräkningskredit om 50,0 miljoner kronor som kommunen har, samt kortfristiga placeringar.
Bortser man från dessa så har kommunen 3,8 miljoner kronor
kvar i likviditet för löpande betalningar vid årets slut.
Kommunens totala borgensåtagande uppgår till 827,4 miljoner kronor. Av dessa är 751,8 miljoner kronor beviljade till de
kommunala bolagen. Borgensåtagandet har ökat med 1,5 miljoner kronor jämfört med fjolåret med anledning av gjorda
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amorteringar samt att Skånes djurpark utnyttjat sin borgen
med 4,9 miljoner kronor av de beviljade 5,0 miljoner kronorna.
Då fastighetsbolaget är helägt av kommunen så bedöms risken
för infriande som låg.
Den finansiella målsättningen vad gäller reviderad resultatnivå om 0,5 procent har uppfyllts under det senaste verksamhetsåret. Anledningen till detta är bättre utfall inom
finansförvaltningen samt att nämnderna lämnade en positiv
avvikelse för nettokostnaderna. Jämfört med plan har de
negativa avvikelserna inom framförallt kommunstyrelsens, kultur- och fritidsnämndens samt miljö- och byggnadsnämndens
verksamhetsområden varit förhållandevis stora. Barn- och
utbildningsnämnden och socialnämndens avvikelser har detta
året varit positiva.

Likviditet och lån
Ett mått som mäter likviditet eller kortfristig betalningsberedskap är kassalikviditet. Om måttet är 100 procent innebär
det att de likvida medlen är lika stora som de kortfristiga
skulderna. Kassalikviditeten är inklusive checkräkningskredit
och kortfristiga placeringar 14 procent lägre än de kortfristiga
skulderna. Nivån är samma som jämfört med 2014 då kassalikviditeten uppgick till 59 procent. Kassalikviditeten innehåller den
checkräkningskredit om 50 miljoner kronor samt de kortfristiga
placeringar om 53,5 miljoner kronor som kommunen har. Bortser man från den så har kommunen 3,8 miljoner kronor kvar i
likviditet. Under 2013 tog kommunen upp ett långfristigt lån om
40 miljoner kronor som förföll i juni 2016. Detta lån omsattes
den 15 juni 2016 till 0,15 procents ränta och ingen amortering
med förfall den 20 juni 2018. Ytterligare ett lån om 40 miljoner
upphandlades den 15 juli 2016 till minus 0,02 procents ränta
och ingen amortering med förfall den 1 juni 2017. Planerad och
budgeterad upplåning om 45,2 miljoner för 2016 genomfördes
således till största del. Samtliga lån förmedlas via Kommuninvest
AB. Totalt uppgår kommunens låneskuld till 80 miljoner kronor.
Kommunens upplåningsbehov framgent kommer att öka.
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Man kan säga att måttet finansiella nettotillgångar uttrycker
betalningsstyrka på ”medellång sikt”. De finansiella nettotillgångarna minskade kraftigt under året beroende på egenfinansiering av kommunens totala verksamhet samt nyupplåning om
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40 miljoner kronor. Nyckeltalet visar inte längre på en fortsatt
stark nivå utan påvisar en svagare men ändock stabil nivå.

Finansiella nettotillgångar
(mnkr)
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Skuldsättning och konsolidering
Den del av tillgångarna som har finansierats med främmande
kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad. Kommunens
totala skuldsättningsgrad har ökat jämfört med 2015.
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Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella
utrymme. Den visar hur stor del av kommunens tillgångar som
finansierats med skatteintäkter. Soliditeten uppgår 2016 till 58
procent, vilket är 11 procentenheter lägre jämfört med 2015.
Detta beror, trots positivt resultat, på ett negativt kassaflöde
under året samt nyupplåning om 40 miljoner kronor. Höörs
kommun har trots det en fortsatt hög soliditetsnivå och detta
visar på en god långsiktig betalningsförmåga.
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Pensionsåtagande och förvaltning av
pensionsmedel
Kommunens totala pensionsskuld inklusive löneskatt uppgår
till 70,7 miljoner kronor, varav den största delen (83 procent)
redovisas inom linjen bland ansvarsförbindelser. Under 2010
säkrades pensionsåtagandet med 186 miljoner kronor. Den
skuld som återstår består av kommunens åtagande till pensionärer födda 1937 eller tidigare.
Om den totala pensionsskulden räknas med i balansräkningen sjunker soliditeten till 50 procent. Den genomsnittliga
soliditeten (inklusive pensionsskuld) i riket låg på 9,7 procent
2015 som ovägt medel enligt Kolada.
Kommunfullmäktige har antagit särskilda föreskrifter för
förvaltning av pensionsmedel. Syftet med föreskrifterna är att
nå en långsiktigt god avkastning med betryggande säkerhet.
Enligt kommunens föreskrifter skall normalläget i förvaltning
fördelas till 40 procent av räntebärande värdepapper och till
60 procent av aktier. I december 2013 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att göra ett avsteg i hanteringen av
pensionsmedel och godkände en försäljning om 40 miljoner
kronor av innehavet och att placera dessa medel i kortsiktiga
säkra placeringar. I augusti 2015 beslutade kommunstyrelsens
arbetsutskott att göra ytterligare ett avsteg i hanteringen av
pensionsmedel och godkände en försäljning av samtligt innehav av aktier och att placera dessa medel i kortsiktiga säkra
placeringar. Detta innebär att andelen räntebärande papper
och likvida medel har blivit högre vid årsskiftet och uppgår nu
till 100 procent av innehavet.
Höör har hittills avsatt, inklusive återinvesterad avkastning,
66,7 miljoner kronor för pensionsförvaltning. Vid bokslutstillfället är 13,2 miljoner kronor redovisade som finansiell
anläggningstillgång och 53,5 miljoner kronor är redovisade
som kortfristig placering. De 53,5 miljonerna är placerade till
0,5 procents ränta.
Förvaltningen handhas av Agenta och Öhman (Carlson).
Belopp i mnkr
1. Avsättning för pensioner och
liknande förpliktelser
2. Ansvarsförbindelser - Pensionsförpliktelser ej under avsättningar
3. Finansiella placeringar
(anskaffningsvärde)
4. Totala förpliktelser-finansiella
placeringar (anskaffningsvärde)
5. Finansiella placeringar
(marknadsvärde)
6. Finansiella placeringar
(marknadsvärde)-finansiella
placeringar (anskaffningsvärde)
7. Realiserad och orealiserad
avkastning/vinst/förlust på finansiella
placeringar i relation till genomsnittlig
finansiell placering (bokfört värde)

2015

2016

12,5

11,9

62,7

58,8

75,2

66,7

0,0

4,0

77,6

69,2

2,4

2,5

3,2%

3,7%
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Avgiften för pensionsförvaltningen uppgår till följande:
• Öhman: båda fonderna, 0,08 procent dock minst 25 000
kronor.
• Agenta: 0,24 procent, plus 0,0 procent rörlig ersättning för
avkastning som överstiger riskfri ränta, vilket för 2016 gav
en ersättning på 0,24 procent.

Investerings- och
exploateringsverksamhet
Kommunens nettoinvesteringar uppgick 2016 till 70,2 miljoner
kronor. Den större delen av investeringsvolymen återfinns inom
kommunstyrelsens/tekniska nämndens ansvarsområden. De
mera omfattande investeringarna under året utgörs av Tågstopp
Tjörnarp medfinansiering om 3,2 miljoner kronor. Till de större
investeringsprojekten kan också nämnas friidrottsarenan på
Jeppavallen om 7,1 miljoner kronor, asfalt om totalt 3,9 miljoner
kronor, IT-investeringar inom skolan 3,5 miljoner kronor och
park- och lekplatsprogrammet om 2,3 miljoner kronor samt
nytt ledningsfordon för hela Skåne med placering hos räddningstjänsten i Höör om 2,8 miljoner kronor. Kommunförbundet
Skåne betalar under 20 år tillbaka denna summa till Höörs
kommun så att det blir kostnadsneutralt för Höörs kommun.
Inom den avgiftsfinansierade verksamheten har förnyelse
gjorts av allmänna reningsverk och pumpstation om 4,0 miljoner kronor, utbyggnader av vatten- och avloppsnätets
ytterområde till en utgift om 19,2 miljoner kronor och ledningsförnyelse vatten och avlopp om 1,8 miljoner kronor.

Höörs kommun har en investeringsbudget för 2016 som
uppgår till 97,1 miljoner kronor, vilket innebär en budgetavvikelse om 26,9 miljoner kronor. De största anledningarna
till budgetavvikelsen återfinns inom den avgiftsfinansierade
verksamheten, men även tekniska nämndens projekt Förnyelse
gatubelysning och kommunstyrelsens projekt Infrastrukturslokaler samt att den strategiska investeringsreserven inte behövs
användas fullt ut och motsvara 8,9 miljoner kronor. Flertalet
projekt inom den avgiftsfinansierade verksamheten har fördröjts och motsvarar 16,5 miljoner kronor.
Under de senaste åren har avskrivningarna varit lägre än
investeringarna. Om den relativt höga investeringsnivån bibehålls under en längre tid kan detta leda till en försvagning av
kommunens finansiella handlingsutrymme. Kommunen har
efter finansiering av de löpande driftskostnaderna 24,1 miljoner
kronor över för att finansiera investeringsverksamheten. Detta
har inneburit att den löpande verksamheten finansierat investeringsverksamheten till 34 procent. Resterande har finansierats
via nyupplåning, 40 miljoner kronor, och övrigt kassaflöde i
form av likviditet.

Finansiering av investeringar
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Exploateringsverksamheten har haft nettoutgifter på 7,1 miljoner
kronor under året. Det är en nettoavvikelse om minus 6,5 miljoner kronor mot budget.
Inom Höör Väster, Kvarnbäck avser kostnader för detaljplan,
projektering och entreprenadskostnader för Etapp 2A samt
kostnader för färdigställande av etapp 1 uppgående till 6,1 miljoner kronor. Inga tomter sålda under 2016 men preliminärt är
fyra tomter sålda under början av 2017.
Inom verksamhetsområde Nord, kostnader för detaljplan
och projektering motsvarande 0,4 miljoner kronor.
Inom verksamhetsområde Syd har försäljning av en tomt
genomförts för 0,3 miljoner kronor.
I Norra Rörum har en VA-utredning gjorts, projektering och
lantmäteriförrättning för motsvarande 0,3 miljoner kronor.
Ingen tomt har försålts.
På Västra Stationsområdet har markundersökningar gjorts
samt konsultkostnader för undersökning av magasinet och
silon för motsvarande 0,5 miljoner kronor. Diskussioner med
exploatörer pågår.
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Borgensåtagande och övriga
ansvarsförbindelser

MERAB

Stora borgensförbindelser kan betyda väsentlig finansiell risk
för kommunen i form av övertagande av lån alternativt ägartillskott. Höörs kommun har borgensåtaganden på 827,4 miljoner
kronor vilket motsvarar 51 099 kronor per invånare. Borgensåtagandena har totalt ökat under året eftersom Skånes djurpark
utnyttjade beslutad borgen, men även minskat genom amorteringar för övriga.
I december 2016 beviljade kommunfullmäktige även en borgen för det delägda kommunala bolaget IT-kommuner i Skåne
AB om 5 miljoner kronor. Denna borgen kommer att utnyttjas
under 2017.
Höörs kommun har 2010-03-24 § 24 KF ingått en solidarisk
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
samtliga förpliktelser.

Höörs Fastighets AB (HFAB)
Borgensåtagande: 748,4 miljoner kronor.
Bolaget bildades 2009 och äger och förvaltar fastigheter
inom Höörs kommun.
Höörs Fastighets AB har en soliditet om 9,8 procent.
Risk för infriande av borgen alternativt ägartillskott bedöms
för närvarande som låg. Det finns ett beslut i kommunfullmäktige i november 2015 om ett ovillkorat aktieägartillskott om
8,9 miljoner kronor avseende förtida utträde ur hyresavtalet
avseende fastigheten Badhuset 2. Detta har dock ingen koppling till borgensåtagandet. Det ovillkorade aktieägartillskottet
betalades ut till bolaget i början av december 2016.

FÖRETAG

Borgensåtagande: 3,4 miljoner kronor.
Borgensåtagandet har minskat under året. MERAB har en
soliditet om 44,0 procent. Risk för infriande av borgen alternativt ägartillskott bedöms som låg.

Borgen föreningar med flera
Borgensåtagande: 75,5 miljoner kronor.
Borgensåtagande omfattar främst Edens skola ekonomisk
förening, Kubelidens Montessoriskola ekonomisk förening, föreningen Emiliaskolan samt Skånes djurpark. Risk för infriande
av borgen bedöms för närvarande vara låg.

Sammanställd redovisning
Delar av den kommunala verksamheten bedrivs i form av kommunala företag. Koncernen Höörs kommun består av, förutom den
kommunala förvaltningen, fastighetskoncernen Höörs Fastighets
AB och det delägda renhållningsföretaget Mellanskånes Renhållnings AB samt det delägda bolaget IT-kommuner i Skåne AB.
Årets resultat för koncernen Höörs kommun uppgår till
13,9 miljoner kronor.
Bolagens verksamhet är fortsatt stabil och uppvisar följande
resultat:

Årets resultat (mnkr)
Höörs Fastighets AB (100 %)
Mellanskånes Renhållnings AB, MERAB (22,5 %)
IT-kommuner Skåne AB (33,3 %)

+5,7
+1,6
0,0

Ägarandel

Resultat mnkr

Omsättning mnkr

Balansomslutning mnkr

Soliditet %

HFAB-koncernen

100 %

MERAB

22,5 %

127,1
(126,3)
96,5
(97,0)

850,0
(861,8)
104,4
(105,4)

8,2
(7,4)
43,0
(38,0)

IT-kommuner i Skåne AB

33,3 %

8,2
(6,9)
4,6
(0,9)
0

För djupare analys om bolagen hänvisas till respektive bolags
årsredovisning.
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Framtid/avslutning
Den svenska ekonomin fortsätter att utvecklas starkt också
nästa år, 2017. År 2016 beräknas BNP, kalenderkorrigerat,
öka med 3,2 procent och nästa år med 2,8 procent. Drivande
bakom tillväxten är kraftigt ökade investeringar och en snabbt
växande offentlig konsumtion i kölvattnet av fjolårets stora antal
asylsökande. Exporten och hushållens konsumtionsutgifter
ökar 2016 relativt måttligt, men förväntas öka i snabbare takt
nästa år. År 2017 kan beskrivas som ett högkonjunkturår för
svensk ekonomis del.
En fortsatt stark tillväxt i efterfrågan och produktion innebär
att läget på arbetsmarknaden förbättras ytterligare. Antalet
arbetade timmar i den svenska ekonomin beräknas 2017 öka
med 1,3 procent, vilket kan jämföras med en ökning med 1,8
procent 2016. Den positiva utvecklingen innebär att arbetslösheten gradvis minskar ner mot 6 procent. Trots det förbättrade
läget på arbetsmarknaden beräknas löneutvecklingen bli fortsatt
dämpad med en ökning av genomsnittlig timlön med 2,8 procent.
Ett ökat resursutnyttjande, bättre fart på privat konsumtion, högre råvarupriser och en försvagad krona innebär att
prisökningstakten gradvis stiger under året. Efterhand når
ökningen av konsumentpriserna mätta som KPIF, det vill säga
KPI exklusive hushållens räntekostnader, över 2 procent. Mot
denna bakgrund är bedömningen att Riksbanken under hösten
höjer styrräntan. Den stramare penningpolitiken får till följd att
kronan stärks och då framförallt mot euron.
Utvecklingen år 2018–2020 är ingen prognos utan i stället
en framskrivning gjord på basis av några på förhand uppställda
antaganden. Styrande i detta upplägg är att svensk ekonomi
på sikt återgår till konjunkturell balans. Det innebär en mer
normal men väsentligt långsammare utveckling av produktion
och sysselsättning än tidigare då den svenska ekonomin gått
från låg- till högkonjunktur. År 2018–2020 understiger BNP-tillväxten 2 procent samtidigt som ökningen i sysselsättningen är
starkt begränsad.
Återhämtningen i svensk ekonomi, med en relativt stark
utveckling av sysselsättningen, har inneburit en gynnsam
utveckling av kommunernas och landstingens skatteunderlag.
I reala termer beräknas skatteunderlaget öka med i genomsnitt 2 procent år 2015–2017 vilket är ungefär det dubbla mot
normalt. I och med att den svenska ekonomin efter 2017 förutsätts återgå till konjunkturell balans och därmed utvecklas i ett
lugnare tempo blir skatteunderlagets utveckling år 2018–2020
betydligt svagare. Det blir då betydligt svårare för kommunsektorn att få intäkter och kostnader att gå ihop. Reala ökningar i
skatteunderlaget på 0,5–1 procent ska klara demografiska krav
som årligen växer med 1,5 procent.
När oktoberprognos gjordes fanns tillgång till det preliminära taxeringsutfall som Skatteverket publicerade den 8
september. Det indikerade att skatteunderlaget ökat med 4,6
procent under 2015, men en del uppgifter var motsägelsefulla
och utfallet skulle kunna komma att blir avsevärt högre. Det var
därför ovanligt osäkert, vilket det slutliga utfallet skulle komma
att bli, varför det av försiktighetsskäl valdes att behålla prognosen från augusti – en ökning med 4,8 procent. När det slutliga
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taxeringsutfallet publicerades den 21 november visade det sig
att ökningen blev 5,05 procent, vilket är mer i linje med de prognoser som gjordes innan de preliminära utfallen presenterades.
Skatteunderlagsprognosen för 2016–2020 är baserad på
den samhällsekonomiska bild som sammanfattas här ovan och
presenteras mer utförligt i MakroNytt, 2/2016. Den starka skatteunderlagstillväxten 2015 och 2016 beror framförallt på att den
pågående konjunkturuppgången har medfört stark ökning av
arbetade timmar båda åren. År 2016 förstärks skatteunderlaget
också av en relativt stor ökning av pensionsinkomsterna till följd
av kraftigt positiv balansering av inkomstanknutna pensioner.
Nästa år prognostiseras avtagande skatteunderlagstillväxt.
Det beror främst på att arbetade timmar inte väntas utvecklas
fullt lika starkt som i år. Även utbetalningarna av en del sociala
ersättningar, främst sjukpenning och arbetsmarknadsersättningar, bidrar mindre till skatteunderlagets ökning. Detta motverkas delvis av att det stramare arbetsmarknadsläget leder till
att löneökningarna blir större.
Kalkylen för åren därefter bygger på förutsättningen att
ekonomin närmar sig balans. Det betyder att skatteunderlagstillväxten hålls tillbaka av svagare sysselsättningsökning och
grundavdrag som ökar i högre takt än för tillfället.
Även i reala termer (efter avdrag för prisökningar) kulminerar skatteunderlagstillväxten i år och ligger kvar på en hög nivå
2017. Därefter faller den tillbaka till svagare utvecklingstal än
vi sett sedan 2010.
Källa: Cirkulär 16:65 Sveriges Kommuner och Landsting.

Befolkningstillväxten ställer krav på en utbyggnad av den kommunala servicen. Det blir en utmaning att bibehålla en hög servicenivå om det finansiella utrymmet krymper. Behovet av en utbyggd
kommunal service speglas av att Höörs kommun under de senaste
åren haft en mycket hög investeringsvolym. Sammantaget har
investeringar genomförts med cirka 394 miljoner kronor under
2009–2016. Även för de närmaste åren planeras en omfattande
investeringsverksamhet framförallt inom VA-området.
En god följsamhet till kommunens ekonomiska strategi är
en förutsättning för att kommunens finansiella situation skall
utvecklas positivt. Detta innebär att
• det årliga resultatet stabiliseras på en nivå om 1 procent av
skatter och generellt statsbidrag (cirka 8,5 miljoner kronor)
• nettoinvesteringarna över tiden maximalt överstiger de
årliga avskrivningarna med 8,5 miljoner kronor per år
• den långfristiga låneskulden även i framtiden begränsas.
Uppfylls dessa förutsättningar har Höörs kommun mycket
goda möjligheter att även framgent nå en ”god ekonomisk
hushållning”.
Även i ett längre tidsperspektiv påverkar den demografiska
utvecklingen förutsättningarna för den kommunala ekonomin
och verksamheternas innehåll och omfattning. Kommunens
långsiktiga arbete med en strukturerad omprövningsprocess
med syfte att anpassa och effektivisera de kommunala verksamheterna fortsätter.
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Ledning och styrning
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen leder
och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi.
Själva verksamheten drivs i nämnder, bolag, kommunalförbund eller på entreprenad.

Frågor och beslut kommunstyrelsen arbetat med under 2016
Kommunstyrelsen sammanträder cirka elva gånger om året (en gång i månaden).
Handlingsplan för likabehandling och
hbtq-frågor 2016–2017
Nytt hälso- och sjukvårdsavtal

I syfte att medvetandegöra ett så kallat normkritiskt tänkande och fördjupa kunskaperna hos
våra medarbetare och politiker om diskrimineringsgrunderna och likabehandling.
Ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal inom Region Skåne har arbetats fram i samarbete med kommunerna.

Beslut om framtida exploatering
(Västra Stationsområdet)
Planering för framtida förskolor,
skolor och servicehem
Höghastighetsbanan

Planarbetet pågår. Bland annat har det beslutats att Silon ska rivas och Magasinet. Flertalet
exploatörer är intresserade av att bygga på området.
En grupp för strategisk lokalförsörjning har tillsatts och gruppen har arbetat fram en tidsplan för
framtida exploatering som underlag för exploateringsbudgeten.
Höörs kommun har deltagit i överenskommelsen med Region Skåne om byggstart av höghastighetsbanan i Skåne.

Bildandet av IT-kommuner i Skåne AB

Höörs kommun samarbetar med Hörby och Östra Göinge kommuner för att säkerställa en effektiv och professionell hantering av kommunernas IT-miljöer. För att underlätta samarbetet har
ett IT-bolag bildats.

Medlemskap i kommunalförbundet
Sydarkivera
Ringsjöbandet

Kommunstyrelsen är en arkivmyndighet. I syfte att få ett bra stöd i arkiveringsfrågor och införa
en säker digital arkivering har kommunen blivit medlem i Sydarkivera.
Ringsjöbandet är ett av Höörs kommuns viktigaste exploateringsområden. En ny översiktlig
plan för den framtida användningen av området har arbetats fram.

Ägardirektiv till Höörs Fastighets AB

Nya ägardirektiv har arbetats fram för att säkerställa kommunens styrning av fastighetsbolaget.

Flyktingmottagande

Kommunstyrelsen har följt och stöttat de insatser som gjorts av socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden. Boenden och lokaler har planerats.

Fiberutbyggnaden

Av kommunstyrelsen tillsatt IT-samordnare har arbetat hårt med att samordna och bistå fiberutbyggnaden i kommunen.

Medborgarcentrum

Receptionen har ersatts med ett Medborgarcentrum för att förenkla medborgarnas kontakt
med kommunen.

Överförmyndarverksamheten

Kommunstyrelsen har avgett en avsiktsförklaring att kommunen i samarbete med Hörby kommun ska ta över överförmyndarverksamheten inför nästa mandatperiod.

Seminarier och utbildningar där kommunstyrelsens ledamöter har medverkat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bemötandeprojektet inom Höörs kommun.
Innovationsdagen.
SKL:s internationella dag, konferens om maskulinitet och jämställdhet, seminarium om barnkonventionen, ”Mänskliga rättigheter i praktiken”.
MLR:s årliga utlandsresa.
Skolinspektionens dag.
SKL:s föreläsningsserie om det flerkärniga Skåne.
MalmöLundregionens dag om besöksnäringen.
Trafikverkets seminarium om höghastighetsjärnvägen, ”En ny generation järnväg”.
Aquacross – workshop om vattenförvaltning i Rönne å, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet och Rönneåns vattenråd.
Transporter utan fossila bränslen – hur då? Klimatsamverkan Skåne.
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Kommunstyrelsens sammansättning
Höörs kommun styrs av ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och
Kristdemokraterna. Styret har två kommunalråd som representerar samarbetet:
• Stefan Lissmark, kommunstyrelsens ordförande och leder kommunstyrelsens arbete.
• Anna Palm, kommunstyrelsens vice ordförande. Arbetar särskilt med ekokommunsamarbetet, näringslivskontakter, vattenvårdsfrågor, Mellanskåne Turism, företags- och byarådsmöten med mera.
Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. 38,4 procent är kvinnor och 61,6 procent är män.
Ledamöterna utses av kommunfullmäktige.
Stefan Lissmark (S)

Susanne Asserfors (S)

Andra uppdrag: Kommun
fullmäktige, kommunalråd.

Andra uppdrag: Kommun
fullmäktige.

Viktigaste frågan för mandat
perioden: ”Integration,
Delaktighet och Bemötande.”

Viktigaste frågan för mandat
perioden: ”Modiga beslut.
Bygga för integration.”

Närvaro: 100 procent av
sammanträdena.

Närvaro: 82 procent av
sammanträdena.

Annagreta Reinholdz (S)

Fredrik Hanell (MP)

Andra uppdrag: Kultur- och
fritidsnämnden.

Andra uppdrag: Kommun
fullmäktige, barn- och utbildningsnämnden.

Viktigaste frågan för mandat
perioden: ”Bygg- och tomtfrågor.”
Närvaro: 82 procent av
sammanträdena.
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Viktigaste frågan för mandatperioden: ”Framtagande av
ny översiktsplan.”
Närvaro: 91 procent av
sammanträdena.

Maria Truedsson (MP)

Anna Palm (M)

Andra uppdrag: Kommun
fullmäktige, socialnämnden.

Andra uppdrag: Kommun
fullmäktige, kommunalråd.

Viktigaste frågan för mandat
perioden: ”Social rättvisa,
förtroende, hållbarhet.”

Viktigaste frågan för mandat
perioden: ”En ekonomiskt
hållbar investeringstakt.”

Närvaro: 91 procent av
sammanträdena.

Närvaro: 73 procent av
sammanträdena.
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Christer Olsson (M)

Lars-Olof Andersson (C)

Andra uppdrag: Kommun
fullmäktige.

Andra uppdrag: Kommun
fullmäktige.

Viktigaste frågan för mandat
perioden: ”Kommunens ekonomi i balans.”

Viktigaste frågan för mandat
perioden: ”Bygga fler
förskoleplatser.”

Närvaro: 91 procent av
sammanträdena.

Närvaro: 91 procent av
sammanträdena.

Erik Mårtensson (KD)

Jörgen Ekman (L)

Andra uppdrag: Kommunfullmäktige, miljö- och byggnadsnämnden.

Andra uppdrag: Inga andra
uppdrag.

Viktigaste frågan för mandat
perioden: ”Familje-, bostadsoch äldrefrågor.”
Närvaro: 91 procent av
sammanträdena.

Viktigaste frågan för mandat
perioden: Rättvisa och
liberala värderingar.
Närvaro: 82 procent av
sammanträdena.

Helena Ohlson (SD)

Stefan Liljenberg (SD)

Andra uppdrag: Kommunfullmäktige, socialnämnden,
VA-GIS-nämnden, kultur- och
fritidsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden.

Andra uppdrag: Kommun
fullmäktige, miljö- och
byggnadsnämnden, tekniska
nämnden, socialnämnden,
barn- och utbildningsnämnden.

Viktigaste frågan för mandatperioden: ”Fler boendeplatser
inom äldreomsorgen.”

Viktigaste frågan för mandatperioden: ”Lokalförsörjning
förskola, äldreomsorg samt
för nyanlända.”

Närvaro: 73 procent av
sammanträdena.

Närvaro: 91 procent av
sammanträdena.

Namn: Rolf Streijffert (SD)
Andra uppdrag: Kommun
fullmäktige, barn- och utbildningsnämnden, miljö- och
byggnadsnämnden.
Viktigaste frågan för
mandatperioden: ”Bristen på
förskoleplatser.”
Närvaro: 82 procent av
sammanträdena.
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Kommunstyrelsen
Nämndens ordförande: Stefan Lissmark
Sektorschef: Michael Andersson

Driftsredovisning
(tkr)
Intäkter
Kostnader
Driftnetto
Budgetavvikelse

Årets händelser
En ny arkivarie har rekryterats med ansvar för bland annat
införandet av dokumenthanteringsplaner, vilket har en stor
betydelse för ökad kvalitet i diarieföringen och arkiveringen,
samt är av avgörande betydelse för möjligheten till insyn i den
kommunala verksamheten. Arkivarien är även en nyckelperson
i samarbetet med kommunalförbundet Sydarkivera.
Under året har kansliet slutfört digitaliseringen av mötes
processen, så nu sker kallelser elektroniskt till samtliga nämnder
och kommunfullmäktige. Kansliet har även utökat publiceringen
av kallelser och underliggande beslutsunderlag på kommunens
hemsida, vilket ökar kommuninvånarnas insyn i den kommunala
verksamheten.
Kansliet har även arbetat med förberedelser för investe
ringar i kommunens ärendehantering. Under hösten har en
modul köpts in som konverterar dokument till arkivfiler, PDF/A,
vilket förbättrar kvaliteten i ärendehandläggningen.
Under året har kommunen tagit emot 53 nyanlända per
soner enligt avtal. Bostäder har kunnat ordnas genom HFAB
och privata fastighetsägare. Tack vare goda kontakter med
bosättningen på Arbetsförmedlingen och Migrationsverket
har kommunen kunnat erbjuda flera familjer från Frostavallen
boende i Höörs kommun.
Drivhusets verksamhet med Vägen in som bas har utvecklats
genom utökad verksamhet till även långtidsarbetslösa och nyan
lända. Drivhuset är välbesökt och samarbetet med Social sektor,
Barn och Utbildning samt Arbetsförmedlingen har utvecklats.
Arbetsförmedlingen finns nu kontinuerligt på Drivhuset.
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Bokslut
2014

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Budget
2016

94 999
– 165 204
– 70 205
– 677

100 434
– 175 314
– 74 880
– 2 600

101 912
– 184 351
– 82 439
– 2 045

90 781
– 171 175
– 80 394

Som ett led i att öka tillgängligheten kommer medborgar
centrets reception och tillhörande arbetsutrymmen att byggas
om med start den 15 september. Därefter kommer entrén att
byggas om. Byggstart för detta är efter vintern.
Upphandlingen av Höörs kommuns nya hemsida är avklarad
och arbetet kommer att intensifieras under hösten.
Miljöarbetet förstärks med projektet Fossilbränslefria kommuner som påbörjades i början av året. Dessutom startades
projektet Höör som cykelkommun i september.
Under perioden anlades en brand i kommunens tränings
anläggningar. Räddningstjänsten lyckades släcka branden
och ventilera ut brandröken. Beräknat räddat värde uppgår till
18,5 miljoner kronor.
Ett nytt regionalt ledningsfordon är inköpt. Fordonet ska
användas av alla kommuner i Skåne samt även kunna nyttjas
av andra myndigheter.
Ringbuss fick ny entreprenör i december då Flexbuss (samma
entreprenör som kör skolskjutsarna) började köra. Den nya linjen
440 Höör–Rolsberga startade i december 2016. Anslutningar till
Skåneexpressen 1 och 2 kommer att vara prioriterade.
År 2014 slutförhandlades ett nytt finansieringsavtal för färd
tjänsten mellan 23 kommuner i Skåne och Skånetrafiken.
Förhandlingarna har under 2015 och 2016 fortsatt mellan
kommunerna under Kommunförbundet Skånes ledning för att
hitta en ny modell för kommunernas interna kostnadsfördelning.
Färdtjänsten i Höörs kommun har sedan 2010 då färdtjänsten
överlämnades till Skånetrafiken ökat och framför allt har res
längderna ökat, vilket innebär att Höör kommer att få ta en
större del av kostnadsansvaret. Detta innebär cirka en miljon
per år i ökade kostnader för färdtjänsten från och med 2018.

Kommunstyrelsen HÖÖRS KOMMUN

Mål och måluppfyllelse

God livsmiljö och boende för alla
Fullmäktigemål

Nämndsmål

Uppföljning

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

Medborgarundersökning,
måttet ska visa möjligheten
att hitta ett bra boende.
Färdigställd ny översiktsplan
attrak tiva boendeområden.
för granskning.
Detaljplanerad markreserv
enligt bostadsförsörjnings
programmet.
Förbättra medborgarnas upp Antalet positiva och negativa
levelse av kommunens grön
synpunkter.
områden och offentliga ytor.
Ringbuss ska även fortsätt
ningsvis vara en attraktiv
reseform. Resandet med
Ringbuss ska under 2016
öka med 6 procent jämfört
med 2015.

Kommentar

Måluppfyllelse

Medborgarundersökningen visar
att invånarnas syn på möjlighet till
attraktiva bostäder har sjunkit.
Översiktsplanen blir klar för
granskning under 2017.

Skötseln av kommunens grön
områden har utökats. Dessutom
har skötsel utökats eller påbörjats
även av osålda småhustomter.
Resandet med Ringbuss har ökat
med 11 procent under 2016.

Tillgängliga och professionella
Fullmäktigemål

Nämndsmål

Uppföljning

Kommunens ranking i SKL:s
(Sveriges Kommuner och
Landstings) mätning av till
gänglighet på hemsidan ska
öka.

Kommentar

Måluppfyllelse

Informationen på kommunens
webbsida är sämre än riksgenom
snittet. Kommunens index har även
försämrats något under 2016. Ett
arbete pågår för att lansera en ny
hemsida under 2017.

Innovativa och ansvarsfulla
Fullmäktigemål

Nämndsmål

Uppföljning

Öka användandet av intra
Användarstatistik.
nätet till spridning av process
beskrivning, styrdokument
och rutiner.
Höörs kommuns chefer upp Fråga i medarbetarenkäten.
lever att de har tillräckligt
med stöd i sin yrkesroll via
ekonomi och HR.

Kommentar

Måluppfyllelse

En bra mätmetod har inte hittats.
Personalbrist gör det svårt att prio
ritera detta arbete.
Drygt 90 procent av cheferna
upplever att de har tillräckligt med
stöd.
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Långsiktig hållbar ekonomi
Fullmäktigemål

Nämndsmål

Uppföljning

Kommentar

Minska verksamheternas
budgetavvikelser.
Avtalstroheten ska öka.

Löpande resultatuppföljning
under året.
Uppföljning av inköp mot
avtal.

Avtalstroheten inom de fem största
ramavtalsområdena har ökat med

Måluppfyllelse

8 % jämfört med 2015.
Effektiviseringar och
kvalitetshöjningar ska ske
genom samarbeten.

Årlig uppföljning av antalet
samarbeten.

Ekonomi
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 2,0 mnkr jämfört
med budget.
Nämnd- och styrelseverksamheten redovisar ett underskott
på 1,5 mnkr. Liksom för 2015 är kostnaderna för arvoden
betydligt större än budgeterat. Kostnaderna är betydligt större
än budgeterat på grund av förändrad ersättningsmodell samt
fler sammanträden.
Övrig politisk verksamhet redovisar ett underskott på 0,9 mnkr.
Hälften av underskottet står överförmyndarverksamheten för.
Antalet personer med behov av god man har ökat. Det är fram
förallt kostnaderna för de ensamkommande barnen som ökar,
men även andra grupper i behov av god man. Utöver över
förmyndarverksamheten redovisar nämndadministrationen ett
underskott. Verksamheten flyttades tidigare från nämnderna till
kansliet. Intäkten från nämnderna täcker dock inte kostnaden
och ett underskott redovisas på 0,4 mnkr.
Flyktingkostnaderna redovisar ett överskott jämfört med
budget på 1,9 mnkr. Lönekostnaderna är lägre än budgeterat
eftersom anställningarna inte kunde göras från årets start.
Dessutom har kommunen erhållit större bidrag än budgeterat.
Resultatet för de gemensamma lokalerna är ett underskott
på 2,7 mnkr. Kostnaderna för de tomma lokalerna är större än
budgeterat. För 2015 uppgick underskottet till 1,7 mnkr. Trots
detta underskott minskades budgeten med 1 mnkr eftersom
tanken var att kommunen inte skulle ha kostnader för fastig
heterna Badhuset 2 och Norra Rörums skola. Kostnaderna
har inte minskat i den takt som var budgeterat. Verksamheten
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Arkivverksamheten arbetar för att
effektivisera genom att arbeta för
anslutning i kommunalförbundet
Sydarkivera. Medlemskapet ger en
modern och miljövänlig arkivering
och höjer kvaliteten ända från
diarieföring till arkivering.

med lokalförsörjningen har blivit allt mer krävande för att hitta
boende och skollokaler för bland annat nyanlända. Ytterligare
en tjänst har anställts för att hantera detta. Tjänsten har dock
finansierats via statsbidraget för flyktingsituationen.
De gemensamma verksamheterna redovisar ett överskott
på 0,9 mnkr. Det är bland annat strategisk utveckling som
redovisar större lönekostnader än budgeterat, men även Höörs
kostnader för det nystartade IT-bolaget.

Framtid
Kommunfullmäktige har beslutat att Höörs kommun den
1 januari 2017 ska anslutas till kommunalförbundet Syd
arkivera och därigenom gå över från manuell till elektronisk
arkivering. Kommunen tar därigenom ett stort steg mot en helt
elektronisk ärendehantering.
Under 2017 ska kommunen ta emot 72 nyanlända personer.
Det blir ett tufft uppdrag att klara bostadsfrågan.
I samverkan med nämnderna ska kommunstyrelsen se över
hur mål- och resultatstyrningen med dess uppföljning och
interna kontroll kan förbättras.
Under 2017 ska ett beslutsstöd införas som möjliggör för
förtroendevalda och chefer att göra bättre analysunderlag.
E-handel ska införas under året. Till att börja med berörs
inköpen av livsmedel och förbrukningsmaterial.
Ett viktigt fokusområde är att bostadsbyggandet med fler
familjsbostäder och trygghetsboende på Höörs stationsområde
startar under 2017–2018.

Revisionen HÖÖRS KOMMUN

Revisionen
Driftsredovisning
(tkr)
Intäkter
Kostnader
Driftnetto
Budgetavvikelse

Bokslut
2014

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Budget
2016

0
– 810
– 721
0

0
– 721
– 721
129

1
– 760
– 759
180

0
– 939
– 939

Årets händelser
Kommunrevisorerna har under våren granskat årsbokslut 2015
samt donationsstiftelser. I april anställdes ett sakkunnigt biträde
på 25 procent för att ytterligare öka kvaliteten i revisorernas
arbete. Under året har risk– och väsentlighetsanalyser genomförts som ligger till grund för revisionsplan 2016. Revisorerna
har i revisionsplanen identifierat flertalet områden som har
granskats under hösten 2016 och kommer att redovisas i början
av 2017.

Ekonomi
Revisionen redovisar ett överskott på 180 tkr jämfört med
budget. Kostnaderna för upphandlade granskningar har varit
lägre än budgeterat.
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Tekniska nämnden
Nämndens ordförande: Hanna Ershytt
Sektorschef: Rolf Carlsson

Driftsredovisning
(tkr)

Bokslut
2014

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Budget
2016

Intäkter
Kostnader
Driftnetto
Budgetavvikelse

11 173
– 37 883
– 26 709
2 366

11 205
– 40 284
– 29 079
147

7 714
– 36 964
– 29 250
668

6 383
– 36 301
– 29 918

Årets händelser
Tidigt 2016 påbörjades resonemanget om underhållsskulden
på kommunens skolor och förskolor och vinsterna med att
flytta över ansvaret för barn- och utbildningssektorns ute
miljöer till samhällsbyggnadssektorn och gatu- och park
enheten. Diskussionerna intensifierades under hösten och
gatu- och parkenheten genomförde en organisationsförändring
för att möta upp mot 2017 års nytillkomna ansvarsområde.
För att höja kvaliteten på det utförda arbetet och göra rätt
prioriteringar rekryterades en arbetsledare på parksidan. På
anläggningssidan tillsattes en samordnare som bland annat
kommer att arbeta med dialog och samordning för barn- och
utbildningssektorns utemiljöer.
Beläggningsunderhållet i kommunen har de senaste åren
koncentrerats mot de gator och vägar där insatser i störst
omfattning bidrar till att förhindra ytterligare kapitalförstöring.
Under 2016 inventerades skicket på kommunens gång- och
cykelbanor. Inventeringen kommer att ligga till grund för de
underhållsinsatser som påbörjas under 2017.
På grund av långtidssjukskrivning saknade samhälls
byggnadssektorn en trafikingenjör under större delen av 2016.
Det här har satt spår i verksamheten, bland annat genom att
åtgärderna i hastighetsplanen med den fysiska omskyltningen
till bashastighet 40 km/h inom tättbebyggt område försenades
och färdigställdes först i slutet av året. Sjukskrivningen medförde en ökad arbetsbelastning för flera av medarbetarna på
samhällsbyggnadssektorn, men tillsammans och med hjälp av
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konsult löstes merparten av de uppgifter som sektorn ställdes
inför.
Lekplatsrenoveringarna nådde nya höjder 2016 då Höghults
lekplats och Tallbackens lekplats genomgick totalrenoveringar
under våren. På hösten renoverades lekplatsen i Norra Rörum.
På Höghults lekplats var kommunen först ut i landet med
den iögonfallande lekställningen med namnet ”Frisbee”. Vid
renoveringen av Höghults lekplats använde gatu- och park
enheten för första gången medborgardialog riktad till ungdomar. Ungdomarna fick vara med och föreslå växtmaterial
till planteringsytorna runt lekplatsen. Resultatet blev mycket
lyckat, med såväl prydnadsväxter som ätliga bär och frukter.
Varje lekplatsrenovering firas med en invigning och under
2016 har gatu- och parkenheten bjudit på tre fantastiska och
välbesökta invigningar.
Under 2016 har gatu- och parkenheten arbetat aktivt
med att nå ut till våra medborgare på olika sätt. Dels genom
medborgardialog och invigningar, men också genom en guidad
parkvisning, tävlingar med möjlighet att vinna fina priser och en
ökad aktivitet på sociala medier.
År 2016 har varit ett framgångsrikt år för detaljplanesidan.
Konsekvensen har varit hög arbetsbelastning, och arbetet med
digitalisering av äldre planer har inte kunnat prioriteras. Detta
försenar målsättningen att lansera det digitala planunderlag
som är tänkt att vara till nytta för medborgare, allmänhet och
bygglovshandläggarna i synnerhet.

Tekniska nämnden HÖÖRS KOMMUN

Fiberutbyggnaden i kommunen fortsätter. Under 2016 har
kommunen tagit fram en utbyggnadsmodell för fiberutbyggnad
på landsbygden. Kommunen har handlat upp och tecknat avtal
med tre olika fiberentreprenörer och en kommunikations
operatör som köper nätet efterhand som det byggs ut. Första
etappen (Södra Frosta) enligt modellen är under utbyggnad

och beräknas vara klar under våren 2017. Informations
möten till allmänheten har hållits och intresset är stort. Fler
landsbygdsområden förväntas kunna vara i gång under 2017.
Hittills har cirka 4000 villahushåll erbjudits fiberanslutning.
Även verksamhetsområdena inne i Höör har erbjudits anslutning och installation kommer att ske inom kort.

Mål och måluppfyllelse

God livsmiljö och boende för alla
Fullmäktigemål

Nämndsmål

Uppföljning

Kommentar

Öka medborgarnas kännedom om verksamheten.

Informera publikt om
pågående projekt 8 gånger
per år.

Månatlig information på hemsidan
och sociala medier. Dessutom har
tre invigningar av lekplatser och en
parkguidning genomförts.

Öka offentliga rummets
attraktionskraft genom
temporära, överraskande och
oförutsägbara installationer,
händelser och upplevelser.
Öka medborgarnas möjlighet
att påverka lekplatsplaneringen.
Öka antalet cyklister med 1
procent årligen.

Skapa överraskande upp
levelser i det offentliga rummet 3 gånger per år.

Totalt 3 lekplatser har byggts under
året och tillfälliga installationer vid
till exempel påsk har skapats i det
offentliga rummet.

Medborgardialog vid alla
större lekplatsrenoveringar.

Förbättra kommunens
information gällande fiber
utbyggnad och bredband på
landsbygden, med syfte att
uppnå kommunens mål om
90 procent fiberanslutning
till 2020.

– Andel invånare som fått del
av information gällande fiberutbyggnad och bredband.
– Andelen invånare med
fiberanslutning.

Medborgardialog mot olika målgrupper genomförda två stora lekplatsrenoveringarna.
Mätnings genomförs
kontinuerligt.
Juni
13,1 % ökning
Juli
11,6 % ökning
Augusti
10,4 % ökning
September 18,3 % ökning
Vi har nått mer än hälften av kommuninvånarna via 14 träffar i olika
delar av kommunen och träff med
byalagen och företagarföreningen
samt haft 2 öppet hus med Telia.
Dessutom månatlig information på
hemsida och sociala medier.
I slutet av 2016 har ca 50 % av
medborgarna möjlighet till fiber.

Mätning av cykelflödet i
cykeldetektorerna på
Järnvägsgatan.

Målupp
fyllelse

Tillgängliga och professionella
Fullmäktigemål

Nämndsmål

Uppföljning

Kommentar

Öka den externa tillgängligheten av detaljplanerna.

Andelen detaljplaner
som finns tillgängliga på
webbkartan.
Skötselplan upprättas och
genomförandegraden följs
upp.

Resursbrist har hindrat
arbetet med digitaliseringen.

Framtagande av skötselplan
som förtydligar ansvar och
skötselnivåer.

Målupp
fyllelse

Arbetet pågår men beräknas vara
slutfört under första halvåret 2017.
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Innovativa och ansvarsfulla
Fullmäktigemål

Nämndsmål

Uppföljning

Kommentar

Individuell kompetens
utvecklingsplan för varje
medarbetare.

Årlig uppföljning av upp
rättandet och genom
förandet av planerna görs i
medarbetarsamtalen.

Upprättade i samband med
lönesamtal.

Uppfattas som attraktiv
arbetsgivare.

Resultatet av den årligen
genomförda medarbetar
enkäten.
Systematiskt arbetsmiljö
arbete enligt samverkansavtalet.

Sektorn arbetar aktivt med att öka
trivseln bland medarbetarna.

Arbetsmiljöarbetet ska vara
känt hos medarbetarna.

Målupp
fyllelse

Pågående.

Långsiktig hållbar ekonomi
Fullmäktigemål

Nämndsmål

Uppföljning

Kommentar

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

Genomförandegraden av
underhållsplan för gång- och
cykelvägar.

En underhållsplan har tagits
fram för 2017 och 2018.
Investeringsmedel för
GC-vägar finns för 2017.

Ekonomi
Tekniska nämnden uppvisar vid årets slut ett positivt resultat
om 668 tkr. Överskottet härleds framförallt till planenheten som
uppvisar ett överskott på 592 tkr. Personalkostnaderna har varit
låga jämfört med budget då budgeten innefattade ytterligare
en tjänst som från och med 2015 övergick till planerings- och
utvecklingsenheten. Även intäkterna har under året varit höga,
vilket beror på planarbetet i samband med projektet förskola
Sätoftaskolan. Gatu- och parkenheten uppvisar ett mindre
överskott, 62 tkr. Ett nytt driftsavtal med Kraftringen för gatubelysning ger lägre kostnader än det gamla avtalet. Svårigheter att
rekrytera kompetent personal har medfört att gatu- och parkenheten redovisar ett överskott på personalkostnaderna. Detta har
i sin tur medfört ett ökat behov av externa entreprenörer, vilket
är förklaringen till ökade kostnader på gator och vägar samt
parker. Kapitalkostnaderna har blivit lägre jämfört med budgeten. Anledningen till detta är att vissa investeringsprojekt inte
har färdigställts förrän slutet på året, vilket gjort att aktiveringen
av kapitalkostnaden har förskjutits. Kostnader för bland annat
reperation och underhåll har varit högre än budgeterat för året
vilket påverkar resultatet negativt.

Framtid
Svårigheten att rekrytera kompetent personal kvarstår och
fortsätter att göra rekryteringsarbetet till en stor utmaning.
Problembilden är tydlig vid rekrytering av såväl parkarbetare
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Målupp
fyllelse

och anläggningsarbetare som tjänstemän. Gatu- och park
enheten är beroende av säsongsarbetare och problematiken
blir särskilt tydligt vid rekrytering av mindre varaktiga tjänster.
Rekryteringsarbetet tar avsevärd tid i anspråk och slutar ofta
i lösningar som inte är optimala ur ett verksamhetsperspektiv.
Under sista delen av 2016 inskaffades en hetvattenmaskin
som ska användas vid bekämpning av ogräs i kantsten och
kullerstensytor. Hetvattenbekämpning är ett försök att komma
tillrätta med de kostsamma problem som har uppkommit efter
det totalstopp mot användning av kemikalier för gatu- och
parkenheten som infördes i årsskiftet 2015–2016. Hetvattenmaskinen kommer att köras på heltid under växtsäsong för att
i ett tidigt skede ta död på växande ogräs.
Arbetet med skötselplanen som gatu- och parkenheten
påbörjade under 2016 kommer att slutföras under första
halvåret 2017. Parallellt med en skötselplan för driften av park
ytorna tas en skötselplan för drift av utemiljöerna vid skolor
och förskolor fram. Skötselplanerna kommer att knytas till den
kartering av parkmarken som genomfördes under 2013 och de
kommer att fungera som ett verktyg som blir ett förtydligande
av enhetens uppdrag, såväl internt och externt.
Inom planenheten spås att det senaste årets ökning av
antalet detaljplaner alltjämt kommer att hålla i sig. Samtidigt
med den ökade arbetsbelastningen inom planarbetet finns
det brist på resurser för att färdigställa digitaliseringsarbetet.
Digitaliseringsarbetet är viktigt för att kunna skapa förutsättningar till den efterföljande förenklade bygglovsprocessen.

VA/GIS-nämnden HÖÖRS KOMMUN

VA/GIS-nämnden
Skattefinansierad

Nämndens ordförande: Camilla Källström
Sektorschef: Rolf Carlsson

Driftsredovisning
(tkr)

Bokslut
2014

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Budget
2016

Intäkter
Kostnader
Driftnetto
Budgetavvikelse

2 856
– 4 287
– 1 431
166

2 685
– 4 483
– 1 798
113

2 730
– 4 356
– 1 626
569

2 603
– 4 798
– 2 195

Årets händelser
Det har varit mycket stor efterfrågan på mätnings- och karttjänster 2016. Förutom ökningen av antalet mätningsuppdrag
har avdelningen varit involverad i flera projekt inom GIS-sidan,
dels med arbetspaketansvar inom det nationella projektet
Får jag lov? som Höörs kommun deltar i, dels i en förstudie av en
effektiv ruttplanering. Ett annat positivt projekt i digitaliseringsprocessen är arbetet med att digitalisera den analoga versionen

av översiktsplanen för Hörby kommun. De gemensamma träff
arna med bygglovshandläggarna från båda kommunerna har
ökat förståelsen för utmaningarna. Gemensamma rutiner har
tagits fram de senaste två åren. Samarbetet fortsätter och har
varit medverkande till att den intäktsbärande delen av verksamheten har gett underlag för framtida fokus på utvecklingen av
GIS-funktionerna.

Mål och måluppfyllelse

God livsmiljö och boende för alla
Fullmäktigemål

Nämndsmål

Uppföljning

Kommentar

Öka antalet kommunala verksamheter som använder GIS
med 10 procent.
För att öka kommunens
information skapas en väl
besökt och informativ sökbar
GIS-karta på webben. Årlig
ökning av antalet unika be
sökare med 5 procent.

Mäts genom årlig sammanställning.

Efterfrågan på GIS-analyser har
ökat.

Mäts i systemet med början
2016.

Det har inte varit möjligt att koppla
analysverktyget till webbkartan.

Måluppfyllelse
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Tillgängliga och professionella
Fullmäktigemål

Nämndsmål

Uppföljning

Kommentar

Ökad kundnöjdhet med
3 procent gällande våra
tjänster.

Startar 2016 genom enkät.

Första försök med insamling av
feedback misslyckades.
Easy-Research, samt analog
blankett har skickats ut i samband

Öka medborgarnas kännedom om verksamheten 10
procent årligen.

Startar 2016 genom enkät.

Måluppfyllelse

med leveranser.
Första försök med insamling av
feedback misslyckades.
Easy-Research, samt analog
blankett har skickats ut i samband
med leveranser.

Innovativa och ansvarsfulla
Fullmäktigemål

Nämndsmål

Uppföljning

Kommentar

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

Årligt upprättande och uppföljning av medarbetarnas
individuella kompetens
utvecklingsplaner.
Årlig ökning av medarbetarnas Genomföra årlig medarbetar
uppfattning av oss som attenkät.
raktiv arbetsgivare.
Arbetsmiljöarbetet ska beGenomföra årlig medarbetar
drivas aktivt och fokusera på enkät samt mätning av
hälsa och arbetsglädje hos
korttidsfrånvaro.
medarbetarna.

Måluppfyllelse

Kompetensutvecklingsplaner är
framtagna för alla medarbetare.

100 procent positivt svar i undersökningen.
Korttidsfrånvaro redovisas
kvartalsvis på nämndsammanträde.

Långsiktig hållbar ekonomi
Fullmäktigemål
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Nämndsmål

Uppföljning

Kommentar

Ekonomi i balans.

Kontinuerlig översyn av taxe Följer PBL.
utvecklingen.

Måluppfyllelse

Ekonomi

Framtid

Vid årets slut redovisar VA/GIS-nämnden ett positivt resultat
om 569 tkr. Det positiva utfallet beror på högre intäkter än budgeterat på grund av en ökning av uppdrag på mätningssidan,
nybyggnadskartor, utstakningar samt lägeskontroller i både
Höörs kommun samt Hörby kommun. Kostnaderna för konsulter
och inhyrd personal har varit lägre än förväntat.

Större uppmärksamhet krävs på det interna arbetet med att
tillhandahålla GIS som generellt kommunalt verksamhetsstöd.
I dagsläget lyckas vi inte få fram resurser för att uppfylla uppdraget i samverkansavtalet mellan Höörs kommun och Hörby
kommun. Kommande år ska rutinerna för GIS-stödet utvecklas
och utökas för att kunna tillhandahålla beslutsunderlag för
samtliga sektorer i kommunerna, där det finns behov.

VA/GIS-nämnden HÖÖRS KOMMUN

VA/GIS-nämnden
Avgiftsfinansierad

Nämndens ordförande: Camilla Källström
Sektorschef: Rolf Carlsson

Driftsredovisning
(tkr)

Bokslut
2014

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Budget
2016

Intäkter
Kostnader
Driftnetto
Budgetavvikelse

42 962
– 42 962
0
188

48 279
– 48 279
0
0

45 863
– 45 863
0
0

45 410
– 45 410
0
0

Årets händelser
Driften av anläggningarna har fungerat utan några större driftstörningar. Ny driftchef började i januari med fokus på att effektivisera driften och skapa en gemensam driftorganisation för
Mittskåne Vatten med utgångsställe från Hörby. Extra resurser
har tillsats för att utreda källor till de förhöjda metallhalterna
i slammet från reningsverken och ta fram åtgärder. Samtliga
vattenverk har försetts med UV-ljus som en extra skyddsbarriär
för att reducera eventuella bakterier i vattnet. SMS-system
för att snabbt kunna informera kunderna vid eventuella drift
störningar har införts.
I syfte att bedöma ledningarnas status har 6,7 km ledning
filmats inom Höörs kommun varav 1,2 km har renoverats med
schaktfria metoder. Under året har 11 vattenläckor åtgärdats
varav 4 inom Höörs kommun. Saneringsplan för ledningsnätet
i Norra Rörum har tagits fram inför nedläggning av lokala
reningsverk och vattenverk. En gemensam dagvattenpolicy har

tagits fram för Höörs kommun och Hörby kommun. Arbetet har
bedrivits i samverkan mellan kommunernas olika berörda delar.
Kundservicegruppen är förstärkt med en VA-ingenjör för att
kunna ge bättre och snabbare service till våra kunder. Arbetet
med att uppdatera uppgifterna i vårt debiteringssystem så
att alla kunder betalar enligt beslutad VA-taxa håller på att
färdigställas. Mark- och miljödomstolen har under året avgjort
35 ärenden angående Mittskåne Vattens hantering av beslutad
VA-taxa. I samtliga fall har domstol gjort bedömningen att Mittskåne Vatten tolkat VA-taxan korrekt efter vad som är skäligt
och rättvist enligt vattentjänstlagen. Prövningstillstånd har inte
givits för fastighetsägare som sökt överprövning.
Utredning av ekonomihanteringen inom Höörs kommun som
värdkommun för Mittskåne Vatten samt även mellan kommunerna har genomförts. Förslag till en effektiviserad och samordnad redovisning och rapportering kommer att presenteras
för respektive kommunstyrelse under 2017.
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Mål och måluppfyllelse

God livsmiljö och boende för alla
Fullmäktigemål

Nämndsmål

Uppföljning

Kommentar

Långsiktigt hållbar slam
hantering genom att förbättra kvaliteten med ökad
information till kunder (upp-

Minst 1 proaktiv insats per
kvartal.
Fokus på långsiktig förändring av slamkvaliteten.

Deltagande i 3 evenemang samt
genomfört en annonskampanj, dock
under kvartal 2 och 3.

strömsarbete).
Minskad mängd tillskotts
Hållbarhetsindex grön nivå
vatten till reningsverken
ska uppnås årligen (>0,7
genom förnyelse av lednings- procent förnyelsetakt).
nätet.
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Ledningsregistret är inte komplett
samtidigt som vi lägger väldigt
mycket nya ledningar i Höörs kommun. Beräkningsmodellen i hållbarhetsindex fungerar inte för att
få fram ett rättvisande värde under
dessa förutsättningar. Med anledning av det kan vi för 2016 inte bedöma om målet uppfyllts eller ej.

Måluppfyllelse

VA/GIS-nämnden HÖÖRS KOMMUN

Tillgängliga och professionella
Fullmäktigemål

Nämndsmål

Uppföljning

Kommentar

Öka spridning av informa
tion om verksamheten
genom en välbesökt och
informativ webbplats –

Mäts och utvärderas årligen.
På sikt en minskning av
inkommande telefonsamtal.
Startar mätning 2016.

Under 2016 har 8 094 besök registrerats på webbplatsen varav 4 969
unika besök.

Startar 2016 genom enkät.

86 procent upplever att vi har en
bra kvalitet på våra levererade
tjänster. 64 procent är nöjda med
kontakten med oss. 48 procent
tycker vår webbplats är bra.
Information har genomförts publikt
7 gånger under 2016.

mittskanevatten.se.
Årlig ökning av antalet besök
med 5 procent.
Ökad kundnöjdhet med
3 procent gällande våra
tjänster.

Öka medborgarnas kännedom om verksamheten 10
procent årligen.

Startar 2016 genom enkät.
Informera publikt om verksamheten 8 gånger per år.

Måluppfyllelse

Innovativa och ansvarsfulla
Fullmäktigemål

Nämndsmål

Uppföljning

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

Årligt upprättande och uppföljning av medarbetarnas
individuella kompetens
utvecklingsplaner.
Uppföljning av antalet utbildningsdagar per medarbetare.
Årlig ökning av medarbetarnas Genomföra årlig medarbetar
uppfattning av oss som attenkät.
raktiv arbetsgivare.
Arbetsmiljöarbetet ska
Genomföra årlig medarbetar
bedrivas aktivt och fokusera enkät samt mätning av kortpå hälsa och arbetsglädje
tidsfrånvaro.
hos medarbetarna.

Kommentar

Måluppfyllelse

Alla medarbetare har en
kompetensutvecklingsplan.
3,3 utbildningsdagar har genomförts per medarbetare.

96 procent av medarbetarna trivs
på arbetsplatsen. 92 procent känner
förtroende för sin närmaste chef.
Medarbetarenkät genomförd och
redovisad för nämnden. Statistik
för korttidsfrånvaro har inte kunnat
levereras ur personalsystemet.

Långsiktig hållbar ekonomi
Fullmäktigemål

Nämndsmål

Uppföljning

Kommentar

Långsiktig planering av nya
investeringar och framtida
driftkostnader.

Upprätta en handlingsplan för förnyelse av
ledningsnätet och anläggningar under 2016.
Upprätta och följa ett
strategiskt dokument för
ekonomistyrningen av
VA-verksamheten på kort och
lång sikt 2016.
Kontinuerlig översyn av
taxeutvecklingen.
Taxans utveckling planeras
och är känd på flera års sikt.

Arbetet påbörjat men inte färdigställt under året.

Förbättrad ekonomistyrning.

Ekonomi i balans.

Måluppfyllelse

Fördjupad utredning pågår.
Implementering kräver
godkännande av KS.

Målet är beroende av föregående
mål för att
kunna uppnås.
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Ekonomi

Framtid

I driftsredovisningen inkluderas intäkter och kostnader för
hela Mittskåne Vatten, och därmed även för Hörby kommuns
VA-verksamhet. Hörbys del påverkar inte resultatet då den
verksamheten har ett driftnetto på noll, och kostnaderna slutredovisas i Hörby kommuns bokslut. VA-verksamhetens intäkter
och kostnader ska på 3 års sikt jämna ut varandra enligt lagen
om allmänna vattentjänster (LAV). Detta innebär att år med
överskott måste följas av underskott. Kan inte utjämning ske
på 3 år behöver VA-taxan justeras eller skattemedel skjutas till.
För perioden uppvisar verksamheten ett negativt resultat
om 37 tkr. Intäkterna för brukningsavgifter och debiteringen av
gamla anslutningsavgifter förbättrar resultatet.
Kostnaderna för perioden har varit högre än budgeterat,
vilket delvis beror på högre driftkostnader för bland annat VAmaterial och VA-entreprenad. Det har även varit en del reparationer som påverkar utfallet negativt. Under året har 674 tkr
tillskjutits i ränteintäkt för innestående anläggningsavgifter, vilket påverkar resultatet i positiv riktning. Det negativa resultatet
medför att regleringsfonden kommer att minska till 3 315 tkr.

Med tre år sedan samgåendet mellan Höör och Hörby kommuns VA-organisationer ligger fokus under 2017 främst på
effektivisering och optimering av verksamheten. Modern teknik
ger möjlighet till annan typ av övervakning av processer och
anläggningar än manuell övervakning. Detta tillsammans med
andra åtgärder kommer att ge kostnadsbesparingar vilket
medför minimerade taxehöjningar i framtiden. Vi har även ett
fortsatt fokus på att få en ordnad ekonomistyrning mellan kommunerna och en långsiktig planering både för investeringar och
för taxeutveckling.
I alla investeringar jobbar vi med energioptimering vilket nu
även tillsynsmyndigheten har ställt som krav på gällande stora
reningsverk. Detta kommer att få till effekt att investerings
takten i vissa delar behöver öka.

Kultur- och fritidsnämnden HÖÖRS KOMMUN

Kultur- och fritidsnämnden
Nämndens ordförande: Jill Andersson
Sektorschef: Freddy Friberg

Driftsredovisning
(tkr)

Bokslut
2014

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Budget
2016

Intäkter
Kostnader
Driftnetto
Budgetavvikelse

3 431
– 38 168
34 737
316

4 782
– 45 477
– 40 695
– 2 593

5 524
– 49 478
– 43 954
– 1 459

5 047
– 47 542
– 42 495

Årets händelser
Nämnd

Nämnden har haft sedvanliga sammanträden förlagda till
dagtid.

Administration
Skåneleden rustades upp med hjälp av ett projekt för arbetslösa ungdomar och asylsökande i samverkan med Arbetsförmedlingen och Region Skåne. Vandrare från hela Europa
njöt av fin natur och vackra leder på Frostavallen under
vandringsfestivalen Eurorando i oktober. Toaletterna längs
leden byggdes om för slamtömning. Tack vare satsningarna
utsågs Höör till Årets Skåneledskommun.
Lördagen den 4 juni arrangerades Ringsjön Runt för 50:e
gången. På nationaldagen genomförde nämnden och ortens
föreningar Kulturkvartersdagen med sedvanligt mycket god
uppslutning. Midsommarfirande utanför Berggrenska Gården
arrangerades av Lions och Höörs Föreningsallians med stöd
från kultur- och fritidsnämnden. Sommarkvällar med Åke
Hjerpe var som vanligt välbesökta och uppskattade. Åke fick en
särskild uppskattning genom att han blev utsedd till 2016 års
hedersmedborgare i Höör. Gången till handikapptoaletten vid
Berggrenska Gården tillgänglighetsanpassades. Kulturnatten
den 16 september lockade ett tusental besökare i alla åldrar.
För att öka servicen till medborgare och föreningar har
arbete med utveckling av lokalbokningssystemet FRI fortsatt.
Nya bidragsregler har införts för kulturföreningar och studieförbund. Översyn av skötselavtal har överenskommits med

fotbollsföreningarna. Under 2017 ska hela bidragssystemet till
ideella föreningar ses över.
SKUTT-läger (SKolUngdom Testar Träning) för inaktiva barn
genomfördes på hemmaplan. För andra gången arrangerades
en Senior Sport School i samarbete med Skåneidrotten, där
seniorer fick prova på hälsosamma aktiviteter.
Samverkan med Höörs Föreningsallians fortsätter, bland
annat med caféverksamhet på Berggrenska Gården, Sommarkvällar med Åke Hjerpe, skötsel av utomhusanläggningar och
projektmedverkan i till exempel friidrottsarenan.
Samtliga elever från förskoleklass till årskurs 9 erbjöds
professionell kultur på skoltid inom ramen för kommunens
kulturgaranti och Skapande skola. Kultur- och fritidssektorns
administration flyttade till nya lokaler i december.

Musikskolan
Musikskolan har renoverats och verksamheten har under tiden
bedrivits i tillfälliga lokaler maj–december. Nu är lokalerna tillgänglighetsanpassade, akustikanpassade och man har install
erat en akustikanpassad ventilation.
Musikskolan har medverkat och/eller arrangerat cirka 70
konserter och föreställningar under året. Bland annat genomfördes två stora projekt som mynnade ut i totalt 8 föreställningar som över 400 skolbarn fick se. Musikskolan arrangerade
i samarbete med Musik i Syd ”Spelmansstämman” där 300
barn och ungdomar från olika kulturskolor och boenden för
ensamkommande i Skåne fick musicera och dansa i Kulturhuset
Anders under en hel dag.
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Genom projektet Skapande skola har Musikskolans KulturResurs-pedagoger haft extra uppdrag på Sätoftaskolan, Gudmuntorps skola och Emiliaskolan. Danspedagogen har dansat
med årskurs 5 på Enebackeskolan och dramapedagogerna har
haft drama med fokus på retorik i årskurs 8 på Sätoftaskolan.

Höörs Bad och Sportcentrum
Verksamheten på Höörs Bad och Sportcentrum har under året
arbetat med fokus på trevlig miljö samt ren och säker anläggning. Utifrån dessa nyckelområden har både organisationen på
arbetsplatsen utvecklats, de dagliga rutinerna blivit skarpare
och medarbetarnas kompetensutveckling fokuserats inom
dessa delar. Resultaten av dessa arbetssätt är tydligt positiva
och uppskattade av våra besökare. Antalet besökare har ökat i
förhållande till 2015. Under hösten har vi tagit över simskolan
efter simklubbens konkurs. Detta innebär under 2017 ändrade
öppettider, planering av denna verksamhet och troligen också
ett ökat personalbehov. Arbetet med ny filteranläggning har
initierats och är igång med upphandling.

Biblioteket
Biblioteket har under 2016 arbetat fram en ny biblioteksplan
som antogs av kommunfullmäktige i maj. I arbetet med planen
har personal från både biblioteket och skolan, samt politiker
från kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden deltagit. Detta har gett en samsyn på biblioteks
frågorna i kommunen som är bra för framtida arbete.
Besöksfrekvensen har ökat under året; utlåningssiffrorna
har sjunkit något.
Arrangemangen för både vuxna och barn har varit många
och välbesökta. Satsningen på digital delaktighet har resul
terat i flera ”IT för ovana”-tillfällen som alla varit välbesökta
och uppskattade.
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Vi har arbetat med integration och delaktighet genom att
öppna biblioteket för språkcaféer och kvinnoträffar i samarbete
med nätverket Tillsammans Höör.
Förberedelse för ”Meröppet bibliotek” pågår. Upphandlingen
av system har dock fått vänta på grund av att vi måste byta
biblioteksdatasystem.

Fritidsverksamheten
För att möta ett ökat antal besökare på Älvkullen har en ny
fritidsgård på Ringsjöskolan startat för högstadieelever i kommunen. Denna verksamhet bedrivs parallellt med verksamheten
på Älvkullen. Båda verksamheterna har varit välbesökta under
året. Många nya besökare, framförallt högstadieelever.
Aktiviteterna har varit många och skiftande. Det har genomförts UKM-festivaler (Ung Kultur Möts) på lokal och regional
nivå. Den 14–15 maj genomfördes UKM Regionfestival på
Älvkullen med ett 100-tal deltagare från Skånes deltagande
kommuner. För att utveckla denna verksamhet på lokal nivå har
två läger arrangerats med inriktning på kultur och integration.
Sommarlovsentreprenörerna genomfördes med 12 deltagande ungdomar. Ungdomsdemokratiprojektet Ung i Mittskåne
har bedrivits i samarbete med Hörby, Sjöbo och Eslövs kommun.
Lovverksamhet har arrangerats på sport, sommar och höstlov. En extra satsning på sommaraktiviteterna möjliggjordes med
stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF), Länsstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden. Därför var
de allra flesta sommaraktiviteterna helt gratis för deltagarna. Ett
antal föreningar var med och arrangerade aktiviteter och ett brett
utbud kunde erbjudas våra unga i Höör. Höör fick utmärkelsen
Skånes fjärde bästa ungdomskommun av KFUM.
I samband med Sommar i Höör startades ett nattvandringsprojekt: Trygg Ungdom i Höör. Flera föreningar deltog
tillsammans med föreningen Nattvandrarna. Flera nattvand-
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ringar med vuxna som mötte ungdomarna bidrog till en lugn
sommar med nästintill ingen skadegörelse eller vandalism i
kommunen. Projektet fortsätter med gott resultat även under
läsåret 2016–2017.

Anläggningar
Friidrottsarenan på Jeppavallen är klar, besiktigad och certifi
erad som en klass 1-anläggning av Internationella friidrotts
förbundet (IAAF). Det är den högsta klassningen och innebär
att internationella tävlingar får hållas på Jeppavallen för
ungdoms- och juniortävlingar. Antalet banor räcker inte till för
seniortävlingar. Parkour- och utegymbana ska färdigställas i

början av 2017. En förberedande invigning den 1 oktober 2016
ska följas av en större officiell invigning i maj 2017.
Frosta Innebandyförening har fått ny sarg både i Höörs
Idrottshall och Sätoftahallen.
Idrottsanläggningen i Snogeröd är i stort behov av förnyelse
och komplettering. Ett projekt har startat med Snogeröds IF,
Höörs Föreningsallians och Höörs kommun som medfinansiär.
Målet är att senast 2018 ska en förnyad anläggning vara på plats.
Gamla Boo Vattenskid Club har skaffat ny flytbrygga av
betong med delbidrag från kultur- och fritidsnämnden.
Norra Rörums GIF har satt upp ny fotbollsbelysning med ett
delbidrag från kultur- och fritidsnämnden.

Mål och måluppfyllelse

God livsmiljö och boende för alla
Fullmäktigemål

Nämndsmål

Uppföljning

Kommentar

Sektorns aktiviteter ska inriktas till breda målgrupper.

Enkäter, dialoger, personliga
möten.

Behovet av aktiviteter
bestäms genom att fråga
invånarna.

Enkäter, dialoger, personliga
möten.

Integration och delaktighet
ska synas i alla sektorns
verksamheter.

Enkäter, dialoger, personliga
möten.

Sektorn erbjuder aktiviteter i ålders
spannet bebis–pensionär.
150 vandrare från hela Europa
deltog i Eurorando. 1000 personer
i olika åldrar besökte Kulturnatten.
1500 elever deltog i en kulturupplevelse inom kulturgarantin på skoltid. 14 barn deltog på SKUTT-läger.
23 seniorer deltog i Senior Sport
School. Bibliotek, bad, föreningsverksamhet, arrangemang och
fritidsgårdsverksamhet för barn
och unga gör att varje individ i Höör
får del av nämndens utbud.
11 elever med funktionsvariationer
deltog i ett musikskoleprojekt i
samarbete med Eslöv och Hörby
kulturskolor.
Musikskolans elever deltog i 70 konserter, föreställningar och projekt.
Biblioteket har haft 352 aktiviteter
varav 149 för barn.
Till exempel har dialog med elever
skett gällande kultur i skolan. Kommunens medarbetarundersökning
innehåller flera frågeställningar
kring kultur och fritid.
Nya bidragsregler med krav på
integration har framtagits för föreningar och studieförbund. Förenings
träffar med ungdomsorganisationer,
kultur- och pensionärsföreningar
har hållits. Fritidsledare och ungdomar har deltagit i projektet Ung i
Mittskåne. UKM-festivaler med ett
100-tal ungdomar har genomförts.

Måluppfyllelse
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Tillgängliga och professionella
Fullmäktigemål

Nämndsmål

Uppföljning

Kommentar

Måluppfyllelse

Sektorns medarbetare ska
Enkäter, dialoger, personliga En del av sektorns medarbetare
alltid ha ett gott bemötande i möten, antal klagomål, tid för har deltagit i Mötas-projektet. Vi
sitt verksamhetsutövande.
rättelse.
får bra betyg i Kommunens Kvalitet
i Korthet.
Öppethållande och tillgänglighet ska vara relevant i förhållande till önskemål, behov
och ekonomi.

Enkäter, dialoger, personliga
möten.

Detta prövas ständigt i alla
verksamheter.
Biblioteket har ökat sin tillgänglighet via webbsidan med nya
formulär.

Nämndsmål

Uppföljning

Kommentar

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

Medarbetarundersökning,
Samtliga medarbetare på kulturstatistik på antal utbildningar och fritidsadministration, Musiketcetera per anställd.
skolan och biblioteket har deltagit
i vidareutbildning under 2016.
Alla medarbetare på Älvkullen har
genomgått utbildning i bemötande
av barn med diagnoser och nyanlända unga.
Samtliga medarbetare i sektorn
har fått fortbildning i den utsträckning de har behov och framfört
önskemål.
Medarbetarundersökningar. Sjukfrånvaron är mycket låg i hela
sektorn.

Innovativa och ansvarsfulla
Fullmäktigemål

Sjukfrånvaron ska minska till
december 2016 genom att
de anställda ska känna del
aktighet och uppskattning.
Dialogen mellan tjänstemän
och presidiets politiker ska
öka fram till december 2016.

Antal möten och beslut
härledda till dessa möten.

Samtliga enheter inom sektorn har
kontaktpolitiker.

Nämndsmål

Uppföljning

Kommentar

Bidragssystemet till för
eningar ska effektiviseras.

Alla bidragsberättigade föreningar ska vara undersökta
till våren 2016.
Genom kontroller, mätningar,
rapporter.

Nya bidragsregler är införda för
studieförbund och kulturföreningar.

Måluppfyllelse

Långsiktig hållbar ekonomi
Fullmäktigemål

Miljömässig beaktan ska
tas i alla beslut av de entre
prenörer och avtalspartners
som anlitas av kultur- och
fritidsnämnden.
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Nya och ombyggda anläggningar
får en noggrann genomlysning i
miljömässighet.

Måluppfyllelse
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Ekonomi
Kultur- och fritidsnämndens resultat för 2016 visar på ett
underskott med 1 459 tkr.
De negativa budgetavvikelserna finns inom verksamheterna
Höörs Bad och Sportcentrum och Musikskolan eftersom dessa
verksamheter har varit underbudgeterade 2016. Verksamheterna för skötsel av idrottsplatser och anläggningar har
totalt en avvikelse på 500 tkr där en kostnad för skötsel finns
bokförd för två år då en justering har gjorts för att hamna rätt
bokföringsmässigt. Höörs Bad och Sportcentrum har inte fått
in intäkter enligt vad som var budgeterat: Actics medlemsantal
har minskat vilket minskat ersättningen enligt avtal, intäkterna
från kiosken är försumbara och inträdesavgifterna till badet
har inte nått målet. Även konkursen för Höörs Simsällskap har
inneburit uteblivna hyresintäkter både för våren samt hösten.
Trots stort intäktsbortfall på denna verksamhet visar kultur-och
fritidsnämnden totalt en positiv avvikelse på intäktssidan. Det
beror på intäkter från externa bidragsgivare bland annat lönebidrag, en schablonintäkt från Migrationsverket utanför budget
samt olika projektbidrag där intäkterna har kompenserat kostnaderna för projekten. Även för Musikskolans del har flytten
under ombyggnaden blivit betydligt mer omfattande än i den
planering som först gjordes.
Blandade faktorer som ej varit möjliga att påverka under
året har lett till att övriga verksamheter visar på ett överskott. I underskottet 1 459 kr för nämnden totalt finns en
återhållsamhet från verksamheterna och intäkter från externa
bidragsgivare.

Framtid
Kommunen satsar på att utveckla både befintliga och nya friskvårdsanläggningar i kommunen. Detta ska ske med egna medel
förstärkta med ansökta fondmedel.
Under 2017 fortsätter samverkan med Social sektor samt
Barn och Utbildning vad gäller kultur i vården och kulturgaranti
i skolan. Arbetsutskotten i barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden fortsätter med
regelbundna träffar för att lättare kunna se på uppkomna frågeställningar och komma fram till gemensamma lösningar. Vidare
sker satsningar på friluftslivet genom en planerad upprustning.
För att öka servicen till medborgare och föreningar är planerade
satsningar på bidragsrevidering, samtal med föreningarna och
enskilda medborgare samt en översyn på det kultur- och fritidspolitiska programmet viktigt. Folkhälsoarbetet bland både
unga, äldre och övriga medborgare är ett prioriterat arbete för
sektorn. Senior Sport School med aktiviteter för seniorer och
SKUTT-läger för inaktiva barn är viktiga folkhälsosatsningar
under 2017.
Älvkullen och den nystartade fritidsgården på Ringsjöskolan
är till för våra unga i Höör. Det ingår i vårt integrationsarbete,
förmedlande av gemensam värdegrund och omsorg om barn

och ungdomar. Fritidsgårdsverksamheterna kommer att utvecklas i samarbete med ungdomarna. Satsningen Ung i Mittskåne
syftar till att få igång ungdomsdemokratin med ett ungdomsråd
i Höör. Musikprojektet Drop the Beat kommer att genomföras i
samarbete med Hörby och Eslövs kommun.
Biblioteket arbetar för ett ”Meröppet bibliotek” för att bättre
kunna möta invånarnas krav på tillgänglighet. Enligt den nya
biblioteksplanen arbetar vi för att öka vår uppsökande verksamhet och vår digitala verksamhet. Ett biblioteksråd ska inrättas
under 2017. Mångspråksarbetet utvecklas genom att vi startar
verksamheten ”Låna en svensk”.
Under 2017 kan Musikskolan utveckla sin verksamhet i de
nya ombyggda och renoverade lokalerna. Verksamheten kommer fortsätta sitt arbete med att bredda utbudet samt jobba
med integrationsfrågor och jämställdhet.
Höörs Bad och Sportcentrum ska aktivt arbeta mot att bli ett
friskvårdscenter för så väl unga som äldre besökare och brukare. Anläggningen vänder sig mot motionärer, badande gäster,
skolornas simundervisning och föreningarnas verksamhet.
Kommunen har tagit över simskoleverksamheten från Höörs
Simsällskap, som gick i konkurs hösten 2016. Verksamheten
kännetecknas av rörelse och avkoppling där besökarens trivsel
står i fokus. Under året ska en ny modern och effektiv filter
anläggning installeras.
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Barn- och utbildningsnämnden
Nämndens ordförande: Björn Andreasson
Sektorschef: Lisbeth Bonthron

Driftsredovisning
(tkr)
Intäkter
Kostnader
Driftnetto
Budgetavvikelse

Årets händelser
Nyanlända

Under 2016 mottog Höörs kommun ca 100 nyanlända elever
i främst grundskolans senare år och på gymnasieskolans
introduktionsprogram. Omstruktureringar och rekrytering av
personal med kompetens att möta eleverna genomfördes i ett
läge där personalbristen redan är påtaglig.

Förskola
Under 2016 har det ackumulerade behovet för förskoleplatser
aktualiserats, eftersom efterfrågan har ökat. Nya tillfälliga
lokaler har tagits fram och kommer att kunna tas i bruk under
våren 2017.

Skola 2020
Under år 2016 avslutades utvecklingsprojektet skola 2016 som
har innefattat en utveckling av kollegialt lärande. Uppföljaren till
Skola 2016 är Lärande 2020, en fortsatt satsning på att utveckla
kompetensen hos personalen. Lärande 2020 inkluderar ännu
tydligare att lärande sker också i förskola och fritidshem.

IKT
Ett nytt IKT-verktyg har lanserats. Istället för I-pads erbjuds nu
elever i åk 4-9 s.k. chroome books, vilka har en lägre kostnad
och bättre användarmöjligheter. Under 2016 har omfattande
problem med Lärplattformen uppkommit och produkten har inte
motsvarat våra förväntningar i alla avseenden. Tydligast har
svårigheter märkts vid dokumentation av elevers resultat och
frånvaro, samt för dokumentation över förskolans verksamhet.
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Bokslut
2014
187 375
– 541 547
– 354 172
– 1 896

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Budget
2016

186 698
214 426
– 555 170 – 592 491
– 368 472 – 378 065
367
5 851

195 026
– 578 941
– 383 915

Barn- och utbildningsnämnden HÖÖRS KOMMUN

Mål och måluppfyllelse
Kunskapsresultaten avseende behörighet till gymnasieskolan
är högre än tidigare år. Men fortfarande kvarstår utmaningar
för att alla elever ska nå kunskapskraven i alla ämnen. Arbetet
för att stödja elever i behov av särskilt stöd är en avgörande
faktor för att nå bättre måluppfyllelse. Ett av de identifierade

utvecklingsbehoven är att öka läsförståelsen hos eleverna,
varför vi under 2016 gjorde en extra satsning på området genrepedagogik. Denna kompetensutvecklingsinstas pågår inom
ramen för Lärande 2020.
Inom förskolan har lärmiljöerna utvecklats sedan ett systematiskt arbete med pedagogistan införts.

God livsmiljö och boende för alla
Fullmäktigemål

1
2

Nämndsmål

Uppföljning

Kommentar

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

Statistik från Skolverket*.

2016 1: 90,8 procent.
2015: 86,7 procent.
2014: 84,6 procent.
2013: 87,7 procent.

Genomsnittliga meritvärdet i
årskurs 9 ska öka och överstiga
medelvärdet de senaste tre åren.

Statistik från Skolverket*.

2016: 228,5
2015: 229,6
2014 2: 206,3
2013: 207,8

Måluppfyllelse

2014, 2015 och 2016 avser exklusive nyanlända elever/elever med okänd bakgrund.
 r 2014 räknades genomsnittligt meritvärde utifrån 16 ämnen. Därför är det värdet lägre. Det blir därför inte rättvisande att
Å
inkludera värdena för år 2014 i en 3-årsjämförelse. 2016 års värde har därför jämförts med det för år 2015.

Tillgängliga och professionella
Fullmäktigemål

Nämndsmål

Uppföljning

Kommentar

Höörs kommun ska erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid.

Nyttjandegrad statistik.

Efterfrågan på verksamheten
har ökat något under 2016.
Andra kommuner köper
platser i verksamheten.

Antalet grundskoleelever/heltids
anställd lärare ska ej överstiga 11,6.

Statistik från Skolverket*.

2016: 12,4
2015: 12,1
2014: 11,5
2013: 12,3
2016: saknas.
2015: 25,9
2014: 22,7
2013: 21,5
2016: saknas.
2015: 5,3
2014: 5,3
2013: 5,4

Antalet inskrivna elever/årsarbetare Statistik från Skolverket*.
i fritidshemmen ska ej överstiga 20,9.

Antalet inskrivna barn/årsarbetare
i förskolan ska ej överstiga 5,2.

*

Statistik från Skolverket*.

Måluppfyllelse

Skolverkets statistik, SIRIS, för Höörs kommun ingår endast kommunala skolor, för riket samtliga huvudmän.
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Innovativa och ansvarsfulla
Fullmäktigemål

Nämndsmål

Uppföljning

Grundskola
Statistik från Skolverket*.
Andelen lärare med pedagogisk
högskoleexamen ska vara likvärdigt
eller överstiga medelvärdet för de

Kommentar

Måluppfyllelse

2016: 90,4 procent.
2015: 90,1 procent.
2014: 87,7 procent.
2013: 84,9 procent.

senaste tre åren.
Fritidshem
Andelen årsarbetare med peda
gogisk högskoleexamen ska vara
likvärdigt eller överstiga medel
värdet för de senaste tre åren.
Förskola
Andelen årsarbetare med peda
gogisk högskoleexamen ska vara
likvärdigt eller överstiga medel
värdet för de senaste tre åren.

Statistik från Skolverket*.

2016: saknas.
2015: 73 procent.
2014: 68 procent.
2013: 67 procent.

Statistik från Skolverket*.

2016: saknas.
2015: 48 procent.
2014: 50 procent.
2013: saknas.

Nämndsmål

Uppföljning

Kommentar

Andelen ekologiska livsmedel ska
öka till 40 procent till år 2020.

Statistik från Hantera.

2016: 37 procent.
2015: 32 procent.
2014: 30 procent.
2013: saknas.

Långsiktig hållbar ekonomi
Fullmäktigemål

*
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Skolverkets statistik, SIRIS, för Höörs kommun ingår endast kommunala skolor, för riket samtliga huvudmän.

Måluppfyllelse

Barn- och utbildningsnämnden HÖÖRS KOMMUN

Ekonomi
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott jämfört
med budget på 5 851 tkr. Större delen av överskottet kan förklaras med att nämnden fått mer statsbidrag än budgeterat.
Vissa av bidragen motsvarar en lika stor kostnad, exempelvis
Lärarlönelyftet, Maxtaxa i förskolan, Förstelärartjänster och
Mindre barngrupper. Andra bidrag har erhållits för specifik inriktning och måluppfyllelse, till exempel Skoldatatek,
där omfördelningar av arbetsuppgifter skett inom befintlig
personalstyrka med rätt kompetens. Vakant tjänsteutrymme
har endast delvis ersatts under viss tid varför ett överskott upp
kommit i ordinarie verksamhet.
Förskoleverksamheten redovisar ett överskott motsvarande
1 mnkr. Resursfördelningen har gett lägre kostnaderna både
för barn i enskilda förskolor och i kommunens egna förskolor.
Statsbidrag på 2 miljoner för mindre barngrupper har använts
för ändamålet i våra kommunala verksamheter.
Fritidshemsverksamheten visar ett underskott jämfört med
budget på 2,2 mnkr. Halva underskottet beror på högre efterfrågan, vilket lett till större kostnader för köpta platser hos
andra kommuner och i enskild regi. Resterande del av underskottet beror på högre personalkostnader i kommunens egna
fritidshem.
Större delen av underskottet på 1,1 mnkr för förskoleklass
beror på högre kostnader för barn i andra kommuner.
Grundskolan redovisar ett överskott på 5,5 mnkr. Fyllnadsgraden inom planerad organisation (klasser) i kommunens
skolor har varit högre, vilket har lett till en lägre genomsnittskostnad per elev. Detta motsvarar hälften av detta överskott.
Överskottet beror även på en fördelning av schablonersättningar
för nyanlända motsvarande 2 mnkr. Verksamheten redovisar
dock ett underskott på 3,7 mnkr för tilläggsbeloppen. Dessutom
redovisas ett överskott motsvarande ca 2 mnkr för IT-support.

Grundsärskolan redovisar ett underskott på 1,3 mnkr.
Antalet elever motsvarar i stort det budgeterade antalet, men
fördelningen är ett större antal i externa skolor och färre i
kommunens egen skola. Det har därmed blivit en mindre intäkt
för Sätoftaskolan, men kostnaden följer det budgeterade och
skolan redovisar ett underskott för denna verksamhet.
Gymnasieskolan inklusive gymnasiesärskolan redovisar ett
överskott jämfört med budget på 1,7 mnkr. Kostnaden för köpta
gymnasieplatser är 2,5 mnkr större än budgeterat. Den egna
gymnasieverksamheten redovisar ett överskott. Antalet elever
är betydligt fler än budgeterat vilket beror på det stora antalet
asylsökande. Den stora elevökningen kopplat till asylsökande har
lett till högre kostnader än budgeterat som täckts av bidrag från
migrationsverket. Ersättningsnivåerna höjdes kraftigt i samband
med halvårsskiftet och verksamheten redovisar ett överskott.
Den gymnasiala vuxen- och påbyggnadsutbildningen redo
visar ett överskott motsvarande 1,3 mnkr. Färre köpta SFI-platser
ger ett överskott.

Framtid
Beslut om utökade timplaner finns och det kommer att öka
kostnaderna för undervisning eftersom undervisningstiden ökas.
Utbildning för nyanlända kommer att märkas i synnerhet på
introduktionsprogrammet och Sfi där vi ser ökat elevantal.
Byggnation av förskolor och planering för ett tiotal andra
byggprojekt rörande skol- och förskolelokaler pågår. Detta tas
hänsyn till i budgetprocessen för 2018-2020.
Rekryteringsläget är svårt och insatser för att öka attraktiviteten i kommunen kan komma att behövas.
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Socialnämnden
Nämndens ordförande: Anders Magnhagen
Sektorschef: Monica Dahl

Driftsredovisning
(tkr)
Intäkter
Kostnader
Driftnetto
Budgetavvikelse

Årets händelser
Socialnämndens viktigaste fokusområde 2016 har varit boende
frågor som har varit gemensamt för alla målgrupper inom social
nämndens ansvarsområde.
Året har präglats av arbete med etablering, rekrytering och
anpassning i organisation och verksamhet utifrån förändrad
lagstiftning och uppdrag.
Socialtjänstens uppdrag fortsätter att expandera då antalet
kommuninvånare ökar i Höör.
Nytt boende inom socialpsykiatrin har öppnat.
Boende för ensamkommande barn har iordningställts och
öppnats i kommunen samtidigt som ett avtal med köp av platser
har avvecklats.
Behovet av åtgärder och insatser enligt lagen om vård av
missbrukare (LVM) och lagen om vård av unga (LVU) har ökat
under året likaså behovet av familjehemsplaceringar.
Återigen är sektorn omcertifierad i kvalitetsledningssystemet
ISO 9001:2008. Intern kontroll och interna verksamhets
uppföljningar har gjorts enligt beslutad plan.
Hemsidan uppdateras kontinuerligt för att förmedla social
tjänstens uppdrag, ansvar och möjligheter till stöd och insatser.
Sociala medier används av till exempel fältassistenten som
har en Facebooksida, likaså Björkens äldreboende och daglig
verksamhet som sänder poddradio.
Inom socialnämndens verksamheter har det varit brist på
olika yrkeskategorier som periodvis har påverkat kontinuitet
och att insatser senareläggs eller att väntetiden kan förlängas.
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Bokslut
2014

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Budget
2016

84 464
– 329 503
– 245 039
– 11 827

99 323
– 325 315
– 256 992
29

153 716
– 425 920
– 272 204
2 344

97 056
– 371 604
– 274 548

Socialnämnden har behövt anlita bemanningsföretag till bland
annat sjuksköterskor.
Personaltätheten i äldreomsorgens särskilda boenden har ökat.
I slutet på året integrerades korttidsenheten med hemrehabili
teringen till en gemensam rehabiliteringsenhet.

Äldreomsorg (ÄO)
Ett stort medarbetardrivet innovationsarbete pågår inom äldre
omsorgen där vi under året har tillämpat ny teknik inom bland
annat sårvård och där vi även ser över möjligheter att använda
välfärdsteknik inom hemtjänst och hemsjukvård. Vi testar olika
typer av larm och ska testa tillsyn med kamera under 2017.
Efterfrågan av äldreomsorg är fortsatt hög. Antalet särskilt
boende-platser och korttidsplatser i egen regi är inte tillräckligt
varav flera köp av platser har fått göras utanför kommunen.

Hemtjänsten
Hemtjänstens uppdrag har ökat med drygt 6 000 timmar.
Samordnad vårdplanering genomförs med vårdcentral och
sjukhus via Skype i allt större utsträckning.
Hemtjänst är en beslutad insats till personer oavsett ålder.
Många insatser är korta men många, och är fördelade över
dygnets timmar, vilket i sin tur medför mycket körtid.
Elcykelparken har utökats med speciella cykelrundor och
routeoptimering gällande bilanvändandet.
Maxtaxan höjdes från och med den 1 juli 2016 från 1 772 kr
till 1 991 kr.

Socialnämnden HÖÖRS KOMMUN

Kommunala hälso- och sjukvården
Kommunfullmäktige har undertecknat ett nytt hälso- och
sjukvårdsavtal som börjar gälla den 1 januari 2017. Det är
ett utvecklingsavtal där syftet är personcentrerade sam
arbetslösningar utifrån patienters och/eller brukares behov
och förutsättningar.
Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar är upp till och med
sjuksköterskenivå (inklusive fysioterapeut och arbetsterapeut)
och för att få en sammanhållen hälso- och sjukvård har vi ett nära
samarbete med vårdcentral, psykiatrisk öppenvård och sjukhus.
Behovet av tekniska hjälpmedel och kognitiva hjälpmedel
ökar kontinuerligt.
Rekryteringssvårigheter och stressrelaterad sjukfrånvaro
har konstaterats hos flera sjuksköterskor, vilket har inneburit
att bemanningsföretag har anlitats.

Omsorg om personer med
funktionsnedsättning (OF)
Plan för delaktighet och jämlikhet för personer med funktions
nedsättning (revidering av handikapplanen) är framtagen och
ska behandlas politiskt av kommunfullmäktige under 2017.
Ett boende inom socialpsykiatrin för personer med psykisk
funktionsnedsättning har startats. Planering pågår för att
öppna ett trapphusboende 2017.

Medborgarens delaktighet har ökat genom införandet av del
aktighetsmodellen i daglig verksamhet och inom socialpsykiatrin.

Individ- och familjeomsorg (IFO)
Socialnämnden har tecknat avtal med Lunds kommun gällande
social jour och social beredskap.
Under våren har IFO tillsammans med barn- och utbildnings
sektorn samt kultur- och fritidssektorn arbetat fram en handlings
plan för barn och unga utifrån överenskommelsen med nationella
samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården.
Behandlingsåtgärder, både frivilligt och genom LVM, till
vuxna har ökat och kostnaden är betydligt mer än den tilldelade
ramen för missbruksvård.
Gällande placerade barn och unga är övervägande delen
place rade i familjehem (fem nya familjehemsplaceringar)
istället för på HVB-hem.
Familjerådslag är en modell som används inom flera verk
samheter inom socialtjänsten, främst inom barn och familj med
ett gott resultat.
IFO har en låg personalomsättning och vid behov av rekryt
ering inkommer ansökningar av erfarna socionomer.
Försörjningsstödet, liksom antalet hushåll, har under slutet
av året ökat något.

87

HÖÖRS KOMMUN Socialnämnden

Medarbetare
Medarbetarenkätens resultat inom Social sektor har förbättrats
inom i princip samtliga områden. Kompetensutveckling och fort
bildning behövs ständigt för att upprätthålla god kvalitet, vara en
attraktiv arbetsgivare och för att behålla duktiga medarbetare.
En stor utmaning framöver är rekrytering i samband med
flera pensionsavgångar.

Utveckling
Fortsätta arbetet med etablering och integration för barn och
unga som kom till Höör under hösten 2015 för att kunna bli
självförsörjande med egen bostad.
Boendeformer ska omvandlas från HVB-hem till stödboende
i takt med att ungdomarna blir myndiga och får permanent
uppehållstillstånd.

Ersättningar från Migrationsverket kommer troligen att
minska från och med halvårsskiftet 2017.
Skapa nya och fler boendealternativ, inom ÄO, IFO och OF.
Kravspecificering och behovsanalys är genomförda inom ÄO
och OF.
Fortsätta med innovationsarbetet genom att testa förbättrings
förslag, utvärdera, omvärdera och implementera i verksam
heterna.
Det pågår flera projekt och samverkan med andra myndig
heter, kommuner och föreningar med mera, såsom att delta i
verksamhetsråd inom LSS, Finsam, vård- och omsorgscollege,
Barnahus med flera.
Höörs kommun tillsammans med Botkyrka kommer hösten
2017 att anordna en nationell familjerådslagskonferens i Malmö.

Mål och måluppfyllelse

God livsmiljö och boende för alla
Fullmäktigemål

Nämndsmål

Uppföljning

Andelen personer som bor
kvar i Höör efter beslut om
boende ska öka.

Andelen personer som får
beslut om boende som pla
ceras i Höörs kommun, i rela
tion till totalt antal personer
som får beslut om boende.

Kommentar

Inom socialpsykiatrin har ett nytt
boende startats i kommunens egen
regi. Inom äldreomsorgen är det på
grund av platsbrist ej möjligt att er
bjuda särskilt boende i kommunen.
HVB-boende för ensamkommande
barn har utökats i kommunen.
Målet är uppfyllt inom OF och IFO,
men ej inom äldreomsorgen.
Antalet medborgare som tar Oktober 2016 jämfört med
Antalet medborgare som tar del av
del av tidiga insatser ska öka. oktober 2015.
insatserna på Kungshällan har ökat
under året. Antalet besökare på Kivi
har ökat. Seniorträffar har hållits
inom HSL. Antalet samarbetssamtal
har ökat inom familjerätten. Antalet
deltagare har ökat inom öppen råd
givning.
Individens förmåga, delaktig I minst 2/3 av genomförande Stickprovskontroller har visat att vi
het och självbestämmande
planerna ska det framgå.
inte uppfyller det kvalitativa målet.
ska framgå av genomförande
planen.
Andelen medborgare som
Minst 75 respektive 84 pro
72 procent är nöjda på särskilt
är nöjda med sitt särskilda
cent ska vara nöjda med sitt boende, jämfört med 71 procent
boende eller hemtjänst ska
särskilda boende eller med
2015.
öka.
sin hemtjänst.
86 procent är nöjda med hemtjäns
ten jämfört med 79 procent 2015.
Andelen medborgare är mer nöjda
än 2015, men för särskilt boende
har nöjdheten inte ökat riktigt lika
mycket som målet var.
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Måluppfyllelse

Socialnämnden HÖÖRS KOMMUN

Tillgängliga och professionella
Fullmäktigemål

Nämndsmål

Uppföljning

Kommentar

100 procent av informatio
nen på hemsidan ska inte
vara äldre än 6 månader.
Nöjdheten gällande bemö

Mäts via revideringsdatum.

All information är uppdaterad.

Via enkäter.

98 procent av medborgarna med
hemtjänst är nöjda med bemötan
det, vilket är högre än 2015.
89 procent av medborgarna på sär
skilt boende är nöjda, vilket är lägre
än 2015.
Inom LSS-boende är 83 procent
nöjda med bemötandet, vilket är
högre än 2015. För daglig verk
samhet LSS är 81 procent nöjda
med bemötandet, vilket är högre
än 2015.
Inom IFO anser 97 procent att de
blir bemötta med respekt (95 pro
cent 2015).
86 procent av de äldre med hem
tjänst anser att personalen tar
hänsyn till åsikter och önskemål, 55
procent anser att de kan påverka
vid vilka tider de får hjälp. Båda
siffrorna är högre än 2015.
84 procent av de boende på särskilt
boende anser att personalen tar
hänsyn till åsikter och önskemål,
vilket är en högre andel än 2015.
48 procent anser att de kan påverka
vid vilka tider de får hjälp, samma
siffra som 2015.
67 procent av de boende på LSS-
boende är nöjda med sitt själv
bestämmande. För personer med
daglig verksamhet LSS är 67 pro
cent nöjda med självbestämmandet.
Frågorna inom LSS är nya jämfört
med 2015.
Inom IFO anser 75 procent att de
kan påverka besluten (67 procent
2015).

tande på de olika brukar
enkäterna/värdegrunds
enkäterna ska bibehållas
eller öka jämfört med 2015.

Nöjdheten gällande inflytande Via enkäter.
på de olika brukarenkäterna/
värdegrundsenkäterna ska
bibehållas eller öka jämfört
med 2015.

Måluppfyllelse
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Innovativa och ansvarsfulla
Fullmäktigemål

Nämndsmål

Uppföljning

Kommentar

Medarbetarnas uppfattning
om kompetensutveckling,
information och kunskaps
utbyte ska öka.

Information och kunskap i
medarbetarundersökningen
ska vara minst 67 procent.

68 procent av de svarande i S
 ocial
sektor gav positiva svar inom
frågeområdet ”Information och
kunskap”.

Medarbetarnas uppfattning
om den goda arbetsplatsen
ska öka.
Fler medarbetare kan rekom
mendera Höörs kommun som
arbetsgivare.

I medarbetarundersökningen
ska det sammanvägda måttet
vara minst 74 procent.
Minst 54 procent ska vilja
rekommendera Höörs kom
mun som arbetsgivare.

76 procent av de svarande i S
 ocial
sektor gav positiva svar inom fråge
området ”Den goda arbetsplatsen”.
63 procent av de svarande i Social
sektor har angett att de rekommen
derar Höörs kommun som arbets
givare.

Nämndsmål

Uppföljning

Kommentar

Avvikelse mot budget ska
vara >=0.
Andel inköpta ekologiska
livsmedel ska öka.
Minst 2/3 av verksamheten
ska uppnå sina mål i hand
lingsplanen avseende energi.

Ekonomiskt resultat.

Måluppfyllelse

Långsiktig hållbar ekonomi
Fullmäktigemål

Minst 30 procent ska vara
ekologiskt.
Antal uppnådda mål.

Ekonomi
Budgetramen för Social sektor 2016 var -274 548 tkr och resul
tatet blev -272 205 tkr, vilket ger ett överskott på totalt 2 343 tkr.
De största negativa budgetavvikelserna finns inom äldre
omsorgen och vård för vuxna med missbruksproblem, och den
största positiva budgetavvikelsen finns inom flyktingmottag
andet av asylsökande ensamkommande barn.
Inom äldreomsorgen har behovet av att köpa särskilt
boende och korttidsplatser externt fortsatt öka då de egna
boendena varit fullbelagda. Dessutom var första halvan av året
kostsamt inom HSL-insatser då bemanningsföretag anlitades
på grund av vakanta tjänster. Men det är inom hemtjänsten
den största delen av underskottet finns. Målet på 60 procent i
medborgartid nås inte och dessutom har det utförts cirka 6 000
timmar mer än det fanns utrymme för i budget. Underskott på
grund av ej uppnått mål med medborgartid är 2,3 mnkr och
underskott beroende på volymökningen är 2,7 mnkr.
Kostnaden för de externa placeringarna inom missbruk
vuxna ökade under 2016 och resulterade i ett överskridande
av budget på 2,1 mnkr.
Flyktingmottagandets överskott förklaras med en välfung
erande verksamhet i egen regi och att kostnad för platser vi
köper in inte överstiger de nuvarande ersättningsnivåerna från
Migrationsverket.
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Måluppfyllelse

Mer än 30 procent av livsmedlen som
har köpts in har varit ekologiskt.
Merparten av sektorns enheter
har uppnått sina handlingsplaner
gällande energi.

Ekonomiskt bistånd genererar överskott med 0,4 mnkr.
En del av Migrationsverkets schablonutbetalning till Sveriges
kommuner användes inom Höörs kommun till att täcka upp för
ökade kostnader inom ekonomiskt bistånd.
Överskottet inom området arbetsmarknadsåtgärder beror
på att intäkterna blivit högre än beräknat under året och detta
samtidigt som en långtidssjukskriven medarbetare inte har
ersatts av vikarie.

Framtid

Framtida utmaningar och möjligheter är
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bostadsbehov
nytt hälso- och sjukvårdsavtal
integration
psykisk ohälsa
förändrad lagstiftning – barnkonventionen, socialförsäkrings
balken (SFB)
försörjningsstöd
ökad inflyttning som påverkar samtliga verksamheter
satsning på förebyggande insatser, välfärdsteknik, innovationer
rekrytering och kompetensutveckling
deltagande i externt finansierade projekt
tillvaratagande och utveckling av innovationer.

Miljö- och byggnadsnämnden HÖÖRS KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden
Nämndens ordförande: Kenneth Kallin
Sektorschef: Rolf Englesson

Driftsredovisning
(tkr)

Bokslut
2014

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Budget
2016

Intäkter
Kostnader
Driftnetto
Budgetavvikelse

3 916
– 10 743
– 6 828
– 1 142

3 892
– 11 857
– 7 965
– 1 726

4 996
– 16 075
– 11 079
– 3 684

3 860
– 11 255
– 7 395

Årets händelser
En ny strategiplan angående inventering och åtgärdande av
enskilda avlopp har tagits fram och kommer att implementeras
under 2017.

Arbetet med bly och kadmium i grundvattnet fortsätter och
flera kommuner är nu engagerade via Länsstyrelsen.
Nämnden har tagit över tillsynen av tobak och receptfria
läkemedel.
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Mål och måluppfyllelse

God livsmiljö och boende för alla
Fullmäktigemål

Nämndsmål

Uppföljning

Kommentar

Tillsynsarbetet med enskilda Mäts med en schablon
avlopp ska leda till att kväve beräkning över olika typer av
utsläppen minskar med 300
enskilda avlopp.
kg per år och fosforutsläppen
med 70 kg per år.
Antalet inspektioner som
myndigheten utför på livsmedelsområdet.
Antalet inspektioner som
myndigheten utför på miljöområdet.
Antalet inspektioner som
myndigheten utför på
hälsoskyddsområdet.
Antal tillsynsbesök, bygg.

Vi nådde 238 kg N och 30 kg P i
minskning. Vi fann det viktigt att
lägga tid på en ny plan för effektivare inventering och åtgärdande.

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

Vi nådde 201 stycken.

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

Vi nådde 100 stycken. Ett flertal
större ärenden ledde till mycket
arbete, men färre inspektioner.
Vi nådde 56 stycken inspektioner.

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

Måluppfyllelse

Mäts i antal och målet för
helåret är 100 stycken.

Vi nådde 102 stycken.

Nämndsmål

Uppföljning

Kommentar

Tiden för att handlägga ett
bygglov.

Mäts löpande över året och
Handläggningstiden var 4 veckor.
målsättningen är att snittiden ska vara mindre än
8 veckor.
Mäts som tiden från det att
Handläggningstiden var 12 dagar.
ärendet är komplett till dess
att beslut om åtgärd är taget.
Den genomsnittliga tiden ska
inte uppgå till mer än 2 veckor.

Tillgängliga och professionella
Fullmäktigemål

Tiden för handläggning av
icke bygglovspliktiga
BAB-ärenden (Bostads
anpassningsbidrag).

Måluppfyllelse

Långsiktig hållbar ekonomi
Fullmäktigemål
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Nämndsmål

Uppföljning

Kommentar

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

Budget avstäms mot det
Vi hade ett underskott. Antalet
faktiska utfallet vid bokslutet ärenden och dess omfattning ökar
2016.
kraftigt.

Måluppfyllelse

Ekonomi

Framtid

Såväl kostnader som intäkter på miljösidan följer budget väl.
På byggsidan är intäkterna över budget vilket beror på ett
ökat byggande (och på detta följande ett ökat antal bygglov)
och att beslut om ett antal sanktionsavgifter tagits.
Inom bostadsanpassningsbidrag slår utgifterna i taket till
följd av ökande antal ärenden och ökad komplexitetsgrad.
Denna situation kommer sannolikt att fortsätta under 2017.

Under 2017 kommer sektorn att påbörja upphandling av ett
nytt verksamhetssystem.
Sektorn kommer också att organisera om handläggningen av
bostadsanpassningsbidragen och utföra en större del av åtgärderna i egen regi. Detta för att korta tiden mellan beslut och utförande, till gagn för såväl den enskilde som kommunens ekonomi.

Räkenskaper HÖÖRS KOMMUN

Principer och information
om redovisningen
Kommunstyrelsen har i upprättandet av årsredovisningen följt
lagen om kommunal redovisning och rekommendationerna från
Rådet för kommunal redovisning (RKR) med undantag för
• RKR 13.2 Genom att inte redovisa hyreskontrakt som finansiell leasing. Höörs kommun hyr fastigheter av sitt dotterbolag Höörs fastighet AB som skulle kunna definieras som
finansiell leasing. I den sammanställda redovisningen elimineras interna förhållanden. Under 2017 planeras en analys
göras av dessa hyresavtal för att kunna klassificera dem.
• RKR 18, Genom att exploateringsprojekt intäkts- och kostnadsförts först när hela exploateringsområdet har färdigställts och avslutats. En genomlysning av arbetsprocessen
kring exploateringarna kommer att initieras under 2017 för
att kunna anpassas till rekommendationen.
Redovisningen har också tagits fram med inspiration från
riktlinjerna för integrerad redovisning som är framtaget av
Integrated Reporting Council (www.integratedreporting.org)
Det är första gången Höörs kommun tar fram en redovisning
med en integrerad ansats.
Kontaktpersoner avseende Höörs kommuns integrerade
redovisning 2016 för den finansiella informationen är Lars-Johan Rosvall, finanschef, och för den icke-finansiella informationen Helena Sjöholm, verksamhetsutvecklare.
Lars-Olle Larsson, svensk ambassadör för International
Integrated Reporting Council (IIRC) har medverkat som rådgivare i arbetet med redovisningen. I arbetet har också Åsa
Abrahamsson, miljöstrateg, och Linda Andersson, ekonomichef,
medverkat.

Revision
Den integrerade redovisningen har i sin helhet varit föremål för
revisorernas granskning (se revisionsberättelsen). Revision och
redovisning är för kommuner en hjälp till att förbättra verksamheten, uppföljningen och rapporteringen av den samma.

Verksamhetsinformation
Verksamhetsinformation baseras på kommunens kvalitet i
korthet, medborgarundersökningen och medarbetarundersökningen.

Finansiell information
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas
inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde
där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter
har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristig
placering har gjorts till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet. Avsättningar för pensionsskuld har tagits upp till
det belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på
balansdagen och är beräknad av KPA per 2016-12-15.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har
använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen
med undantag för förändrade redovisningsprinciper.

Förändrade redovisningsprinciper
Vatten- och avloppsverksamhetens överskott som tidigare låg
bokfört under eget kapital har under 2014 omklassificerats till
långfristig skuld i enlighet med RKR 18. Detta är ej resultat
påverkande men minskar eget kapital med 4,5 mnkr 2014.
Jämförelsetalen för föregående år har omräknats enligt den
nya principen.
Från och med 2016 redovisar Höörs kommun investeringsbidrag enligt RKR 18, dessförinnan har investeringsbidraget
redovisats som minskning av investeringskostnaden i anläggningsregistret.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till
anskaffningsvärdet, utgift minus investeringsbidraget, med
avdrag för planenliga avskrivningar. Tillgångar avsedda för stadig
varande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger
gränsen om ett halvt basbelopp exklusive mervärdesskatt.

Anslutningsavgifter
Anslutningsavgifter redovisas enligt RKR 18, vilket innebär att
anslutningsavgifter bokförs som långfristig skuld och upplöses
i takt med att investeringsutgifterna för anläggningarna avskrivs.
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Avskrivningstid

Kapitalkostnader

Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av komponentens nyttjandeperiod med linjär avskrivning
baserat på anskaffningsvärde exklusive eventuellt restvärde.
För tillgångar med identifierbara komponenter som har olika
nyttjandeperiod där varje komponents värde uppgår till minst
200 000 kr tillämpas komponentavskrivning. På tillgångar
i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.
Höörs kommun tillämpar komponentavskrivningar enligt
RKR 11.4 från och med 2014. Detta innebär att skillnader
i förbrukning och nyttjandeperioder av betydande komponenter
i en materiell anläggningstillgång har beaktats vid aktiveringar
på investeringar gjorda under året. Beloppet för en betydande komponent är satt till 200 000 kr, vilket innebär att en
anläggningstillgång under 200 000 kr inte behöver fördelas
på olika komponenter även om det skulle finnas skillnader
i förbrukning och nyttjandeperiod. En genomlysning har skett
av hela anläggningsregistret där anläggningstillgångar med
en ingående balans över 500 000 kr och med en återstående
avskrivningstid på mer än 10 år har analyserats för att finna
anläggningstillgångar som kan innehålla komponenter i den
gamla redovisningen.

Avskrivning beräknas med olika procentsatser beroende på
beräknad nyttjandeperiod. Internränta för 2016 har beräknats
med 2,5 procent på bokförda värden. Samma principer gäller för
all verksamhet, det vill säga både skatte- och avgiftsfinansierad.

Fakturor (utställda av Höörs kommun)
Fakturor, utställda efter periodskiftet, har periodiserats till
föregående period, om de avser en vara eller tjänst som Höörs
kommun levererat/utfört under den perioden.

Fastighetsavgift
Intäkter från fastighetsavgift baseras på SKL:s (Sveriges
Kommuner och Landstings) bokslutsprognos (cirkulär 16:72).
Intäkterna består av slutligt utfall av 2015 års fastighetsavgift
samt prognos av 2016 års fastighetsavgift.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer
i not till respektive post i resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och
överstiger 10 mnkr. Dessutom redovisas alltid kommunens
realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar.

Kapitalförvaltning
Kapitalförvaltningen (finansiella anläggningstillgångar) är
värderad post för post till det lägsta av anskaffningsvärdet och
försäljningsvärdet.
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Leasing
Leasingavtal med villkor som innebär att kommunen i allt
väsentligt åtnjuter de ekonomiska fördelar och bär de ekonomiska risker som förknippas med ägandet av objektet och om
avtalstiden överstiger 3 år samt överstiger ett halvt basbelopp
definieras som finansiell leasing i enlighet med RKR 13.2. Avtal
tecknade före den 1 januari 2003 klassificeras som operationella. Hyreskontrakt redovisas ej som finansiell leasing.

Leverantörsskulder
Leverantörsfakturor, utställda efter periodskiftet, har periodiserats till föregående period, om de avser en vara eller tjänst som
levererats/utförts under den perioden.

Lån
Lånekostnader redovisas enligt huvudmetoden, vilket innebär
att lånekostnader belastar resultatet för den period de hänför
sig till, RKR 15.1.

Pensionsskuld
Kommunens skuld till personalen har bokförts som en avsättning.

Personalomkostnadspålägg
•
•

Anställda på kommunala avtal med pensionsförmåner
37,29 procent (6,83 procent avser pensionsåtaganden).
Förtroendevalda/uppdragstagare 31,42 procent.

Pensionsskuldens ökning bokförs med ett procentuellt påslag
på lönen.

Räntor (kostnads- respektive intäktsräntor)
Räntor på lån samt ränteintäkter på likvida medel har periodiserats till den redovisningsperiod de avser.

Semesterskuld och okompenserad övertid
Kommunens skuld till personalen per den 31 december har
skuldbokförts som en kortfristig skuld.

Räkenskaper HÖÖRS KOMMUN

Sammanställd redovisning
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har minst 20 procent inflytande.
Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en
samlad bild av kommunens totala ekonomiska ställning och
åtaganden. De kommunala bolagen har under året bytt redovisningsprincip och tillämpar de redovisningsprinciper som följer
av BFNAR 2012:1. Ingen omräkning av jämförelseåret (2013)
har gjorts i den sammanställda redovisningen. Kommunens
redovisningsprinciper är vägledande för den sammanställda
redovisningen. I den sammanställda redovisningen har eliminering gjorts för interna mellanhavanden mellan kommunen
och företagen och interna mellanhavanden mellan företagen.
Obeskattade reserver har räknats som eget kapital till 78 procent och som avsättning till 22 procent. För redovisningen
används en proportionell konsolideringsmetod, som innebär
att den andel som kommunen äger ingår i den sammanställda
resultat- och balansräkningen samt finansieringsanalysen. Den
sammanställda redovisningen baseras på reviderade uppgifter
avseende bolagen. De underlag som funnits tillgängliga vid
upprättandet har använts för de olika avräkningarna.

Statsbidrag
Statsbidrag som hör till en viss redovisningsperiod men inte
flutit in före periodskiftet har fordringsbokförts.
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Begreppsförklaringar
Avskrivningar

Kapitalens definitioner:

Årlig värdeminskning av anläggningstillgångar där avskrivning
sker utifrån förväntad nyttjandeperiod.

Förtroende och relationer mellan kommunen, medborgarna
och andra samhällsaktörer
Tillgången handlar om förtroendet och relationen mellan kommunen och intressenter. Det avser exempelvis medborgarnas
och intressenters förtroende för att kommunen ger bra service,
att förtroendevalda och medarbetare arbetar för kommunens
bästa. Det handlar också om hur kommunen skapar förtroende
för intressenter och bygger och värnar samarbetet med dem.
(Relationskapitalet)

Balanslikviditet
Visar förhållandet i procent mellan omsättningstillgångar och
kortfristiga skulder.

Balansräkning
Visar den ekonomiska ställningen per den 31 december samt
hur kapitalet använts (tillgångar) och hur det har anskaffats
(skulder, avsättningar och eget kapital).

Eget kapital
Skillnaden mellan tillgångar och skulder och avsättningar.
Består av anläggningskapital (bundet kapital i anläggningar för
stadigvarande bruk) och rörelsekapital (fritt kapital för framtida
drifts- och investeringsändamål).

Finansiella intäkter
Intäkter som kommer från placerade medel, exempelvis ränta
på bankkonto och utlämnade lån.

Finansiella kostnader
Kostnader som kommer från upplåning, räntekostnader och
pensionsskuld.

Finansnetto

Förtroendevalda och medarbetare
Tillgången handlar om förtroendevaldas och medarbetares
erfarenheter, bemötande, förhållningssätt och samverkan samt
nätverk. (Humankapitalet)
Arbetssätt och rutiner
Tillgången handlar om processer för ledning, styrning, beslutsfattande, rättssäkerhet. Den handlar också om licenser och
system för ordning och reda. (Intellektuellt kapital)

Beskriver hur kommunen fått in pengar under året och hur de
använts.

Pengar, anläggningar och infrastruktur
Tillgången avser ekonomiska medel som skatter, avgifter eller
statsbidrag. Det handlar också, fastigheter, utrustning eller
kommunikationer. Till exempel vägar, idrottsanläggningar, vatten och avloppsanläggningar eller geodata. (Finansiellt kapital
och anläggningstillgång)

Generella statsbidrag

Kapitalkostnader

Statsbidrag som inte är speciellt riktade till någon verksamhet.

Samlingsbegrepp för planmässig avskrivning och intern ränta.

Skillnaden mellan finansiella kostnader och intäkter.

Kassaflödesanalys

Intern ränta
En kalkylmässig kostnad för det anläggningskapital som utnyttjas inom en viss verksamhet.
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Natur och miljö
Tillgången avser kommunens hushållning och vård av naturresurser som skog, mark, luft, vatten eller energi. Det handlar
också om kommunens sätt att hantera naturresurserna (dvs
samhällsplaneringen(Naturkapitalet)

Räkenskaper HÖÖRS KOMMUN

Kassalikviditet

Periodisering

Likviditeten i procent av kortfristiga skulder.

Fördelning av kostnader och intäkter till rätt redovisningsperiod.

Kortfristiga

Resultaträkning

Skulder respektive fordringar som förfaller under det närmaste
året.

Sammanfattar intäkter och kostnader samt visar årets förändring av det egna kapitalet.

Långfristiga

Rörelsekapital

Skulder respektive fordringar som förfaller efter mer än ett år.

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

Nettoinvestering

Skuldsättningsgrad

Årets investeringsutgifter minus investeringsinkomster (exempel
vis bidrag).

Talar i procent om förhållandet mellan skulder och eget kapital.

Nettokostnad
Driftskostnader inklusive avskrivningar efter avdrag för drifts
bidrag, avgifter och ersättningar.

Soliditet
Beskriver i procent hur mycket av kommunens tillgångar som
finansierats med egna medel. Beräknas genom att dividera eget
kapital med summan tillgångar.
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Resultaträkning
Kommun
Bokslut
2016

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Bokslut
2015

158,7
– 953,2
– 23,4

245,8
– 1 044,1
– 20,6

198,7
– 949,4
– 21,3

290,3
– 1 027,7
– 47,7

254,8
– 945,5
– 50,1

– 817,9

– 818,9

– 772,0

– 785,1

– 740,8

656,9
162,6
5,2
– 2,7

651,8
169,8
5,1
– 3,4

617,4
149,2
14,7
– 3,6

651,8
169,8
1,7
– 21,7

617,4
149,2
11,9
– 21,7

Resultat före extraordinära poster

4,1

4,4

5,7

16,5

16,0

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Förändring i uppskjuten skatt
Skatt

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
– 2,6

0,0
0,2

Årets resultat

4,1

4,4

5,7

13,9

16,2

(mnkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Av- och nedskrivningar

Not 1
Not 2
Not 3

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
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Budget
2016

Not 4
Not 5
Not 6
Not 7

Räkenskaper HÖÖRS KOMMUN

Kassaflödesanalys
Kommun

Koncern

Bokslut
2016

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Bokslut
2015

4,4
20,6
– 0,6
– 1,3

5,7
21,3
0,9
0,7

13,9
47,7
– 0,1
– 0,2

16,2
50,1
0,9
0,6

23,1

28,6

61,3

67,8

– 51,4
– 7,1
59,5
24,1

5,9
– 4,5
– 0,2
29,8

– 59,3
– 7,1
38,4
33,3

5,5
– 4,5
7,9
76,7

– 65,1
1,3
– 10,9
– 74,7

– 42,1
3,2
0,0
– 38,9

– 134,2
0,2
0,0
– 134,0

– 77,9
6,5
0,0
– 71,4

40,0
0,0
9,7
0,6
50,3

0,0
0,0
1,5
5,2
6,7

38,8
0,0
9,7
2,9
51,4

0,0
– 0,9
0,3
7,5
6,9

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

– 5,1

0,0

– 5,1

0,0

Årets kassaflöde

– 5,4

– 2,4

– 54,4

12,2

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

62,7
57,3
– 5,4

65,1
62,7
– 2,4

121,1
66,7
– 54,4

108,9
121,1
12,2

(mnkr)
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för ianspråktagna avsättningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

Not 8

Medel för verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) kortfristiga fordringar
Ökning(-)/Minskning(+) förråd mm
Ökning(+)/Minskning(-) kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring av låneskuld
Justering direkt mot eget kapital
Ökning(+)/Minskning(-) övriga långfristiga skulder
Ökning(-)/Minskning(+) långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Not 9
Not 10

Not 11

99

HÖÖRS KOMMUN Räkenskaper

Balansräkning
Kommun
Bokslut
2016

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Bokslut
2015

0,0

0,0

0,0

0,0

Not 12
Not 13
Not 14

354,2
61,8
75,8
491,8

319,2
52,3
65,5
437,0

1 087,1
73,3
30,1
1 190,5

1 009,5
64,2
33,0
1 106,7

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

Not 15

23,1

18,2

23,1

18,2

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd mm
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Not 16
Not 17
Not 18
Not 19

52,7
135,3
53,5
3,8
245,3

45,6
83,9
62,1
0,6
192,2

52,7
139,9
53,5
13,2
259,3

45,6
80,6
62,1
59,0
247,3

760,2

647,4

1 472,9

1 372,2

4,4
18,1
415,7
438,2

5,7
18,1
410
433,8

13,9
18,1
348,6
380,6

16,2
18,1
332,4
366,7

Not 21
Not 22

11,9
0,0

12,5
0,0

11,9
12,1

12,5
11,6

Not 23
Not 24

120,3
189,8

70,6
130,5

871,0
197,3

822,4
158,9

760,2

647,4

1 472,9

1 372,2

Inga

Inga

Inga

Inga

58,8
827,4
50,0
2,3

62,7
825,9
50,0

58,8
75,6
95,0

62,7
72,9
95,0

(mnkr)
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsatt för pensioner och liknande förpliktelser
Andra avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Not 20

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Pensionsförpliktelser som inte tagit upp
bland skulderna eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser
Beviljad checkräkningskredit
Leasing

100
100

Koncern

Not 25
Not 26
Not 27
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Noter
Kommun
(mnkr)
Not 1

2016

2015

2016

2015

5,9
54,5
10,8
137,3
29,6
1,3
6,4
0,0
245,8

4,6
56,9
10,6
76,6
35,7
0,0
14,3
0,0
198,7

142,5
76,2
10,8
137,3
29,6
1,5
6,6
– 114,2
290,3

132,6
74,1
10,7
76,6
35,7
0,0
17,5
– 92,4
254,8

1,3

0,0

0,2

0,0

– 511,1
– 9,2
– 7,1
– 10,4
– 253,7
– 78,0
– 62,8
– 39,0
0,0
– 72,8
0,0
– 1 044,1

– 451,7
– 15,0
– 6,1
– 10,4
– 223,8
– 75,2
– 60,4
– 35,1
– 0,3
– 71,4
0,0
– 949,4

– 538,5
– 10,8
– 21,9
– 26,9
– 253,7
– 78,3
– 66,5
– 39,0
0,0
– 105,0
112,9
– 1 027,7

– 477,7
– 16,8
– 24,3
– 26,2
– 233,5
– 75,4
– 63,4
– 35,1
– 0,3
– 81,2
88,4
– 945,5

Avskrivningar enligt plan/nedskrivningar
Avskrivning fastigheter och anläggningar
Avskrivning maskiner och inventarier
Eliminering koncern
Summa avskrivningar

– 11,7
– 8,9
0,0
– 20,6

– 12,5
– 8,8
0,0
– 21,3

– 39,2
– 11,6
3,1
– 47,7

– 36,2
– 14,8
0,9
– 50,1

Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt
Prognos slutlig kommunalskatt
Justeringspost föregående års prognos
Summa skatteintäkter

654,5
– 3,3
0,6
651,8

617,9
0,7
– 1,2
617,4

654,5
– 3,3
0,6
651,8

617,9
0,7
– 1,2
617,4

Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster
Realisationsvinster
Övriga intäkter
Eliminering koncern
Summa verksamhetens intäkter
Jämförelsestörande post
Realisationsvinst

Not 2

Not 3

Not 4

Koncern

Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter
Pensionskostnader
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial
Bränsle, energi och vatten
Köp av huvudverksamhet
Lokal och markhyror
Övriga tjänster
Lämnade bidrag
Realisationsförluster och utrangeringar
Övriga kostnader
Eliminering koncern
Summa verksamhetens kostnader
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Kommun
(mnkr)
Not 5

Not 6

Not 7

Not 8

Not 9

102
102

Generella statsbidrag och utjämningar
Inkomstutjämningsbidrag
Strukturbidrag
Regleringsbidrag
Kommunal fastighetsavgift
Generella bidrag från staten
Regleringsavgift
Kostnadsutjämningsavgift
Avgift till LSS-utjämningen
Summa generella statsbidrag och utjämningar
Finansiella intäkter
Räntor på likvida medel
Borgensavgift kommunala bolag
Utdelning aktier och andelar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Övriga finansiella intäkter
Eliminering koncern
Summa finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Ränta på lån, långfristigt
Ränta på lån, kortfristigt
Ränta på pensionsskuld
Övriga finansiella kostnader
Eliminering koncern
Summa finansiella kostnader

Koncern

2016

2015

2016

2015

153,9
0,0
0,0
31,0
9,6
– 0,5
– 4,5
– 19,7
169,8

145,7
1,6
2,1
29,7
0,0
0,0
– 9,3
– 20,6
149,2

153,9
0,0
0,0
31,0
9,6
– 0,5
– 4,5
– 19,7
169,8

145,7
1,6
2,1
29,7
0,0
0,0
– 9,3
– 20,6
149,2

0,5
3,0
1,2
0,0
0,4
0,0
5,1

0,4
3,0
0,7
10,5
0,1
0,0
14,7

0,7
3,0
1,2
0,0
0,4
– 3,6
1,7

0,5
3,0
0,7
10,5
0,2
– 3,0
11,9

– 3,1
0,0
– 0,1
– 0,2
0,0
– 3,4

– 2,9
– 0,5
– 0,1
– 0,1
0,0
– 3,6

– 21,4
0,0
– 0,1
– 3,2
3,0
– 21,7

– 3,3
0,0
– 0,1
– 21,2
2,9
– 21,7

Marknadsvärden ränteswappar
Säkrad låneskuld 20090429–20190504
Swappen övertogs i samband med Björkvikshallens konkurs.
Räntan är redovisad under ränta på lån, långfristig och uppgår
2016-12-31 till 2,7 mnkr.
Marknadsvärde ränteswapp FIXED 3,57 %
Marknadsvärde ränteswapp FLOAT
Summa marknadsvärde 2016-12-31

65,0

65,0

– 5,9
0,5
5,4

– 8,3
0,5
7,8

Justering för ianspråktagna avsättningar
Förändring av avsatt till pensioner
Förändring övriga avsättningar
Eliminering koncern
Summa justering för ianspråktagna avsättningar

– 0,6
0,0
0,0
– 0,6

0,9
0,0
0,0
0,9

– 0,6
0,5
0,0
– 0,1

0,9
0,0
0,0
0,9

– 46,7
– 18,4
0,0
0,0
0,0
0,0
– 65,1

– 30,4
– 8,1
– 3,5
– 0,1
0,0
0,0
– 42,1

– 114,2
– 21,3
0,0
0,0
0,0
1,3
– 134,2

– 61,3
– 13,1
– 3,4
– 0,1
0,0
0,0
– 77,9

Investeringsutgifter
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Pågående ny-, till- och ombyggnad
Statlig infrastruktur
Återinvestering i pensionsförvaltning
Eliminering koncern
Summa investeringsutgifter
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Kommun
(mnkr)

Koncern

2016

2015

2016

2015

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,9
0,0

0,0
0,0
1,3
0,0
1,3

3,2
0,0
0,0
0,0
3,2

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

3,2
0,0
2,4
0,0
6,5

0,0
0,0
0,6
0,0
0,6

13,4
0,0
– 0,1
– 8,1
5,2

2,3
0,0
0,6
0,0
2,9

13,4
0,0
– 0,1
– 5,7
7,6

378,8
49,5
0,0

354,1
24,7
0,0

78,0
– 2,8
0,0
503,5

0,0
0,0
0,0
378,8

– 59,6
– 11,7
0,0

– 47,1
– 12,5
0,0

– 78,0
0,0
0,0
– 149,3

0,0
0,0
0,0
– 59,6

Bokfört värde

354,2

319,2

Varav Markreserv
Verksamhetsfastighet
             Fastigheter för affärsverksamhet
Publika fastigheter
Övriga fastigheter
Pågående ny-, till- och ombyggnad

43,7
11,2
88,4
178,6
8,6
23,7

41,4
12,2
83,8
163,1
3,3
17,4

Not 10 Investeringsinkomster
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Pågående ny-, till- och ombyggnad
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Eliminering koncern
Summa Investeringsinkomster
Not 11 Förändring långfristiga fordringar
Kortfristig placering
Jämkningsmoms HFAB
Utlämnade VA-lån
Övriga förändringar långfristiga fordringar
Summa förändring långfristiga fordringar
Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Markreserv
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets försäljningar
Omföring mellan anskaffningsvärde och avskrivning så att
bruttobelopp blir rätt
Omföring av pågående arbete bokslut 2015-12-31
Utrangering
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets återförda avskrivningar
Omföring mellan anskaffningsvärde och avskrivning
så att bruttobelopp blir rätt
Nedskrivning
Utrangering
Utgående ackumulerade avskrivningar

Avskrivningstid markreserv 0 år
Avskrivningstid fastighet 10–50 år
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Kommun
(mnkr)

2016

Koncern
2015

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Höörs kommun
HFAB
MERAB
Eliminering koncern
Utgående bokfört värde

2016

2015

354,2
831,7
5,3
– 104,1
1 087,1

319,2
790,7
5,6
– 106,0
1 009,5

61,8
2,3
9,2
0,0
73,3

52,3
3,1
8,8
0,0
64,2

Not 13 Maskiner och inventarier
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets försäljningar
Omföring mellan anskaffningsvärde och avskrivning
så att bruttobelopp blir rätt
Omföring av pågående arbete bokslut 2015-12-31
Utrangering
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

104,1
20,3
0,0

95,2
8,9
0,0

14,0
– 1,9
136,5

0,0
0,0
0,0
104,1

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets återförda avskrivningar
Omföring mellan anskaffningsvärde och avskrivning
så att bruttobelopp blir rätt
Nedskrivning
Utrangering
Utgående ackumulerade avskrivningar

– 51,8
– 8,9
0,0

– 43,4
– 8,8
0,0

– 14,0
0,0
0,0
– 74,7

0,0
0,4
0,0
– 51,8

Bokfört värde

61,8

52,3

Varav Maskiner
Inventarier
Bilar och andra transportmedel
Konst

1,0
49,6
10,9
0,3

0,5
42,3
9,2
0,3

Avskrivningstid 3–25 år
Maskiner och inventarier
Höörs kommun
HFAB
MERAB
Eliminering koncern
Utgående bokfört värde
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Kommun
(mnkr)
Not 14 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterföretag
Höörs Fastighets AB
Mellanskånes Renhållnings AB, MERAB
IT Kommuner i Skåne AB
Eliminering koncern
Övriga aktier och andelar
KommunAssurans
Kommuninvest i Sverige AB
Andelar

Uppskjuten skatt MERAB
Långfristiga fordringar
Utlämnade VA-lån
Andra långfristiga fordringar
Pensionsförvaltning
Hedgefond
Räntebärande värdepapper,svenska

Summa
Pensionsförvaltning Marknadsvärde
Hedgefond
Räntebärande värdepapper,svenska

Not 15 Bidrag till infrastrukturell investering
Anskaffningsvärde
Årets bidrag till infrastrukturell investering
Årets upplösning av aktiverat bidrag
Utgående bokfört värde
Nyttjandeperiod högst 25 år
Avser medfinansiering Pågatågsplattform och GC-väg
Not 16 Förråd och exploateringar
Upparbetade exploateringsinkomster
Upparbetade exploateringsutgifter
Summa förråd och exploateringar

Koncern

2016

2015

2016

2015

48,9

40,0

48,9

40,0

0,5
2,0
51,4

0,5
0,0
0,0
40,5

0,5
2,0
– 51,4
0,0

0,5
0,0
– 40,5
0,0

0,7
8,8
0,1
9,6

0,7
8,8
0,1
9,6

0,7
8,8
0,1
9,6

0,7
8,8
0,1
9,6

0,0

0,0

0,3

0,4

1,6
0,0
1,6

2,1
0,0
2,1

1,5
5,5
7,0

2,1
7,8
9,9

5,8
7,4
13,2

5,8
7,3
13,1

5,8
7,4
13,2

5,8
7,3
13,1

75,8

65,5

30,1

33,0

6,4
9,3
15,7

6,4
9,1
15,5

6,4
9,3
15,7

6,4
9,1
15,5

18,2
5,5
– 0,6
23,1

18,3
0,0
– 0,1
18,2

18,2
5,5
– 0,6
23,1

18,3
0,0
– 0,1
18,2

– 25,7
78,4
52,7

– 25,4
71,0
45,6

– 25,7
78,4
52,7

– 25,4
71,0
45,6
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Kommun
(mnkr)

2015

2016

2015

13,8
41,9

13,7
14,0

14,7
41,9

14,4
14,0

Momsfordran
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Upplupen fastighetsavgift
Övriga fordringar
Eliminering koncern
Summa kortfristiga fordringar

14,2
25,6
12,0
20,7
7,1
0,0
135,3

7,3
17,7
10,2
19,5
1,5
0,0
83,9

14,2
53,7
12,0
20,7
8,8
– 26,1
139,9

7,3
18,3
10,2
19,5
2,2
– 5,4
80,6

Not 18 Kortfristiga placeringar
Agenta konto avser pensionsavsättning
Summa kortfristiga placeringar

53,5
53,5

62,1
62,1

53,5
53,5

62,1
62,1

3,8
3,8

0,6
0,6

13,2
13,2

59,0
59,0

2,9
4,4
13,7
– 4,5
420,2
436,7

5,7
4,4
13,7
– 4,5
414,5
433,8

13,9
4,4
13,7
– 4,5
353,1
380,6

18,0
4,4
13,7
– 4,5
335,1
366,7

12,5
– 0,6
– 0,1
0,1
0,0
11,9

11,6
– 0,9
1,1
0,2
0,5
12,5

12,5
– 0,6
– 0,1
0,1
0,0
11,9

11,6
– 0,9
1,1
0,2
0,5
12,5

95,0 %

95,0 %

95,0 %

95,0 %

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

5,0
7,1
12,1

5,4
6,3
11,6

Not 17 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Statsbidragsfordringar

Not 19 Kassa och bank
Kassa, bank, övrigt
Summa kassa och bank
Not 20 Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv 2010–2012
Resultatutjämningsreserv 2013
Förändrad redovisningsprincip VA-verksamhet
Övrigt eget kapital
Utgående eget kapital
Not 21 Avsatt till pensioner
Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Övrigt
Utgående avsättning
Aktualiseringsgrad
Inom Höörs kommun har en individ ÖK-SAP
ÖK-SAP = Överenskommen särskild ålderspension Upplysningar om pensionsförpliktelse med tillämpning av RIPS07
Not 22 Andra avsättningar
HFAB
MERAB
Utgående avsättning

106
106

Koncern

2016

Räkenskaper HÖÖRS KOMMUN

Kommun

Koncern

(mnkr)

2016

2015

2016

2015

Not 23 Långfristiga skulder
Långfristigt lån Kommuninvest (förfallodatum 2016-06-15)
Skuld för anläggningsavgift VA
Regleringsfond VA
HFAB
MERAB långfristigt lån
Summa långfristiga skulder

80,0
37,0
3,3
0,0
0,0
120,3

40,0
27,2
3,4
0,0
0,0
70,6

80,0
37,0
3,3
748,4
2,3
871,0

40,0
27,2
3,4
748,4
3,4
822,4

0,13 %
1,5 år

2,32 %
3 år

40,0
40,0

40,0
0,0

0,0

0,0

89,7
0,0
1,9
0,0
0,0
30,2
8,7
7,8
9,7
16,5
4,0
0,1
0,4
19,5
1,3
0,0
189,8

32,3
3,0
0,4
0,0
0,7
28,1
4,9
6,7
10,3
15,2
3,7
0,0
0,0
14,7
10,5
0,0
130,5

106,4
1,2
1,9
0,0
0,0
30,4
8,7
9,7
9,7
16,5
4,0
3,0
2,1
20,3
9,5
– 26,1
197,3

41,4
8,2
0,4
2,0
0,7
28,0
4,9
6,7
10,3
15,2
3,7
0,0
0,0
14,7
28,6
– 5,9
158,9

47,3
11,5
58,8

50,4
12,3
62,7

47,3
11,5
58,8

50,4
12,3
62,7

748,4
0,0
748,4

748,4
0,0
748,4

748,4
– 748,4
0,0

748,4
– 748,4
0,0

3,4
0,0
751,8

4,6
0,0
753,0

3,4
– 3,4
0,0

4,6
– 4,6
0,0

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut
Genomsnittlig ränta
Genomsnittlig räntebindningstid
Lån som förfaller inom
1 år
2–3 år
4–5 år
Not 24 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Förutbetalda skatteintäkter
Skatteskuld
Mervärdeskatt och punktskatter
Upplupna semesterlöner inkl soc avg
Upplupna löner inkl soc avg
Personalens källskatt
Upplupna sociala avgifter
Avgiftsbestämd ålderspension
Beräknad löneskatt avgiftsbestämd ålderspension
Förutbetalda intäkter
Upplupna räntekostnader
Övriga interimsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Eliminering koncern
Summa kortfristiga skulder
Not 25 Pensionsförpliktelser som ej upptagits i BR
Ansvarsförbindelse beräknad av KPA
Beräknad löneskatt
Summa pensionsförpliktelser som ej upptagits i BR
Not 26 Ansvars- och borgensförbindelser
Höörs Fastighetsbolag
Eliminering koncern
Delsumma dotterföretag
Merab
Eliminering koncern
Kommunala bolag totalt
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Kommun
(mnkr)
Föreningar mm, varav:
Maglasäte IF
Edens skola, ekonomisk förening
Kubelidens Montessoriförsk skola fritidshem ek för
HKF Recreation AB
Föreningen Emiliaskolan
Skånes djurpark
Föräldra- och personalkooperativet I
Kommunalt förlustansvar egna hem
Summa borgensåtaganden
Borgensförluster under året

Koncern

2016

2015

2016

2015

75,5
0,4
5,3

72,9
0,5
6,2

75,5
0,4
5,3

72,9
0,5
6,2

22,1
3,4
39,0
4,9
0,4
0,1
827,4

22,3
3,6
39,8
0,0
0,5
0,0
825,9

22,1
3,4
39,0
4,9
0,4
0,1
75,6

22,3
3,6
39,8
0,0
0,5
0,0
72,9

0,0

1,6

0,0

0,0

Höörs kommun har 2010-03-24 § 24 KF ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen
av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun
lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i
Kommuninvest ekonomiska förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Höörs kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse kan
noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 346 091 313 278 kr och totala
tillgångar till 338 153 308 936 kr, Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 867 235 013 kr och
andelen av de totala tillgångarna till 847 117 154 kr.
Underborgen – Höörs kommun har tecknat underborgen såsom för egen skuld som säkerhet för vad Sparbanken
Skåne AB kan komma att utge med anledning av ramavtal för Swapavtal FRA-avtal mm, Höörs Fastighets AB
150 000 000 kr.

Not 27 Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal
överstigande 3 år
Minimileaseavgifter
Därav förfall inom 1 år
Därav förfall mellan 1–5 år
Därav förfall senare än 5 år

108
108

1,3
1,0
0,0

3,8
3,4
0,0

1,3
1,0
0,0

3,8
3,4
0,0

Räkenskaper HÖÖRS KOMMUN

Driftsredovisning per nämnd
Helår
(tkr)

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Budget
2016

Avvikelse
2016

Kommunstyrelse

Driftintäkter
Driftkostnader
Nettokostnader

100 295
– 175 175
– 74 880

101 952
– 184 390
– 82 438

90 781
– 171 175
– 80 394

11 171
– 13 215
– 2 044

Revision

Driftintäkter
Driftkostnader
Nettokostnader

0
– 721
– 721

1
– 760
– 759

0
– 939
– 939

1
179
180

Teknisk nämnd

Driftintäkter
Driftkostnader
Nettokostnader

11 205
– 40 284
– 29 079

7 714
– 36 964
– 29 250

6 383
– 36 301
– 29 918

1 331
– 663
668

VA/GIS-nämnd, skattefinansierad

Driftintäkter
Driftkostnader
Nettokostnader

2 684
– 4 483
– 1 799

2 730
– 4 356
– 1 626

2 603
– 4 798
– 2 195

127
442
569

VA/GIS-nämnd, avgiftsfinansierad

Driftintäkter
Driftkostnader
Nettokostnader

55 500
– 55 500
0

58 889
– 58 889
0

56 484
– 56 484
0

2 405
– 2 405
0

Kultur- och fritidsnämnd

Driftintäkter
Driftkostnader
Nettokostnader

4 781
– 45 477
– 40 696

5 524
– 49 478
– 43 954

5 047
– 47 542
– 42 495

477
– 1 936
– 1 459

Barn- och utbildnings nämnd

Driftintäkter
Driftkostnader
Nettokostnader

201 697
– 569 802
– 368 105

214 426
– 592 491
– 378 065

195 026
– 578 941
– 383 915

19 400
– 13 550
5 850

varav gymnasie-verksamheten

Driftintäkter
Driftkostnader
Nettokostnader

2 694
– 71 346
– 68 652

2 806
– 74 048
– 71 242

1 620
– 69 230
– 67 610

1 186
– 4 818
– 3 632

Socialnämnd

Driftintäkter
Driftkostnader
Nettokostnader

99 323
– 356 315
– 256 992

153 716
– 425 920
– 272 204

97 056
– 371 604
– 274 548

56 660
– 54 316
2 344

Miljö- och byggnads nämnd

Driftintäkter
Driftkostnader
Nettokostnader

3 892
– 11 857
– 7 965

4 996
– 16 075
– 11 079

3 860
– 11 255
– 7 395

1 136
– 4 820
– 3 684

TOTALT

Driftintäkter
Driftkostnader
Nettokostnader

479 377
549 948
457 240
– 1 259 614 – 1 369 323 – 1 279 039
– 780 237
– 819 375
– 821 799

92 708
– 90 284
2 424

109

HÖÖRS KOMMUN Räkenskaper

Investeringsredovisning per nämnd
Helår
(tkr)

110
110

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Budget
2016

Avvikelse
2016

Kommunstyrelse

Investeringsinkomster
Investeringsutgifter
Nettoinvesteringar

0
– 4 814
– 4 814

0
– 10 986
– 10 986

0
– 18 028
– 18 028

0
7 042
7 042

Teknisk nämnd

Investeringsinkomster
Investeringsutgifter
Nettoinvesteringar

2 901
– 19 682
– 16 781

6
– 13 178
– 13 173

0
– 12 974
– 12 974

6
– 204
– 199

VA/GIS-nämnd, skattefinansierad

Investeringsinkomster
Investeringsutgifter
Nettoinvesteringar

0
0
0

0
0
0

0
– 385
– 385

0
385
385

VA/GIS-nämnd, avgiftsfinansierad

Investeringsinkomster
Investeringsutgifter
Nettoinvesteringar

314
– 11 202
– 10 888

0
– 27 376
– 27 376

0
– 43 864
– 43 864

0
16 488
16 488

Kultur- och fritidsnämnd

Investeringsinkomster
Investeringsutgifter
Nettoinvesteringar

0
– 1 385
– 1 385

0
– 7 767
– 7 767

0
– 8 501
– 8 501

0
734
734

Barn- och utbildningsnämnd

Investeringsinkomster
Investeringsutgifter
Nettoinvesteringar

0
– 3 586
– 3 586

0
– 9 305
– 9 305

0
– 10 434
– 10 434

0
1 129
1 129

varav gymnasieverksamheten

Investeringsinkomster
Investeringsutgifter
Nettoinvesteringar

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Socialnämnd

Investeringsinkomster
Investeringsutgifter
Nettoinvesteringar

0
– 1 384
– 1 384

0
– 1 592
– 1 592

0
– 2 857
– 2 857

0
1 265
1 265

Miljö- och byggnadsnämnd

Investeringsinkomster
Investeringsutgifter
Nettoinvesteringar

0
– 18
– 18

0
0
0

0
– 40
– 40

0
40
40

TOTALT

Investeringsinkomster
Investeringsutgifter
Nettoinvesteringar

3 215
– 42 071
– 38 856

6
– 70 204
– 70 199

0
– 97 083
– 97 083

6
26 879
26 885

Räkenskaper HÖÖRS KOMMUN

Större investeringsobjekt,
nettoinvesteringar
(tkr)
Projektnamn

Utfall
2016

Budget
2016

Ack utfall
t o m 2016

Ack budget
t o m 2016

Ack
Avvikelse

Utbyggn. VA-ytterområde
Friidrott Jeppavallen
Förnyelse ARV & PST
IT Investering Skola

19 210
7 147
4 040
3 530

33 000
5 958
2 314
5 100

46 600
7 147
5 827
3 530

115 838
5 958
5 314
5 100

69 238
– 1 189
-513
1 570

Tågstopp Tjörnarp
Ledningsfordon
Asfalt
Park och lekplatsprogram
GC-väg Skånesdjurpark
Ledningsförnyelse
Nettoinvesteringar

3 246
2 778
2 343
2 279
1 863
1 845
48 281

4 400
3 000
2 400
2 270
0
3 000
61 442

15 665
2 778
4 369
5 802
1 863
4 261
97 842

25 050
3 000
4 400
6 570
0
5 200
176 430

9 385
222
31
768
– 1 863
939
78 588

Exploateringsredovisning
(kronor)

Utfall 2016

Projekt

Benämning

9984
9985
9986
9987
9989
9990
9991
9992
9993
9995

Hällbo 14
Kv Badhuset
Sätofta
Tjörnarp
Norra Rörum
Västra Stationsområdet
Verksamhetsområde Syd
Höör Väster
Verksamhetsområde Nord
Skogsviolen
Totalt

Utgifter

Inkomster

Netto

– 50 325
– 39 519
0
0
– 260 864
– 453 348
– 67 711
– 6 102 022
– 413 936
– 77 248
– 7 464 972

0
0
0
0
0
0
334 330
0
0
0
334 330

– 50 325
– 39 519
0
0
– 260 864
– 453 348
266 620
– 6 102 022
– 413 936
– 77 248
– 7 130 642

Utgående balans
2016-12-31

Anm.

– 3 395 971
– 373 485
– 116 030
– 4 000
– 338 343
– 5 995 305
– 5 777 488
– 29 457 781
– 7 202 561
– 77 248
– 52 738 211

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P=Pågående
A=Avslutad
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VA-verksamhetens räkenskaper
Resultaträkning, VA-verksamheten Mittskåne Vatten
(tkr)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Personalkostnader (inkl justeringar)
Avskrivningar enligt plan
Summa rörelsens kostnader

Bokslut 2015*

Bokslut 2016

Not 1
Not 2

26 072
19 642
45 714

26 417
19 409
45 826

Not 3

– 26 239

– 24 302

Not 4
Not 5

– 13 162
– 6 138
– 45 539

– 16 335
– 3 812
– 44 449

175

1 377

0
– 2 740
– 2 565

674
– 2 088
– 37

2 565

37

0

0

Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Avgår/tillkommer regleringsfond
Årets resultat
*Bokslut 2015 ändrat. Redovisas exkl intern försäljning.
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Not 6
Not 7
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Balansräkning, VA-verksamheten Mittskåne Vatten
(tkr)
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Inventarier och maskiner
Summa anläggningstillgångar

Bokslut 2015

Bokslut 2016

Not 8
Not 9

86 605
501
87 106

88 429
948
89 377

Not 10
Not 11

4 472
1 057
5 529
92 635

4 147
983
5 130
94 507

0
0

0
0

Not 12

557

642

Not 13
Not 14
Not 15

3 352
27 202
59 904

3 315
36 979
52 398

Not 16

1 620
92 635
92 635

1 173
94 507
94 507

Not 17

0

0

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos Höörs kommun
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
SKULDER
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Långfristiga skulder
Regleringsfond
Skuld anslutningsavgifter
Långfristig skuld till Höörs kommun
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser

113

HÖÖRS KOMMUN Räkenskaper

Noter, VA-verksamheten Mittskåne Vatten
(tkr)
Not 1

Not 2

Not 3

Not 4

Not 5

Not 6

Not 7

Not 8

Not 9

114

2015

2016

Nettoomsättning Mittskåne Vatten Höörs kommun
Brukningsavgifter (fakturerat VA-kollektivet)
Anslutningsavgifter
Periodisering av anslutningsavgifter (som skuld i BR)
Övriga externa intäkter
Totalt

24 799
4 669
– 4 066
670
26 072

25 002
10 547
– 9 778
646
26 417

Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter Mittskåne Vatten Hörby kommun

18 659

19 345

Övriga rörelseintäkter Mittskåne Vatten Höörs kommun
Totalt

983
19 642

64
19 409

Råvaror och förnödenheter
Råvaror och förnödenheter Mittskåne Vatten Hörby kommun
Råvaror och förnödenheter Mittskåne Vatten Höörs kommun
Totalt

– 12 563
– 13 676
– 26 239

– 11 322
– 12 980
– 24 302

Personalkostnader (inkl justeringar)
Personalkostnader Mittskåne Vatten Hörby kommun
Personalkostnader Mittskåne Vatten Höörs kommun
Totalt

– 6 075
– 7 087
– 13 162

– 7 984
– 8 352
– 16 335

– 16
– 175
– 5 947
– 6 138

– 34
– 196
– 3 582
– 3 812

Avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar fördelas enligt följande:
Inventarier och maskiner Mittskåne Vatten Hörby kommun
Inventarier och maskiner Mittskåne Vatten Höörs kommun
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Mittskåne Vatten Höörs kommun
Totalt
Finansiella intäkter
Internränta för anslutningsavgifter uppgår till 2,5 %
(beslut KF sammanträde 2015-11-25 §126)
Mittskåne Vatten Höörs kommun
Totalt
Finansiella kostnader
Internränta för lån till kommunen uppgår till 2,5 %
(beslut KF sammanträde 2015-11-25 §126)
Räntor på lån Mittskåne Vatten Hörby kommun
Räntor på lån Mittskåne Vatten Höörs kommun
Totalt
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Planerligt restvärde
Inventarier och maskiner
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Planerligt restvärde

0

674

0

674

–5
– 2 735
– 2 740

–6
– 2 082
– 2 088

148 634
– 62 029
86 605

154 040
– 65 611
88 429

1 354
– 853
501

1 721
– 773
948

Räkenskaper HÖÖRS KOMMUN

(tkr)

2015

2016

Not 10 Kortfristiga fordringar
Fordran på kommunen
Totalt

4 472
4 472

4 147
4 147

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter från Hörby kommun
Totalt

31
1 026
1 057

0
983
983

448
109
557

517
125
642

Not 13 Regleringsfond
Ingående skuld till VA-kollektivet
Avgår/tillkommer regleringsfond för perioden
Totalt

5 917
– 2 565
3 352

3 352
– 37
3 315

Not 14 Skuld anslutningsavgifter
Skuld anslutningsavgifter
Totalt

27 202
27 202

36 979
36 979

Not 15 Långfristig skuld till Höörs kommun
Interna lån från kommunen
Totalt

59 904
59 904

52 398
52 398

1 096
524
1 620

733
440
1 173

0
0
0

0
0
0

Not 12 Avsättning för pensioner
Pensioner
Beräknad löneskatt
Totalt

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Semesterlöneskuld. Okompenserad övertid
Upplupna kostnader
Totalt
Not 17 Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som ej upptagits i BR
Beräknad löneskatt
Totalt
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Handlingar ärende 9

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum		

Diarienummer

Sida

2017-02-20

KSF 2016/541

1

KOMMUNLEDNINGSKONTOR
Planerings- och utvecklingsenheten

Kommunstyrelsen

Planbesked för bostäder på fastigheten Tigern 24
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Att lämna positivt planbesked för att möjliggöra bostäder på fastigheten Tigern 24 i samband
med planläggning för förskola.
Att planarbetet ska ske med utökat förfarande
Att plankostnad avseende byggrätter för bostäder ska regleras med fastighetsägaren i samband med avtal om markåtkomst och att exploateringskostot står för övriga plankostnader
Att planarbetet bedöms kunna avslutas under 2018.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2016 om planuppdrag för att möjliggöra ny
förskola på fastigheten Tigern 32 (pendlarparkeringen) och att förhandling skulle inledas med
Stiftelsen Lunds stiftsgård om markåtkomst för att åstadkomma en tillräckligt stor tomt.
Stiftelsen Lunds stiftsgård har ansökt om planbesked för bostäder på fastigheten Tigern 24.
Planläggning och exploatering är tänkt att ske samordnat med kommunens planering för ny
förskola. Kommunstyrelsen beslutade vid föredragning den 21 november 2016 att ge kommundirektören i uppdrag att klargöra var på fastigheten den nya bebyggelsen bör planeras.

PLAN (planavd. & KLK) - Baskarta

Samtidigt har förutsättningarna utretts närmare när det gäller möjligheten att planera bebyggelse oktober 20, 2016
i närheten av Höörsån. Slutsatsen är att det inte är möjligt att planera för bostäder eller förskola
inom 100 m från ån.

o

24

29
32

Credits not available.

Figur 1. De fastigheter som berörs är Tigern 24, 29 och 32.

50

0

50

1:1 500

100 [m]

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum		
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Förslag till beslutsmotivering
Gällande detaljplan
Berörda fastigheter omfattas av stadsplan för Åkersbergsområdet, västra delen, fastställd
1973 (figur 2). Markområdet är i planen utlagt för ”Allmänt ändamål”, en markanvändning som
inte längre tillämpas men som före 1987 användes för att pröva verksamheter i offentlig regi,
som skolor och sjukhus. Det är möjligt att ge bygglov för kompletteringar till befintlig verksamhet på mark för allmänt ändamål, men inte att etablera en helt ny markanvändning, som i
det här fallet bostäder.
Fastigheten Tigern 24 är punktprickad i planen, vilket innebär att marken inte får bebyggas.
Översiktsplan
I översiktsplanen (Översiktsplan 2002) redovisas berörda markområden som ”befintlig bebyggelse” utan närmare riktlinjer. Genom området är ett grönstråk utlagt i grov kartskala. Det
benämns Höör västerstråket och innehåller Höörsån, Ankdammen och Tjurasjö.
Vid samråd om Utvecklingsplan för Västra Stationsområdet, del av översiktsplan för Höörs
kommun (2014) föreslogs att en ny förskola i 6 avdelningar skulle byggas invid pendlarparkeringen. Det konstaterades att en sådan bebyggelse skulle innebära en förlust av delar av den
värdefulla naturmiljön och att det fanns en risk att förskolan skulle upplevas som en barriär
mellan Tjurasjö och Åkersbergs ekhagmarker. Visuell kontakt och möjlighet att promenera bedömdes dock vara möjligt att upprätthålla. Slutsatserna från samrådet kommer att inarbetas i
ny översiktsplan för Höörs kommun.

Figur 2. Utsnitt ur gällande stadsplan.
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Köpeavtal mellan kommunen och stiftet
I samband med att stiftet köpte marken av kommunen år 1991 avtalades att:
”Område II enligt stiftets anbud skall nyttjas för fritid och rekreation, av förslaget till ny
detaljplan skall framgå att området ej får bebyggas. Område skall i förslaget till detaljplanen
avsättas för en eventuell framtida gångförbindelse från Tjurasjö via den fasta fornlämningen
och vidare mot ”Höör väster”. Område III enligt stiftets anbud skall i förslag till ny detaljplan
avsättas för bostadsändamål med en
maximal bebyggelse om 4.500 m2 BTA.
Ovanstående krav på förslag till ny
detaljplan utgör ingen utfästelse från
kommunen avseende innehållet i det
kommunala beslutet om ny detaljplan.
Stiftet är medvetet om detta.”
Se figurer 3 och 4!

Figur 3. Karta tillhörande avtal.

Figur 4. Karta tillhörande anbud, refererad i köpeavtal.
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Grönstrukturprogrammet
I Grönstrukturprogrammet för Höörs tätort (2007) har kommunen identifierat naturmarken
på fastigheterna som värdefull både för sina biologiska värden och för sin betydelse som del
i Höörs övergripande grönstruktur för närrekreation. Området har bedömts ha ”höga naturvärden”, den näst högsta klassificeringen på en fyragradig skala (figur 5). Grundinventeringen
innehåller delområden som i detta fallet följer fastighetsgränsen mellan Tigern 24 o 29. Om
Tigern 24 står: ”rest av hagmark med många fina ekar och mycket hassel. Hälften är fuktigare
med björk, al och gran. Mycket fint”. Om Tigern 29 står: ”Hagmark med värdefulla träd. Relativt grov ek. Fältskiktet kvävepåverkat. Visst inslag av hagmarksvegetation.”
När det gäller områdets roll i Höörs övergripande grönstruktur är innebörden av grönstrukturprogrammet (figur 6) att:
”Hela området kring Tjurasjö-Åkersberg-Brännemölla-Backadammen-Kvarnbäck och det planerade grönområdet på Höör Väster har stor utvecklingspotential. Backadammen och Tjurasjö kan sammanlänkas via Åkersberg. Möjlighet att röra sig längs hela sträckan bör skapas.
Stängselgenomgångar och grillplats finns i Åkersbergs ekhage, men området utnyttjas dåligt.
Området har också höga naturvärden som bör beaktas.”
Bestämmelser
Strandskydd gäller i Höörsån och upp på stranden på andra sidan ån. I dagsläget berörs inte
de nu aktuella fastigheterna av strandskydd, men miljöbalken (MB) innehåller regler om att
strandskyddet återinträder när en detaljplan upphävs eller ändras.
Lagstiftningen är dock otydlig när det gäller områden som var stadsplanerade redan år 1975
när det generella strandskyddet infördes, och som alltså aldrig har omfattats av generellt
strandskydd. Förutsättningarna har därför utretts närmare för att klargöra om strandskyddet
återinträder trots att gällande detaljplan är så gammal. Utredningen har innehållit granskning
av förarbetena till bestämmelserna, jämförelser med tillämpningen i andra kommuner, sökning
efter relevanta rättsfall och lagkommentarer samt kontakter med ansvariga statliga myndigheter. Slutsatsen är att det inte finns något stöd för att tolka otydligheten i lagen så att strandskyddet inte behöver tillämpas i det här fallet (se bilaga PM strandskydd).

Figurer 5 och 6. Områdets naturvärden (N21) respektive värden för närrekreation (Su27) enligt
grönstrukturpgrogrammet
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När en ny detaljplan upprättas för området ska därför strandskyddet återinträda för området
inom 100 m från Höörsån (figur 7). Kommunen kan upphäva strandskyddet i samband med
att ny detaljplan upprättas, men bara om det finns särskilda skäl. Vilka särskilda skäl som är
giltiga finns reglerat i 7 kap 18 c § MB. Ett sådant särskilt skäl är att området ”behöver tas
i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför
området”. Praxis i avgjorda domar innebär en snäv bedömning av vad som kan bedömas vara
ett ”angeläget allmänt intresse” och en noggrann argumentation av varför behovet inte kan
tilldogoses utanför området. Med tanke på att det finns många andra områden i Höörs kommun som är lämpliga för bostadsutbyggnad och det finns därför inte tillräckliga argument för
att detta måste ske inom strandskydd (se bilaga PM strandskydd).
Risker och störningar
Marken i området ligger lågt och så gott som hela området ingår i båtnadsområdet till Höörsåns dikningsföretag. Det innebär att marken är beroende av avvattning för att inte översvämmas.
Länsstyrelsen har genomfört en skyfallskartering för hela Skåne. Resultatet är en analys av var
vattnet kommer att rinna vid kraftiga regn och vilka markområden som kommer att översvämmas. Beräkningen är grov och innehåller inte information om var det finns vägtrummor mm,
men ger ändå en fingervisning av vilka områden som är i riskzonen (figur 7).
Miljökvalitetsnormer för vatten
Höörsån har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Det finns risk att statusen fortfarande inte är god 2021. De viktigste miljöproblemen i Höörsån är övergödning och
syrefattiga förhållanden, miljögifter, förändrade habitat genom fysisk påverkan samt främmande arter. En exploatering i området kan påverka avrinningen till Höörsån och de lokala grundvattenförhållandena. Frågan bör följas under planarbetet.

81

78

81

7

Fastigheterna överlagrar också en grundvattenförekomst som ligger under stora delar av
Höörs tätort. Det är en sand- och grusförekomst som har god kvantitativ och kemisk status.
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Figur 7. Ytvattenrelaterade förutsättningar.
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Med normal hänsyn i fråga om dagvattenhantering bedöms inte statusen påverkas negativt av
en exploatering i området.
Marktekniska förhållanden
För marken närmast Maglasätevägen finns en översiktlig geoteknisk utredning som omfattar
jordarter, grundvatten och radon samt en bedömning av nybyggnadsmöjligheter. Resultatet visar att marken består av sättningsgivande organisk jord med torv och gyttja och att grundvattennivån är hög. Vid byggnation krävs antingen utskiftning av torven/gyttjan eller att byggnaderna pålas. Grävarbetena kommer sannolikt att innebära tillståndspliktig vattenverksamhet.
I samband med utbyggnaden av Ekeliden, söder om Maglasätevägen gjordes en geoteknisk
undersökning. Den visade på dåliga grundläggningsförhållanden vilket medförde åtgärder för
delar av området i form av höjning, massbyte och pålning.
Kulturmiljöprogrammet
Fastigheterna ingår i Höörs kulturmiljöprogram, del Åkersberg. Från början ingick såväl Ekelidenområdet som Tjurasjö i det gamla Åkersbergs säteris ägor. Själva stiftsgården och villorna
längs Maglasätevägen är identifierade som fastigheter med högt bevarandevärde. I kulturmiljöpgrammet har Höörs kommun konstaterat att det är väsentligt för områdets helhet att de
gröna områdena och den relativa glesheten i bebyggelsen bevaras.
Fornlämningar
På fastigheten Tigern 29 finns skyddade fornlämningar som kräver särskild hänsyn.
Gator och trafik
Fastigheten kan trafikanslutas till Maglasätevägen som är en av huvudgatorna i Höörs vägnät
och har god kapacitet. Längs Maglasätevägen finns även separat cykelbana.
Markområdet ligger ca 500 m från Höörs station med mycket god tillgänglighet till regional
kollektivtrafik samt de lokala ringbusslinjerna.
Analys av lämplig markanvänding
I den ursprungliga frågan från markägaren var önskemålet att bostäderna skulle placeras invid
Höörsån. Efter ny dialog med representant för stiftelsen, med utgångspunkten att marken inom
100 m från Höörsån inte får bebyggas, är förslaget i stället att både bostäder och förskola placeras längs Maglasätevägen, mer än 100 m från Höörsån (se figur 8).
Marken inom 100 m från Höörsån bör i stället planläggas som naturmark med kommunalt
huvudmannaskap, för att långsiktigt säkerställa behovet av en sammanhängande grönstruktur
i Höörs tätort. Marken bör göras mer tillgänglig genom bland annat en gångstig eller cykelväg
och en bro över Höörsån.
Med både bostäder och förskola längs Maglasätevägen finns en risk att naturen bakom skärmas av från rekreationsmiljön vid Tjurasjö. Detta ska inte accepteras, utan möjligheten till en
attraktivt rekreationsstråk förbi den nya bebyggelsen måste säkerställas under planarbetet
(figur 8).
Slutsatser inför planarbetet:
•

Möjliga lösningar för att hantera geotekniska problem och översvämningsrisk behöver
analyseras och kostnadsbedömas tidigt under planarbetet.

•

Frågan om hur områdets natur- och rekreationsvärden kan säkerställa och hur rekreationsstråket bör utformas behöver belysas.
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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 påvera miljön genom att:
•

värdefull natur- och rekreationsmiljö exploateras

•

grundvattenförhållanden påverkas lokalt och avrinningen till Höörsån förändras när marken skiftas ut och modelleras för att undvika översvämning

Mot den bakgrunden och med beaktande av MKB-förordningens bilaga 4 finns risk att genomförandet av planen kommer att medföra betydande miljöpåverkan och det är alltså sannolikt
att en miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. Beslut i frågan fattas när det finns mer
underlag för att bedöma miljöpåverkan.
Planförfarande
Utökat förfarande ska tillämpas för en detaljplan som (PBL 5 kap 7 §):
1. inte är förenlig med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 3 kap.
16 §,
2. är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller
3. kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2014:900).

PLAN (planavd. & KLK) - Baskarta

Det aktuella planuppdraget följer inte gällande översiktsplan och kan innebära betydande
miljöpåverkan. Etableringen av en ny förskola är också av betydande intresse för allmänheten.
Utökat förfarande ska därför tillämpas.

o

oktober 20, 2016

Karin Kallioniemi
Samhällsplanerare/Kommunarkitekt
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Figur 8. Blå linjer avser ungefärlig placering av bostäder och förskola. Prickad linje markerar1:1rekreationsstråk som behöver säkerställas.
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Kommunstyrelsen

Detaljplanering och strandskydd
Bakgrund
Det generella strandskyddet gäller invid sjöar och vattendrag och innebär bland annat att
nya byggnader inte får uppföras. Grundregeln är att strandskyddet gäller 100 meter från
stranden, men i många fall har strandskyddet fått en mer detaljerad avgränsning, till
exempel i en väg eller en tomtgräns. Strandskyddet är också i vissa områden utökat till
maximalt 300 meter från stranden. Strandskyddsreglerna finns i miljöbalken (MB) 7 kap
13-18 §§.
De första reglerna med syfte att skydda strandområden från byggnation och säkerställa
friluftslivets intressen infördes på 1940-talet, och gällde särskilt utpekade områden. Sedan
1975 finns i stället ett generellt strandskydd vid alla stränder. Från 1994 utvidgades
strandskyddets syften till att också ge skydd för växt- och djurliv.
Även under senare år har ett flertal förändringar genomförts i strandskyddsreglerna. 2009
infördes ett större antal förändringar, bland annat att de särskilda skäl som får ligga till
grund för dispens och upphävande preciserades i lagstiftningen. Detta har inneburit att
utrymmet för dispenser och upphävande har begränsats jämfört med tidigare lagstiftning.
En annan förändring från 2009 är att kommunen kan upphäva strandskyddet genom en
bestämmelse i detaljplanen, förutsatt att det finns särskilda skäl och att
strandskyddsreglerna i övrigt tillämpas (plan- och bygglagen 4 kap 17 §). Fram till 2009
krävdes ett separat beslut från länsstyrelsen om att upphäva strandskydd vid
detaljplanering. Det nya förfarandet innebär att upphävandet kan ske direkt i detaljplanen.
Statens tillsyn säkerställs numera genom att länsstyrelsen har tillsyn över kommunernas
planering och kan upphäva detaljplaner som inte följer strandskyddsreglerna.
Sammantaget innebär förändringarna från år 2009 att möjligheten att upphäva
strandskyddet är avsevärt mindre än tidigare, men att processen för upphävandet är
enklare, i de fall det finns särskilda skäl enligt miljöbalken.

Förutsättningar för upphävande av strandskydd
Strandskyddet kan upphävas i en detaljplan om det finns särskilda skäl och om intresset av
att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än
strandskyddsintresset.

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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Särskilda skäl som är giltiga vid upphävande av strandskydd är listade i MB 18 c §. Här
framgår att man får beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Det är vanligt att kommuner försöker upphäva strandskyddet i nya detaljplaner för
tätortsutveckling, med stöd av ett eller flera av dessa särskilda skäl. Aktuella rättsfall
innebär dock ett mycket snävt tolkningsutrymme för de särskilda skälen och ställer höga
krav på utredningen av alternativa exploateringsområden.
Ett aktuellt och uppmärksammat rättsfall är detaljplanen för del av Arenastaden i Solna.
Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) upphävde detaljplanen i februari 2016 (P6876-15).
Detaljplanen avsåg 600-700 bostäder i närheten av en ny tunnelbanestation. Mark- och
miljööverdomstolen konstaterade:
”Byggandet av nya bostäder kan inte generellt anses utgöra ett angeläget allmänt intresse
enligt bestämmelsen. Mot bakgrund av den påtagliga bostadsbrist som råder i
Stockholmsregionen kan dock byggandet av 600-700 bostäder i detta fall anses vara ett
sådant angeläget intresse som medför långsiktiga fördelar för samhället. …
För att särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § första stycket 5 miljöbalken ska anses föreligga
krävs emellertid också att intresset av att bygga bostäder inte kan tillgodoses utanför
området. Enligt förarbetena ska prövas om åtgården måste företas inom
strandskyddsområdet. Om åtgården kan lokaliseras utanför detta område ska i så fall den
lokaliseringen väljas i stället (prop. 2008/09:119 s. 106). …
Den utredning som presenterats i målet ger inget stöd för att det skulle saknas möjligheter
att uppföra 600-700 bostäder utanför strandskyddat område, antingen inom
influensområdet för tunnelbanan eller inom kommunen i övrigt. Kommunen har inte heller
redovisat några överväganden kring en alternativ utformning av planen som skulle kunna
tillgodose intresset av att uppföra bostäder på ett sått som medför god boendemiljö och
lämplig markanvändning samtidigt som strandskyddsintresset tillgodoses.”
Även i ett annat strandskyddsärende upphävde MÖD en detaljplan i Stockholmsområdet
(mål P 8109-15). Det var då fråga om en grundskola för ca 645 elever. Skolans placering
innebar att strandskyddet upphävdes i planen för vissa områden i närheten av sjön
Trekanten. Kommunen hävdade att det inte fanns möjlighet att tillgodose behovet av skola
utanför det strandskyddade området, men MÖD fann, med en likadan motivering som
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gällde Råstasjön, att utredningen i fråga om alternativa placeringar var bristfällig och detta
i kombination med den restriktivitet som ska gälla för dispensprövning samt områdets
särskilda värden, innebar att det saknades förutsättningar att upphäva strandskyddet.
Slutsatsen är att om en kommun ska hävda tätortsutveckling/bostadsbyggnad som särskilt
skäl för upphävande av strandskydd krävs att kommunen bevisar i omfattande utredningar
att exploateringen inte kan ske utanför strandskydd. Stockholmskommunerna har inte
lyckats med detta, trots att berörda detaljplaner har syftat till att genomföra projekt av
angeläget allmänt intresse.

Strandnära tätortsområden
Inne i tätorter gäller vanligtvis inte strandskydd vid sjöar och vattendrag. När det generella
strandskyddet infördes år 1975 undantogs områden som redan omfattades av en
stadsplan. Därefter har strandskyddet upphävts i samband med detaljplaner för fortsatt
tätortsutveckling, särskilt enligt de regler som gällde fram till 2009.
Strandskyddet återinträder vid ny detaljplan
Strandskyddet återinträder om en kommun vill ta fram en ny detaljplan för ett strandnära
område som inte är strandskyddat men som har en gällande detaljplan. Det innebär att
miljöbalkens regler om särskilda skäl mm ska tillämpas i den nya detaljplanen. Det är långt
ifrån säkert att det finns särskilda skäl för att upphäva strandskyddet utifrån nu gällande
strandskyddsregler, även om det tidigare varit möjligt att upphäva strandskyddet för
samma område. Möjligheten att bebygga ett strandnära område är alltså större om det kan
ske enligt en gammal detaljplan, än om det behövs en ny detaljplan.
Samma sak gäller om en befintlig detaljplan upphävs utan att ersättas av en ny detaljplan.
Då blir området inom 100 m från stranden strandskyddat.
Reglerna om återinträdande av strandskydd finns i MB 7 kap 18 g § samt i lagen om
införande av miljöbalken 10 och 10a §§.
Strandnära områden som var stadsplanerade 1975
Lagstiftningen är dock otydlig när det gäller områden som var stadsplanerade redan år
1975, och som alltså aldrig har omfattats av generellt strandskydd.
Lagen om införande av miljöbalken, 10 §, anger:
”Strandområden som vid utgången av juni 1975 ingick i fastställd generalplan, stadsplan
eller byggnadsplan skall inte omfattas av strandskydd enligt miljöbalken, om det inte
bestäms något annat”
Miljöbalks-propositionen, som utgör förarbete till denna lag, säger att (prop 1997/98:45,
del 2, s 385):
”Fortfarande finns ett stort antal stadsplaner och byggnadsplaner enligt byggnadslagen
(1947:385). Dessa gäller enligt 17 kap. 4 § plan- och bygglagen (1987:10) som
detaljplaner. Fastställda generalplaner gäller enligt 17 kap. 3 § samma lag som
områdesbestämmelser. När det generella strandskyddet infördes år 1975 undantogs
områden som ingick i fastställda generalplaner, stadsplaner eller byggnadsplaner. Detta
undantag kommer alltså att finnas kvar även i fortsättningen.
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Det har hittills rått tvekan om vad som skall gälla med avseende på strandskyddet när en
sådan äldre plan som avses här upphävs (jfr t.ex. SOU 1990:38 s. 231ff och
Naturvårdsverkets allmänna råd 97:1 s. 28f). Såsom Lagrådet har framhållit avses
motsvarande oklarhet bli undanröjd för framtiden genom 7 kap. 15 § andra stycket sista
meningen miljöbalken. Där föreskrivs att strandskydd återinträder om området upphör att
ingå i detaljplan eller områdesbestämmelser. Miljöbalkens regel avses således inte få
tillämplighet även på områden som omfattades av en plan vid utgången av juni 1975. I
enlighet med vad Lagrådet har konstaterat, innebär alltså den föreslagna regleringen att
strandområden som vid utgången av 1975 ingick i fastställd generalplan, stadsplan eller
byggnadsplan aldrig kommer att omfattas av strandskydd med mindre än att något annat
bestäms.”
Nästa paragraf i lagen om införande av miljöbalken, 10 a §, anger dock att:
”Strandskydd inträder när en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan upphävs
eller ersätts av en ny detaljplan enligt plan- och bygglagen. Detta gäller även när en
detaljplan för ett område som tidigare har omfattats av en fastställd generalplan, stadsplan
eller byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan. Lag (2011:337). ”
Denna paragraf har införts i lagen senare, i samband med 2009 års revideringar. I
förarbetena till dessa lagändringar uttalas inget specifikt om områden som var
stadsplanerade år 1975.
Så vad gäller egentligen för dessa områden? Det finns inga rättsfall som ger ledning.
Länsstyrelsen hävdar att det generella strandskyddet alltid inträder vid ny detaljplan för
strandnära område. Jag har gjort stickprov i de stora städernas nyare planer i strandnära
områden och konstaterar att de hanterar frågan som att strandskyddet inträder, i enlighet
med länsstyrelsens syn på frågan. Jag har också ställt frågan per mejl till både Boverket
och Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket skriver att:
”Syftet med 10 a § är att frågan om strandskyddets vara eller inte vara ska aktualiseras på
nytt i fråga om områden som till följd av planläggning varit undantagna från det generella
strandskyddet, så att kommunen tillämpar de regler som gäller enligt nuvarande
lagstiftning. I moderna detaljplaner kan strandskyddet upphävas helt eller delvis endast
om det finns särskilda skäl och om intresset av att ta området i anspråk på det sätt som
avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset.”
Boverket har meddelat att de delar naturvårdsverkets uppfattning.
Jag har inte hittat några rättsfall där en kommun har gått emot de statliga myndigheternas
bedömning och drivit frågan att strandskyddet inte skulle vara relevant i områden som var
stadsplanerade 1975. I dagsläget finns alltså inget stöd för att tolka otydligheten i lagen
om införande av miljöbalken så att områden som var stadsplanerade år 1975 är
undantagna från reglerna om återinträdande av strandskydd.
Karin Kallioniemi
Samhällsplanerare/Kommunarkitekt
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Dnr KSF 2016/541

§ 86

Ansökan om planbesked -Tigern 24

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Lämna positivt planbesked för att möjliggöra bostäder på fastigheten Tigern 24 i
samband med planläggning för förskola.
2. Planarbetet ska ske med utökat förfarande
3. Plankostnad avseende byggrätter för bostäder ska regleras med fastighetsägaren i
samband med avtal om markåtkomst och att exploateringskontot står för övriga
plankostnader.
4. Planarbetet bedöms kunna avslutas under 2018.

Beslutsmotivering
I den ursprungliga frågan från markägaren var önskemålet att bostäderna skulle placeras
invid Höörsån. Efter ny dialog med representant för stiftelsen, med utgångspunkten att
marken inom 100 m från Höörsån inte får bebyggas, är förslaget i stället att både
bostäder och förskola placeras längs Maglasätevägen, mer än 100 m från Höörsån (se
figur i tjänsteskrivelse).
Marken inom 100 m från Höörsån bör i stället planläggas som naturmark med kommunalt
huvudmannaskap, för att långsiktigt säkerställa behovet av en sammanhängande
grönstruktur i Höörs tätort. Marken bör göras mer tillgänglig genom bland annat en
gångstig eller cykelväg och en bro över Höörsån.
Med både bostäder och förskola längs Maglasätevägen finns en risk att naturen bakom
skärmas av från rekreationsmiljön vid Tjurasjö. Detta ska inte accepteras, utan
möjligheten till en attraktivt rekreationsstråk förbi den nya bebyggelsen måste säkerställas
under planarbetet.
Utökat förfarande ska tillämpas för en detaljplan som (PBL 5 kap 7 §):
1. inte är förenlig med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 3
kap. 16 §,
2. är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, eller
3. kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2014:900).
Det aktuella planuppdraget följer inte gällande översiktsplan och kan innebära betydande
miljöpåverkan. Etableringen av en ny förskola är också av betydande intresse för
allmänheten. Utökat förfarande ska därför tillämpas.
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Utdragsbestyrkande
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Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2016 om planuppdrag för att möjliggöra ny
förskola på fastigheten Tigern 32 (pendlarparkeringen) och att förhandling skulle inledas
med Stiftelsen Lunds stiftsgård om markåtkomst för att åstadkomma en tillräckligt stor
tomt.
Stiftelsen Lunds stiftsgård har ansökt om planbesked för bostäder på fastigheten Tigern
24. Planläggning och exploatering är tänkt att ske samordnat med kommunens planering
för ny förskola. Kommunstyrelsen beslutade vid föredragning den 21 november 2016 att
ge kommundirektören i uppdrag att klargöra var på fastigheten den nya bebyggelsen bör
planeras.
Samtidigt har förutsättningarna utretts närmare när det gäller möjligheten att planera
bebyggelse i närheten av Höörsån. Slutsatsen är att det inte är möjligt att planera för
bostäder eller förskola inom 100 m från ån.

Yrkanden
Fredrik Hanell (MP) bifaller liggande förslag och likaså gör Christer Olsson (M) och Anna
Palm (M). Annagreta Reinholdz (S) ifrågasätter förslaget med tanke på naturmiljövärden i
området samt närheten till Maglasätevägen.

Beslutsordning
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, vilket även bifallits av Fredrik Hanell
(MP), Christer Olsson (M) och Anna Palm (M).

Beslutsunderlag
1. tjänsteskrivelse planuppdrag bostäder 170220.pdf
2. PM strandskydd.docx
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2017-04-03
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Kommunstyrelsen

Begäran om planuppdrag för Räven 1 m fl (Västra Stationsområdet)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna uppdrag för ny detaljplan med syfte att möjliggöra en levande och integrerad småstadsmilljö med bland annat flerbostadshus, trygghetsboende, torg/mötesplats, ny användning av Magasinet samt att ravinen sparas som naturmark
att godkänna planprogrammet som utgångspunkt för fortsatt planarbete tillsammans med
tidigare godkänt PM om gestaltningsprinciper
att godkänna samrådsredogörelsen daterad 6 mars 2017
att planarbetet ska bedrivas med utökat förfarande.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen lämnade 16 januari 2014 uppdrag om:
•

att vidareutveckla och fördjupa planeringen för Västra Stationsområdet som en del i pågående översiktsplanering för Höörs kommun,

•

att upprätta program till detaljplan för Västra Stationsområdet etapp 1,

•

att dessa uppdrag bör samordnas så att planförslagen samlas i en gemensam samrådshandling (Utvecklingsplan) för samråd med myndigheter och enskilda

Samråd om Utvecklingsplan för Västra Stationsområdet genomfördes 19 september till 23
november 2014. Magasinet hölls öppet under kulturnatten så att allmänheten fick möjlighet
att uppleva byggnaden och samtidigt framföra synpunkter på områdets utveckling. Det nu
aktuella planprogrammet består av de mer detaljerade slutsatserna från samrådet, uppdaterat
med ny kunskap och politiska direktiv.
I december 2014 ansökte Bäverns samfällighetsförening om planbesked för att kunna uppföra
carportar och förråd på fastigheten Bävern 37. Kommunstyrelsen beslutade att lämna negativt
planbesked men att föreningen ska kontaktas i samband med planuppdraget för Västra Stationsområdet. Kommunen ville gärna tillgodose föreningens önskemål men ville inte i förväg
låsa utvecklingen av området inför fortsatt planering.
Den 27 mars 2014 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att inleda en annonskampanj
med syfte att identifiera entreprenörer med intresse för att bedriva verksamhet i magasin/
spannmålskvarn och silo. Kampanj har genomförts genom bland annat vepor på magasinets
gavel. Byggnadernas tekniska kondition har undersökts och de byggnadsekonomiska förutsättningarna för att ta dem i bruk för exempelvis bostads- eller offentliga ändamål har undersökts. 27 juni 2016 lämnade kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrag att utreda möjligheterna att omvandla magasinet med kompletterande ny byggnad till bibliotek och att samtidigt
söka rivningslov för både silon och magasinet.
Under 2016 har ett samarbete inletts med Riksbyggen om att möjliggöra ett trygghetsboende
i området. Under 2015 och 2016 har diskussioner förts även med andra byggherrar som kan
bli aktuella för att utveckla området. Kommunstyrelsen godkände i november 2016 ett gestaltnings-PM som underlag för fortsatta diskussioner med byggherrar.
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I december 2016 beslutade kommunfullmäktige att magasinet/kvarnen ska bevaras och att
silon ska rivas. En utvecklingsgrupp är tillsatt för att hantera magasinets framtid och har haft
sitt första möte. Miljö- och byggmyndigheten handlägger för närvarande ärendet om rivningslov för silon. Däremot finns inte längre något ärende om rivningslov för magasinet.

Förslag till beslutsmotivering
Planarbetet hittills har visat att både kommunen och medborgarna har högt ställda förväntningar på området. Det centrala och stationsnära läget ger unika möjligheter att utveckla en
stadsmiljö som är långsiktigt hållbar och som bidrar till hela kommunens attraktionskraft.
Tydliga kommunala satsningar, rätt kvalitetskrav och god samordning av processer är tre nyckelfaktorer för att Höörs kommun ska lyckas med ambitionerna för Västra Stationsområdet.
Avsikten är att ca 100 bostäder ska uppföras i etapp 1 under de närmaste åren. Det är önskvärt att genomförandet sker i samverkan mellan flera byggherrar. Det bedöms gynna både
kommunens ambitioner om en blandad bebyggelse för flera målgrupper och ett kreativt stadsbyggande med kvalitet.
Det föreslagna torget/mötesplatsen centralt i området kommer att ha avgörande betydelse för
hur kommunen lyckas utveckla områdets potential. Torget ska vara en mötesplats för alla som
rör sig genom området, och inte bara för dem som flyttar in i de nya bostäderna.
En viktig fråga att ta ställning till tidigt under det fortsatta planarbetet är vilka funktioner som
ska finnas i magasinet i framtiden. Bibliotek är en möjlighet som har studerats översiktligt.
Höörs bibliotek ligger undangömt i förhållande till gator, torg och viktiga cykelstråk. Om biblioteket får en mer framträdande plats i stadsmiljön kan det bidra till småstadens attraktivitet på
ett annat sätt. Magasinets läge vid det nya torget är en bra plats för ett nytt bibliotek. För att
rymma bibliotekets verksamhet behöver magasinet dock kompletteras med en ny byggnadskropp. Avsikten är att den nya byggnaden ska ersätta silon. Ett nytt bibliotek är en avsevärd
investering för kommunen, men bedöms kunna vara en viktig del i att utveckla framtidens
Höör.
Gällande planer
I Översiktsplan 2002 för Höörs kommun ingår planområdet i utbyggnadsområdet Centrum.
Där konstateras att området har ett strategiskt läge i tätorten och i regionen samt att områdets framtida användning behöver utredas närmare. Området beskrivs dock i första hand som
ett verksamhetsområde för tjänsteföretag med behov av bra kollektivtrafik. Planuppdraget och
programmet avviker från gällande översiktsplan i det avseendet, men överensstämmer med
avsikterna i den nya översiktsplan som håller på att arbetas fram. Skälen för den nya bedömningen av vad som är lämplig användning av området är att en blandad småstadsmiljö bättre
bidrar till en hållbar utveckling av Höörs kommun och av regionen. Detta beskrivs närmare i
planprogrammet, avsnittet Potential.
Stadsplan H 8, antagen 1944, gäller för så gott som hela det område som är avsett för ny
bebyggelse. Planen reglerar industriändamål. En närmare redovisning av gällande detaljplaner
finns i planprogrammet.
Förutsättningar
Det centrala och strategiskt viktiga läget medför att området bör ges en omsorgsfull gestaltning. Några frågor som kommer att kräva särskild utredning under planarbetet är hur bebyggelsen kan utformas för att säkerställa både en god ljudmiljö i ett bullerutsatt läge och en
attraktiv gatumiljö. Även risken med avseende på närheten till spårområdet kräver särskild
uppmärksamhet. En noggrann beskrivning av planförutsättningarna finns i planprogrammet.
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Planförfarande
Planarbetet bör ske med utökat förfarande eftersom utvecklingen av det centralt belägna
området är av betydande allmänt intresse. Vidare har framtiden för magasinet och silon väckt
stort allmänt intresse. Det faktum att det rör sig om stora kommunala investeringar är också
ett skäl att tillämpa utökat förfarande.
Karin Kallioniemi
Samhällsplanerare/Kommunarkitekt
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Kommunstyrelsen

Samrådsredogörelse till planprogram för
Räven 1 m fl (Västra Stationsområdet)
Samråd om Utvecklingsplan för Västra Stationsområdet genomfördes från 19 september
till 11 november 2014. Samrådshandlingen gällde ett större område än det som nu ingår i
planprogrammet. Planprogrammet gäller etapp 1 i utbyggnaden och består av de mer
detaljerade slutsatserna från samrådet med avseende på berört planområdet.
Planprogrammet är också uppdaterat med ny kunskap och politiska direktiv.
Under samrådstiden var planförslaget utställt i kommunhusets foajé samt på Höörs
bibliotek. Förslaget fanns även utställt i Magasinet under kulturnatten 19 september. Där
fanns även möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.
Andra tillfällen till medborgardialog har varit att:


Tjänstemän från kommunen stod på perrongen på morgonen 7 oktober och bjöd
på kaffe och pratade med pendlare om deras behov av stationsområdet



Öppet samrådsmöte genomfördes i kommunhuset på kvällen 8 oktober



Tjänstemän medverkade vid företagarnas frukostmöte på Stiftsgården Åkersberg i
Höör den 15 oktober, med information, diskussion och möjlighet att ställa frågor

Höörs kommun har lagt ut ett flertal inlägg om områdets utveckling på kommunens
facebooksida och bjudit in till att lämna synpunkter.
Skriftliga yttranden har inkommit från länsstyrelsen, andra statliga myndigheter,
kommunala nämnder, Region Skåne, annan kommun, Regionmuseet i Kristianstad/
Landsantikvarien i Skåne, ledningsägande företag samt två privatpersoner. Det bör också
nämnas att även det inledande Idéuppdraget från 2012 varit utställt. Synpunkter som kom
in den gången är samlade i en separat samrådsredogörelse som fanns tillgänglig
tillsammans med Utvecklingsplan för Västra Stationsområdet.

Synpunkter från pendlarprat
Under den oktobermorgon då tjänstemän från kommunen stod på perrongen pratade vi
med 43 stycken pendlare, varav 24 kvinnor och 15 män. Majoriteten av pendlarna vi
pratade med var utpendlare.
De flesta synpunkterna gällde själva tågpendlingen och perrongerna. Saknaden av en
ordentlig ren väntsal eller fler tak och vindskydd på perrongerna nämndes ett flertal
gånger. Trångt på cykelparkeringarna och brist på cykelparkeringar var även det ett
problem som pendlarna tryckte på. Pendlarparkeringen tyckte de flesta behövde utökas.
Fler övergångar/undergångar över järnvägen var också ett önskemål.

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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En del hade även synpunkter och önskemål om Västra Stationsområdet men främst
lockade Magasinet och Silons användning där det pågick en annonskampanj från
kommunens sida. Önskemålen om vad magasin och silo kan användas till var framförallt
café gärna något som lockar ungdomarna och som har öppet på kvällen, men även
kulturhus, Pressbyrå och restaurang nämndes som potentiella användningsområden. Ett
fåtal nämnde även utemiljön i området och vill ha något torg och en stor lekplats som kan
agera annonspelare för Höör.

Synpunkter från samrådsmötet
20 personer deltog i mötet varav 13 män och 7 kvinnor.
Många på samrådsmötet var överrens om att de ville att Magasinet och Silon skulle vara
kvar och innehålla någon typ av verksamhet som blev en målpunkt för området.
Restaurang, jazzklubb, café, bibliotek och samlingslokal var några förslag på verksamheter
som kunde vara i Magasinet eller Silon. Silon kan bli en pärla, och Magasinet är byggt av
tegel från Tjörnarps gamla tegelbruk. Kombinationen av Silon och Magasinet är unikt.
Guidning av Magasinet efterfrågades.
För att välkomna besökare diskuterades konstverk och skulpturer. Det föreslogs att det
skulle kunna bli möjligt att bada i Tjurasjö.
Olika karaktärer på området diskuterades. Inte för högt var det någon som sa, kanske
byggnaderna ska vara i trä sa någon annan. Andra tryckte på vikten av olika boendeformer
och storlek på lägenheter. Boendeattraktivitet är viktigt. Det måste bli ett attraktivt område
med både lägenheter av hög kvalitet och fin utomhusmiljö. Balkonger åt båda hållen även
mot stationen är önskvärt. Utsikt mot Tjurasjö bedömdes bidra till attraktivitet. Många
frågade hur parkeringen skulle påverkas, både boendeparkering för boende i
flerbostadsområdet i väster samt pendlarparkeringen.
En del synpunkter gäller övergångstiden fram till området blivit färdigbyggt. Deltagarna
tycker att det är viktigt att området inte bara är en grusplan och byggarbetsplats under
alla åren medan området byggs. De framför också att stråket mot Lantmannagatan
behöver tillgängligöras med enkla trappor etc så snart som möjligt, i väntan på det riktiga
torget.
Närboende tycker att det är kul att det händer något, de störs mer av buller nu efter att
Byggland revs. Tvärgatan kommer bli en anslutningsgata med ökad trafik som följd, Hur
mycket mer trafik kommer det att bli? Det är redan problem som det är idag. Kan det bli en
enkelriktad gata?

Synpunkter från företagarfrukost
Ca 35 personer var närvarande varav ca hälften kvinnor och hälften män.
Förberedda diskussionsfrågor gällde centrum, kontor och handel.
Synpunkter kring centrum, kontor och handel:


Finns det en risk att Höör bara blir en sovstad med utpendling till Malmö/Lund?
Trenden går mot att allt mer resurser koncentreras till regioncentra Malmö/Lund.
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Vad har kommunen för långsiktig strategi? Är det att satsa på att vara en sovstad
(menar att det inte är något fel med det). Men i så fall kanske vi inte ska satsa på
handel och service.



E-handeln tar över. Det är naturen vi ska satsa på.



Finns det någon tanke kring Höörs framsida/baksida? (refererar till den historiska
utvecklingen där Västrastationsområdet har varit Höörs baksida). Vill man ändra
på det förhållandena och göra baksidan till framsidan?



Handelsutredningen avråder starkt till att utveckla verksamheter på västra sidan
av stationen. Hur tänker ni kring det?



Vad menas egentligen med service?



Finns det planer på en fysisk turistbyrå?



Vem ska ha råd att etablera verksamhet i de nya lokalerna? Ser man till kvarteret
Mejeriet är det bara apoteket som klarar det. Risken finns att det bara är kedjorna
som klarar hyrorna och att de flyttar från centrum till Västra Stationsområdet.



Tror inte på tanken om att pendlare ska kunna utgöra tillräckligt kundunderlag för
verksamheter i området.



Tror att pendlare kan utgöra tillräckligt kundunderlag för verksamheter, se bara till
den nybyggda centralstatinen i Malmö. Om vi räknar på antalet pendlare i Höör
skulle det motsvara tillräckligt underlag för 4-5 caféer.

Övriga synpunkter som framkom var:


En förutsättning är att det utvecklas snabbt, annars är risken att området blir en
byggarbetsplats i 30 år.



Det kunde vara intressant att se någonting nytt som ligger i framkant vad det



Är den enkelriktade gatan vid stationen tänkt att fortsätta vara enkelrikta? Det

gäller innovation och miljö.
påverkar rörelsemönstren i centrum. Väljer själv att utträtta ärenden inne i
centrum efter det att gatan blev enkelriktad.


Finns det ingen tanke på att attrahera fler inpendlare? Tror att det finns en stor
potential att locka inpendlare om det finns fina arbetsplatser 50 meter från
stationen. Kan till och med locka pendlare från Malmö/Lund.



Känner massor av barnfamiljer i Malmö/Lund som kan tänka sig att bo i Höör och
som ser naturen och potentialen. Det som krävs är arbetsplatser för akademiker.
Satsa på småföretagande.



Det saknas bostäder. Hur planerar man för de äldre? Om det hade funnits ett
fungerande äldreboende skulle massor av villor frigöras.

Synpunkter via Facebook
Flera tycker det behövs fler billiga lägenheter och menar att hemlösheten är stor i Höör.
I övrigt gäller synpunkterna förslag kring Magasin och Silo:
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ett mysigt café eller restaurang som har öppet lite längre än de befintliga som
stänger kl 18. Kommentarerna trycker på att ungdomar i Höör inte har någonstans
att ta vägen på kvällarna.



kulturhus med kommundrivet café utan vinstintresse.



”Hackerspace” som är en plats där alla i alla åldrar kan mötas upp och jobba på
din hobby eller hjälpa andra med deras. Dessa platser drivs ideellt av deras
användare.



Saluhall och samverkan med Höörs osteria.



Riva byggnaderna och bygga nytt.

Länsstyrelsens yttrande
Bakgrund
Höörs kommun har skickat förslag till Utvecklingsplan for Västra stationsområdet, del av
översiktsplan för Höörs kommun till Länsstyrelsen, för samråd enligt 3 kap. 9 § Plan- och
bygglagen (PBL, SFS 2010:900). Enligt 3 kap. 2 § PBL ska översiktsplanen ange
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge
vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda
miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Av både PBL och MB framgår att hänsyn
måste tas till föreliggande behov när mark- och vattenområden planläggs, och att
företräde ska ges sådan användning som medför en god hushållning från allmän synpunkt,
samt att områden som pekats ut som riksintressen ska skyddas från åtgärder som kan
skada dessa.
Enligt 3 kap. 10 § PBL ska länsstyrelsen under samrådet särskilt
1. ta till vara och samordna statens intressen,
2. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga om sådana
allmänna intressen enligt 2 kap. som hänsyn bör tas till vid beslut om
användningen av mark- och vattenområden,
3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken (MB) tillgodoses, att
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs och att redovisningen av områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen är förenlig med 7 kap. 18 e § första
stycket MB,
4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som
angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller
erosion.
Sammanfattning av Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen konstaterar att planförslaget medverkar till hushållning med Skånes markoch vattenresurser genom att planera för blandad bebyggelse med en majoritet bostäder i
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ett stationsnära läge. Det bidrar bland annat till att nå miljömålen begränsad
klimatpåverkan och god bebyggd miljö. Länsstyrelsen ser därför mycket positivt på
förslaget till effektivt användande av mark och konstaterar också att planförslaget
behandlar flera ämnen på ett bra sätt, bland annat behovet av att ta mark i anspråk och
sakområden som exempelvis kulturmiljön.
Utifrån Länsstyrelsens uppgifter enligt 3 kap. 10 § PBL, behöver planförslaget fördjupas till
nästa skede i planprocessen när det gäller riksintresset för järnvägen, miljökvalitetsnormer
för vatten, risk för olyckor (farligt gods) samt hälsa och säkerhet (buller).
Länsstyrelsen uppfattar den formella statusen på planförslaget som fortsatt samråd för
den kommunomfattande översiktsplanen 2012. Länsstyrelsen anser därför att
planhandlingen ersätter motsvarande planområde från samrådet 2012. Detta yttrande är
också svar på programdelen för kvarteret Räven och Bävern.
Länsstyrelsens bevakningsfrågor
Riksintresse för kommunikationer, järnväg
Länsstyrelsen konstaterar att planförslaget är positivt till ökad trafik på järnvägen men
kopplar inte det till riksintresset. Länsstyrelsen menar att riksintressebeskrivningen ska
vara med i kommande planhandling. Den bör också beskriva hur den förhåller sig till
riksintressebeskrivningen. Kommande planhandlingar ska också redovisa hur riksintresset
säkerställs.
Riksintressebeskrivning, järnväg:
Södra stambanan är av internationell betydelse och ingår i det utpekade TEN-T nätet.
Banan sträcker sig från Stockholm till Malmö och är mycket viktig för person och
godstrafik. Banan ingår även i det utpekade strategiska godsnätet.
Kommunen skriver i planförslaget att fortsatta utredningar får visa om ytterligare spår bör
byggas i anslutning till nuvarande spår eller utanför tätorten. Länsstyrelsen håller med om
detta men ser positivt på att kommunen säkrar möjligheten till ökad trafik på järnvägen
genom en möjlig utbyggnad av två spår (markreservat). Länsstyrelsen påpekar att
Trafikverket måste klara Naturvårdsverkets riktlinjer för buller utan avsteg vid en
utbyggnad av järnvägen. Se även mer under rubriken Buller.
Hälsa och säkerhet
Buller
Planhandlingarna konstaterar att planområdet redan idag är utsatt för buller och att en
kompletterande bullerutredning ska ske inför detaljplaneringen av området.
Planhandlingarna beskriver att nya bostäder kan klara riktlinjerna för buller i Boverkets
allmänna råd genom placering, utformning, funktion och bullerdämpade åtgärder.
Länsstyrelsen menar att det bör framgå av planhandlingarna om mark behöver avsättas för
bullerskydd. Länsstyrelsen konstaterar också att redovisningen av buller i programdelen,
inte förhåller sig till eventuellt två ytterligare spår med ökad tågtrafik som följd utan
endast den befintliga och planerade ökningen på de två befintliga spåren. I kommande
planläggning behövs en bulleranalys som bygger på en trafikprognos som blickar minst 30
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år framåt. Länsstyrelsen meddelar också att om järnvägen ska byggas ut, är det inte
möjligt att göra avsteg från Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från vägar och järnvägar.
Kommunen ska därför beakta och följa bullerfrågan kopplat till järnvägen i den fortsatta
planeringen av Västra stationsområdet.
Länsstyrelsen uppmärksammar också på att staten arbetar aktivt med bullerfrågan genom
flera utredningar. Riksdagen beslutade att anta propositionen Samordnad prövning av
buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen den 25 juni 2014. Det innebär att
Miljöbalken och Plan- och bygglagen ändras så att de stämmer bättre överens med
varandra. I PBL införs nya krav på att förebygga att det uppstår problem med buller som
kan påverka människors hälsa vid utformningen och placeringen av bostäder. Det ställs
också nya krav på redovisning av bullervärden vid planläggning och prövning av bygglov.
De nya reglerna börjar gälla den 2 januari 2015.
De riktvärden som gäller för buller i dag är inte reglerade i lag och har således inte någon
bindande rättsverkan. Regeringen har därför tagit fram ett förslag till förordning om
riktvärden för trafikbuller. Förordningen planeras träda i kraft den 2 januari 2015 och
förtydligar vilka krav på ljudnivåer som kan ställas vid planläggning och bygglov.
Förordningen anger också vilka kompensationsåtgärder som måste vidtas vid förhöjda
bullervärden.
Markföroreningar
Länsstyrelsen konstaterar att planförslaget mycket översiktligt redovisar att det kan finnas
markföroreningar inom planområdet. Länsstyrelsen håller med kommunens bedömning om
att en miljöteknisk undersökning behöver genomföras för att undersöka om och hur
förorenad marken är. Detaljplaneprocessen ska utreda detta och säkra markens
lämplighet.
Risk för olyckor, farligt gods
Länsstyrelsen konstaterar att planförslaget inte tillräckligt redovisar påverkan av risk för
olyckor från farligt godsled på järnväg och väg. Länsstyrelsen håller därför med kommunen
om att den behöver ta fram en riskanalys. Länsstyrelsen håller också med om kommunens
bedömning om att planeringsunderlaget Riktlinjer for riskhänsyn i samhällsplaneringen,
RIKTSAM, ska användas för att hantera risker.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Planförslaget redovisar inte miljökvalitetsnormer för vatten. Planområdet ligger inom en
grundvattenförekomst i sand- och grus. Kommande planhandlingar behöver beskriva hur
planförslaget påverkar möjligheterna att följa miljökvalitetsnormen. Länsstyrelsen kan inte
ta ställning till miljökvalitetsnormer för vatten utifrån de aktuella planhandlingarna.
Miljökonsekvensbeskrivning
Länsstyrelsen anser att det är bra att miljökonsekvensbeskrivningen är integrerad i
planförslaget. Det är möjligt att få förståelse till de avvägningar som kommunen har gjort
och för- och nackdelar vägs mot varandra i själva planförslaget. Det finns dessutom ett
avsnitt som heter Konsekvenser, där konsekvenserna är samlade och som resulterar i en
tydlig matris över olika alternativ.
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Kommentar: Handlingarna kompletteras med utgångspunkt i länsstyrelsens synpunkter.
Länsstyrelsens synpunkter kommer också att beaktas i samband med kommande
kompletterande utredningar om bland annat buller och risker. Markteknisk
miljöundersökning är genomförd under 2016, och slutsatserna är infogade i
planprogrammet.
När det gäller frågan om nya spår vid stambanan tar Höörs kommun tydligt ställning för att
det ska vara möjligt att bygga spåren väster om befintlig stambana. Höörs kommun
bedömer att Bangårdsgatan kommer att kunna ligga kvar i befintligt läge och att den
planerade bebyggelsen väster om Bangårdsgatan inte står i konflikt med en spårutbyggnad.
Däremot kommer den planerade bebyggelsen att utsättas för störningar och risker både
från befintlig järnväg och från trafiken på framtida nya spår. I de fortsatta utredningarna
kommer kommunen att ge en översiktlig beskrivning av hur situationen kan förändras med
nya spår men den närmare analysen kommer att utgå från trafik på befintliga spår.
Noggrannare analyser av hur störningar och risker från trafik på nya spår kan hanteras
tekniskt är Trafikverkets ansvar att genomföra i samband med planering för
spårutbyggnaden.
Det område som kan komma att direkt beröras av en framtida spårutbyggnad ingår inte i
det nu aktuella planområdet, men kommer att hanteras genom ny översiktsplan.

Yttranden från andra statliga myndigheter
Trafikverket
Trafikverket har fått rubricerat ärende på remiss och vill lämna följande synpunkter.
Det är positivt att kommunen har planer på att utveckla västra stationsområdet. Planen ger
förslag på att bygga bostäder och verksamheter nära stationen, vilket är bra, men det
krävs dock att kommunen gör i kommande detaljplan buller- och vibrationsanalys. För att
det ska vara en god bebyggd miljö krävs att riksdagens bullerriktvärden hålls. Bulleranalys
ska göras utifrån trafiksprognos som blickar minst 30 år framåt. I järnvägens närområde
behövs i regel särskilda åtgärder för att få en god bebyggd miljö. Generellt bör ny
bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen (spårmitt på närmste
spår). Det ger ett skyddsavstånd för farligt gods vid urspårning samt utrymme för
eventuella räddningsinsatser. Inom 30 meter från järnvägen kan dock viss verksamhet
finnas där människor endas tillfälligtvis uppehåller sig, till exempel parkeringar,
trafikanläggningar, garage, förråd och vegetation.
Planen ger förslag på nya pendlarpakeringar som är viktiga för dem som har långt till
stationen och som ofta kör bil att välja tåget. Trafikverket tycker att det är positivt om
pendlarpakeringarna ligger i anslutning till stationen.
Det är också bra att kommunen har tänkt på utveckling av stambanan genom att reservera
mark för framtida nya spår. Idag är dock frågan inte utreds av Trafikverket, men det finns
tankar om att det ska vara 2 nya spår mellan Lund och Hässlehom. Exakt var de två nya
spåren ska ligga i Höörs kommun finns ingen utredning om.
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Trafikverket har fått ett Regeringsuppdrag (Sverigebygget) som innebär att vi ska bistå
den regeringens särskilde utredare underlag inom ramen för utredningen om utbyggnad av
nya stambanor samt åtgärder för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna.
I övrigt har vi inga synpunkter.
Kommentar: Noteras.
Lantmäteriets yttrande
Lantmäteriet har tagit del av förslaget till utvecklingsplan för Västra Stationsområdet som
utgör del av översiktsplan för Höör. Någon fullständig genomgång av planförslaget har inte
skett. Genomgången har främst varit inriktad på genomförandefrågor och Lantmäteriet har
ingen erinran ur fastighetssynpunkt.

Yttranden från nämnder och råd i Höörs kommun
VA/GIS-nämnden
Mittskåne Vatten är positiva till att tätare bebyggelse planeras för detta område och den
föreslagna öppna och lokala dagvattenhanteringen i området. Försörjningsmässigt bör
dagvattenhanteringen i området kunna lösas relativt enkelt då bland annat Tjurasjö, som
redan idag tjänar som dagvattenrecipient, finns i närområdet.
Dock behöver kapaciteten på vatten- och spillvattenledningsnätet utredas separat. Främst
så att nuvarande kapacitet klargöras samt vilka eventuella förstärkningar som behövs i
anläggningar och ledningsnät och vilka kostnader detta medför för den framtida
exploateringen.
Kommentar: Noteras.
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden framhåller vikten av att Kommunstyrelsen i ett tidigt skede
ställer krav på bevarande av kvarnen och silon på Västra stationsområdet i kommande
planläggning. Byggnaderna har av expertis konstaterats ha mycket höga kulturhistoriska
värden. En rivning innebär att kommunen går miste om den möjlighet som finns att skapa
en unik och attraktiv bebyggelsemiljö med årsringar från såväl sent 1800-tal som 1900-tal
och 2000-tal. Under det seminarium för politiker och tjänstemän som hölls i frågan 201404-28 framkom en rad kreativa förslag på vad byggnaderna kan ges för nya funktioner. Det
finns många exempel där gamla industrilokaler förvandlats till attraktiva och unika
bostäder, kontor mm. Näraliggande exempel är Eslövs lagerhus (bostadsrätter), Höganäs
saluhall och Garaget i Malmö (bibliotek och kreativ mötesplats). Att behålla kvarnen och
magasinet, byggnader som är unika för Höör och sätta in dem i ett nytt och modernt
sammanhang – är ett bestämt steg mot vision 2025. Genom ett bevarande finns alla
möjligheter att skapa en verkligt unik och kreativ mötesplats där hänsyn är tagen till miljö
och resursanvändning. Ett bevarande är dessutom helt i linje med Höörs kommuns lokala
miljömål "God bebyggd miljö".
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Samlade synpunkter
Kultur- och fritidsnämndens huvudargument för bevarande av kvarn och silo är
byggnadernas höga samhällshistoriska och lokalhistoriska värden. Byggnaderna är
centralortens idag äldsta bevarade industribyggnader. Tillsammans med silon utgör
kvarnen en viktig länk till Höörs industriella och agrara kulturarv. Stationssamhällets
struktur där järnvägsdragningen främst ses i uppdelningen av en representativ framsida
och en funktionell baksida, har av Länsstyrelsen i Skåne utpekats som särskilt värde full i
kulturhistoriskt avseende.
Såväl kvarn som silo har byggnadshistoriska och byggnadsteknikhistoriska värden.
Byggnaderna är symboler för tätortens stora uppsving i samband med järnvägens ankomst
1858, men också den omfattande trävaru- och spannmålshandel som anlades vid de
skånska stationssamhällena vid järnvägarnas utbyggnad. Spannmålssilon från 1952
symboliserar 1900-talets effektivisering av jordbruket. Kvarnen och silon har tillsammans
höga pedagogiska värden, då de illustrerar spannmålshanteringens utveckling.
Byggnadstekniskt hållbara konstruktioner och hög virkeskvalitet borgar för byggnadernas
hållbarhet. Omsorgen om detaljer vittnar om de estetiska krav som gällde för äldre
byggnadstradition.
I de lokala miljömål Höörs kommun antagit står att "kulturhistoriskt värdefulla byggnader
och miljöer ska tas till vara och utvecklas. Kunskapen om det skånska kulturarvet i den
fysiska planeringen ska byggas upp och fördjupas"'.
I dag finns alla möjligheter att förändra arkitektur och energieffektivisera befintliga hus.
Dagens industrialiserade byggsektor är oftast helt och hållet inriktad på nyproduktion,
varför kultur- och fritidsnämnden anser det viktigt att krav om bevarande av kvarn och silo
ställs på exploatörer i ett tidigt skede i planläggningsprocessen.
Uppförandet av hus är i sig resurskrävande och i samband med rivning krävs återigen
stora resurser vid demolering, tunga transporter, saneringsarbeten, hantering av avfall,
återvinning och deponi i landskapet. All energi, tid och resurser som läggs på rivning och
nybyggnation kan i stället användas till att renovera de gamla byggnaderna.
Kulturhistorisk expertis framhåller byggnadernas kulturhistoriska värde och vikten av att
de bevaras1:
"Regionmuseet anser att Bygglandsområdets betydelse för kulturmiljön lokalt, regionalt
men även nationellt är stor ... Om Höör får behålla sitt Bygglandområde, det som inte finns
någon annanstans, och i den miljön utveckla något nytt, så visar kommunen att dåtid, nutid
och framtid hänger samman. Regionmuseet ser nu med förhoppning på en utveckling av
Bygglandsområdet, där befintliga byggnader till stor del kan bevara och återbrukas och
där området samtidigt tillförs nya byggnader vilka skapar spännande möten med
historien".
"En rivning av hela Bygglandområdet, däribland kvarnbyggnaden och spannmålssilon,
innebär oundvikligen en väldigt påtaglig förändring av den välkända och traditionella

1

Jämför samrådsredogörelse för idéuppdraget, daterad 2014-08-22
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stationsmiljön. Det innebär också att viktiga kulturhistoriska värden för centralorten Höör
går förlorade, inte minst höga lokalhistoriska värden".
"Föreningen Industrihistoria i Skåne anser att både kvarnbyggnaden och silon bör bevaras
som ett karaktäristiskt landmärke för Höör och området kring stationen ...... Föreningen
Industrihistoria i Skåne vill peka på vikten av att människor i dag och kommande
generationer kan finna spår av sin egen historia i sin närmiljö. Vi hoppas att Höörs politiker
kan se värdet av att integrera kunskapen om 1900-talets historia i den miljö som planeras
för kommunens framtida invånare kring nuvarande Byggland".
Under det seminarium för politiker och tjänstemän som hölls i frågan på Kulturhuset
Anders 2014-04-28 framkom en rad kreativa förslag på vad byggnaderna skulle ges för
nya funktioner. Bl a kulturhus, förskola, lägenheter, arkitektkontor, ateljéer för uthyrning,
saluhall, museum, bibliotek, fritidsgård, resecentrum.
Att behålla kvarnen och silon, byggnader som är unika för Höör och sätta in dem i ett nytt
och modernt sammanhang, är ett bestämt steg mot vision 2025. Genom ett bevarande
finns alla möjligheter att skapa en verkligt unik och kreativ mötesplats där hänsyn är tagen
till miljö och resursanvändning. Ett bevarande är dessutom helt i linje Höörs kommuns
lokala miljömål.
Kommentar: Samhällsbyggnadssektor har på uppdrag av kommunstyrelsen genomfört en
marknadsföringskampanj och aktivt sökt intressenter som ser en kommersiell potential i att
utveckla kvarnen/magasinet och silon. Byggnadernas tekniska status har undersökts och
med stöd av konsulter har kommunen också översiktligt beräknat vad det skulle kosta att
anpassa byggnaderna för ny användning. Diskussioner har förts med ett antal
entreprenörer/ fastighetsutvecklare men ingen lösning har fallit på plats.
Det nu aktuella förslaget innebär att kvarnen/magasinet bevaras och anpassas för en ny
användning, eventuellt ett nytt bibliotek. För att få plats med hela bibliotekverksamheten
(eller annan användning) föreslås en ny byggnad som byggs samman med magasinet. Den
nya byggnaden ersätter silon. Detta förslag innebär att kvarnen/magasinet blir en viktig och
framträdande del i utvecklingen av området med ny bebyggelse och för nya ändamål.
Avsikten är att skapa en attraktiv helhet där kulturhistoriskt intressanta inslag möter
moderna material och utformningar.
Barn- och utbildningsnämnden
Det är av särskild vikt att säkerställa ytor för byggnation av en förskola med sex
avdelningar samt tillhörande utemiljö med pedagogiska kvaliteter. Barn- och
utbildningsnämnden är positiv till detaljplaneförslagets placering i kvarteret Tigern med
angränsande placering av en pendlarparkering.
I den fortsatta planeringen av området med förskolans placering är det av stor vikt att
hänsyn tas till kraven på säkerhetsavståndet till järnvägen. Trafiksäkerheten kring
förskolan måste beaktas för de dagliga situationer som avlämning/hämtning av barn
innebär. Det kan gälla anläggning av gång och cykelvägar och övergångsställen för
oskyddade trafikanter samt korttidsparkering och vändzon för vårdnadshavare som måste
använda bil i samband med hämtning och lämning av förskolebarn.
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Kommentar: Ny förskola planeras i anslutning till det nu aktuella planområdet, men kommer
inte att ingå i det nu aktuella planarbetet. Synpunkterna kommer att beaktas i samband
med ett separat planuppdrag för förskolan och dess närmiljö.
Miljö- och byggnadsnämnden
Stadskaraktär och attraktivitet
Det kan inte tydligt nog framhållas att Västra Stationsområdet kommer att påverka
utvecklingen av bebyggelsen i centrum framöver. Området kommer att visa hur vi önskar
att Höör ska utvecklas och vår tro på Höörs plats i framtiden. Detta skulle vara en bra
lokalisering för någon form av kommunal verksamhet. Närheten till stationen och den
synliga placeringen skulle bli en bra plats att möta kommunens medborgare på.
Utformning
De nya kvarteren beskrivs vara slutna mot Bangårdsgatan för att skydda mot buller,
samtidigt är det viktigt att dessa fasader inte upplevs som slutna, utan att detta är enligt
traditionen finsidan och bör vara öppen, välkomnande och med detaljer och variation som
uppmuntrar till ett lugnare tempo. Den föreslagna byggelsestrukturen med byggnader som
går ut i gatuliv, istället för indragna med grönytor ger en mer stadsmässig karaktär, och de
gröna kilarna som beskrivs, kommer tillsammans med den förhållandsvis stillsamma och
naturlika ravinen koppla det unika ”vilda” till den hårdare och välpolerade miljön på
stationsområdet. Magasinbyggnaden och Silon kommer också att stå i en välkommen
kontrast mot den nya bebyggelsen och kommer att påminna om att Höör i sin resa genom
tiden har en historia att vara stolt över. Detta kommer att bli fina kontraster och ett tydligt
koncept för mer djupgående arbete framöver.
Det beskrivs att det nya bostadsområdet bör visa på en modern hållbar arkitektur som
anknyter till existerande förhållanden med smalare byggnadskroppar i 3-4 våningar i
sammanhängande kvartersstruktur. Anknytningen i kontexten bör synas i materialval,
skala och formspråk. Det är önskvärt att denna nya bebyggelse kommer att knyta an till
den befintliga bebyggelsen i stationsområdet genom att huvudsakligen utföras i tegel, puts
eller liknande. Det är även önskvärt att formspråket på den nya bebyggelsen på området
visar vår tid idag.
Bostäder
För att känna sig trygg i området dygnet runt är det viktigt att människor rör sig i området
dygnet runt. Ett sätt att uppnå detta är att en del av bostäderna planeras för studenter och
ungdomar, vilka ofta annars lämnar Höör under studietiden för att förhoppningsvis
återkomma senare. Denna typ av bostäder i ett sådant läge kommer även att locka nya
invånare att hitta till Höör. Utöver detta anges det även i texten om pendlare och
passerande vilka också kommer att tillföra området mycket liv och rörelse.
Pendlarparkering
Det diskuteras lämpliga placeringar av pendlarparkeringar. Förslaget att bygga på befintlig
pendlarparkering med ett parkeringsplan är en bra lösning om man bortser från ovissheten
om en framtida utbyggnad av spårområdet. Förhoppningen är att fler kommer att resa
kollektivt och då bör det finnas långsiktiga planer för att lösa detta.
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Mötesplatser
Detta är en del av Höör där det redan idag passerar många människor, och det är av stor
vikt att det utöver den ”Magasintorget” planeras in mindre platser för människor att
stanna upp och mötas.
Förskola
En förskola som placeras på kvarteret Tigern bedöms vara det bästa alternativet även om
det tar värdefulla naturområden i anspråk. Förskolan behöver inte bilda en barriär mellan
Tjurasjö och Åkersbergs hagmarker utan kan bli en länk som knyter dessa samman, och
leder fler in i området. Bullernivåer och kanske även säkerhetsavstånd med tanke på
elektromagnetiska fält och transporter av farligt gods gör att området närmast järnvägen
är mindre lämpligt för en förskola.
Miljö och hälsoskydd
Ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv är utvecklingsplanen för Västra Stationsområdet
positiv på så vis att den underlättar för omställning till hållbara transporter. De viktiga
aspekterna ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv finns med i utvecklingsplanen vilket är
positivt. Det är viktigt att de även finns med under det kommande arbetet. Idéerna om
Hållbart bostadsområde är intressanta och väl värda att arbeta vidare med.
Buller
Närheten till järnvägen är central för området och bidrar till ett miljövänligt pendlande och
resande. Samtidigt medför det utmaningar när det gäller buller. Det är viktigt att frågorna
om buller utreds grundligt med avseende på järnvägen och annan trafik.
Förorenad mark
Det bör göras en miljöteknisk markundersökning för att utreda eventuella föroreningar.
Förutom betning av utsäde bör även andra tidigare verksamheter på platsen beaktas. Kan
slipershantering vid järnvägen ha lett till föroreningar? Oljecisterner av olika slag kan ha
förekommit liksom annan kemikaliehantering, exempelvis vid bygghandeln.
Dagvatten
Utformningen av dagvattenhanteringen bör ta hänsyn till ett framtida mer extremt väder
till följd av klimatförändringar, med fler extrema regnoväder som kan leda till
översvämningsproblem.
Kommentar: En miljöteknisk markundersökning har genomförts under 2016, och
slutsatserna inarbetats i planprogrammet. Övriga synpunkter beaktas under fortsatt
planarbete.
Kommunala pensionärsrådet
Mot bakgrund av den pågående befolkningsutvecklingen med ett ökat antal äldre i vår
kommun finns det och kommer det att finnas en ökad efterfrågan på bostäder och
boendemiljöer anpassade till äldres behov.
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Tillgänglighet i miljön är till fördel inte bara för oss äldre och funktionsnedsatta utan även
för andra, något som även påpekas i Socialnämndens yttrande2. En boendeform som inte
minst av ekonomiska skäl efterfrågas av pensionärer är hyreslägenheter.
Kommentar: Diskussioner pågår med byggare som är intresserade av att bygga både
trygghetsboende och vanliga hyreslägenheter, och vi ser därför framför oss att området ska
kunna erbjuda flera boendeformer som passar för äldre. Tillgänglighet kommer att vara en
viktig fråga i den närmare planeringen för områdets utformning.

Region Skånes yttrande
Region Skåne anser att det är mycket positivt att kommunen har för avsikt att tillvarata
möjligheten att utveckla området direkt väster om Höörs station. Hela planområdet ligger
inom som längst 700 meters gångavstånd från stationsbyggnaden och i direkt anslutning
till gröna områden och stråk. Kopplingen till Höörs vision, med inriktning att vara
mötesplats i regionen och ta tillvara naturens möjligheter, är viktig vid utformningen av
området.
Höörs kommun bedömer att behovet av lägenheter i flerbostadshus uppgår till 200-300
lägenheter under den kommande 20-årsperioden. Bedömningen utgår ifrån dagens
fördelning mellan småhus och lägenheter i flerbostadshus samt befolkningstillväxten de
senaste 15 åren. Med den idemässiga bebyggelsestruktur som redovisas bedöms området
kunna rymma ca 200 lägenheter i ett antal fyravåningshus.
Region Skåne vill i detta sammanhang understryka vikten av ett innovativt förhållningssätt
och att inte underskatta potentialen i omvandlingen av Västra stationsområdet. Området
har sina egna unika lägesbundna förutsättningar, i både den lilla och den stora skalan, som
bör vara en utgångspunkt vid områdets omvandling. Även om Västra stationsområdet är
fysiskt avgränsat, så finns det inga konceptuella gränser för vad som är möjligt. Höörs
kommun förvaltar en för kommunen unik utvecklingsmöjlighet, och det hade varit
spännande att se en förändring av området som kan generera mervärde till Höör och
därigenom marknadsföra och lyfta kommunen till en ny nivå av attraktivitet. Det är förvisso
både positivt och angeläget med förtätning i stationsnära lägen, men i detta fall är det inte
självklart att ett förverkligande av utvecklingsplanens idéer är det bästa
utvecklingsscenariot.
Kommentar: Yttrandet väcker frågor om vilket utvecklingsscenario Region Skåne ser framför
sig när det gäller Västra Stationsområdet i Höör. Undertecknad har därför ringt till
handläggaren på Region Skåne för att få ett förtydligande. Det blev dock inte klart vilken
riktning Region Skåne menar att området borde ta i stället. Höörs kommun ser liksom
Region Skåne en unik möjlighet i området och menar att förslaget kommer att generera
mervärde för Höör. Höörs kommun välkomnar en fortsatt dialog i frågan, både i samband
med den nu aktuella detaljplanen, och i samband med kommunens översiktsplanering.

2

Jämför samrådsredogörelse för idéuppdraget, daterad 2014-08-22
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Yttrande från annan kommun
Hässleholms kommun
Byggnadsnämnden har inget att erinra mot utvecklingsplan för Västra Stationsområdet,
Höör. Byggnadsnämnden ser det mycket positivt att Höörs kommun offensivt arbetar för
utökad kapacitet på Södra Stambanan sträckan Lund-Hässleholm.
Kommentar: Noteras.

Yttrande från stiftelse
Regionmuseet i Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne
Regionmuseet i Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne har tagit del av utvecklingsplanen
för Västra stationsområdet i Höör som nu är ute på samråd. Syftet med planen är att
omvandla den före detta Bygglandtomten till en attraktiv och integrerad del av Höörs
tätort.
Höörs tätort är utpekad i det regionala kulturmiljöprogrammet och här lyfts kontinuiteten
från bondby till stationssamhälle fram. Södra stambanan utgör ett kulturmiljöstråk. Den
gamla kvarnen från 1800-talets slut samt silon från 1950-talet har höga kulturhistoriska
värden vilket också framgår av den grundliga kulturhistoriska utredning som kommunen
tagit fram liksom av Föreningen Industrihistoria i Skåne som yttrat sig över byggnadernas
värden3. Regionmuseet har följt frågan om kvarnens och silons bevarande under flera år,
bland annat har vår industriantikvarie hållit ett föredrag om utvecklingsmöjligheter för
byggnaderna.
I planen föreslår kommunen en tät och stadsmässig exploatering nära Bangårdsgatan.
Bebyggelse i 3-4 våningar knyter an till Höörs relativt småskaliga bebyggelse. I planen
betonas vikten av mötesplatser och vid Magasinet föreslås en torgplats. Befintliga gröna
kilar sparas och grönområden som ravinen ger möjlighet till närrekreation, det naturnära
anslaget är också en självklar del av Höörs profil. Utvecklingsplanen är väl genomarbetad
och har ett tydligt mänskligt perspektiv där Höörs identitet och kvaliteter används som
utgångspunkt i planförslaget. I planhandlingen framgår att kommunen har en hög
medvetenhet kring kulturmiljöers betydelse för samhället och människan. Kommunen har
kunskap om kvarnen och silons höga kulturhistoriska värden och ser stora möjligheter med
att använda byggnaderna i profilering av det nya området och Höör.
Som alla stationssamhällen finns också i Höör en historisk uppdelning av en fram- och
baksida. Framsidan är ofta välordnad med en tydlig struktur med stationshus,
kvartersordning och mer påkostade byggnader. Stationernas baksidor hyste
verksamhetsområden som ofta var till synes oordnade och ruffa miljöer. Mot den
bakgrunden skulle man kunna tillåta sig en mer fri ordning inom det gamla
verksamhetsområdet där en strikt kvartersindelning inte är relevant men där kvarnen och
silon blir den fasta förankringen som står för kontinuiteten i området och som markerar
och synliggör den traditionella uppdelningen av ett stationsområde. Båda byggnaderna har
stor potential. Byggda i robusta konstruktioner och hållbara material har de höga
3

Jämför samrådsredogörelse för idéuppdraget, daterad 2014-08-22
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bruksvärden. Kvarnen kanske är lättare att definiera nya användningsområden för men
även silon kan med fördel återbrukas.
Silon har ett alldeles eget formspråk, annorlunda än de traditionella, högresta silorna.
Genom att bevara kvarn och silo kommer området hysa ett tidsdjup med tre seklers lokala
historia där silon utgör ett ovanligt landmärke.
I Västra stationsområdet har kommunen en unik möjlighet att skapa något som finns just
bara i Höör, i blickfånget för tågpendlare på resa genom Skåne. Regionmuseet deltar gärna
som samtalspartner och bollplank i det fortsatta arbetet med bevarandet av kvarnen och
silon.
Kommentar: Samhällsbyggnadssektor har på uppdrag av kommunstyrelsen genomfört en
marknadsföringskampanj och aktivt sökt intressenter som ser en kommersiell potential i att
utveckla kvarnen/magasinet och silon. Byggnadernas tekniska status har undersökts och
med stöd av konsulter har kommunen också översiktligt beräknat vad det skulle kosta att
anpassa byggnaderna för ny användning. Diskussioner har förts med ett antal
entreprenörer/ fastighetsutvecklare men ingen lösning har fallit på plats.
Det nu aktuella förslaget innebär att kvarnen/magasinet bevaras och anpassas för att
kunna hysa delar av ett nytt bibliotek. För att få plats med hela bibliotekverksamheten
föreslås en ny byggnad som byggs samman med magasinet. Den nya byggnaden ersätter
silon. Detta förslag innebär att kvarnen/magasinet blir en viktig och framträdande del i
utvecklingen av området med ny bebyggelse och för nya ändamål. Avsikten är att skapa en
attraktiv helhet där kulturhistoriskt intressanta inslag möter moderna material och
utformningar.
I övrigt kommer synpunkterna kring områdets utformning att beaktas i det fortsatta
planarbetet.

Yttranden från ledningsföretag
Tele2
Tele2 har ledningar på berörda fastigheter enligt bilaga. Vi önskar behålla ledningarna i
befintligt läge och förutsätter att eventuell flytt bekostas av kommun, exploatör eller ny
ägare. Det skall tilläggas att vi ligger i kommunens kanalisation.
Kommentar: Noteras.
E.ON Elnät
E.ON Elnät Sverige AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende och då
vi inte har några ledningar inom planområdet så har E.ON Elnät inget att erinra.
Skanova
TeliaSonera Skanova Access AB (nedan Skanova) har telekabel inom aktuellt planområde.
Behöver telekabeln flyttas vid genomförandet av detaljplanen önskar Skanova kallas till
samordningsmöte i god tid innan åtgärderna måste vidtas. Även intresse för
samförläggning finns. I övrigt har Skanova inget att erinra.
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Kommentar: Noteras.

Privatpersoner
Privatperson 1
Undertecknad har tagit del av Utvecklingsplanen för Västra stationområdet samt varit på
kommunens informationsmöte den 8 oktober. Jag vill härmed lämna följande synpunkter
på Utvecklingsplanen.


Föreslagen etappindelning, med bostadsbebyggelse i etapp l väster om Kvarnen
och Silon (kv Räven), förefaller naturlig. En färdig bebyggelsemiljö närmast
Tjurasjö och spåren bör vara första etappen.



Kvarnens fasader/skalskydd behöver snarast möjligt väderskyddas så att inte
byggnaden förfaller i avvaktan på beslut om byggnadens eventuella bevarande.
Kvarnbyggnadens stomme (bärande tegelväggar m valv samt bjälklag) verkar vara
i ganska gott skick.



Föreslagen placering av bostadshusen intill Bangårdsgatan verkar också naturlig.
Möjligen skall byggkropparna ligga något tätare (med mindre avstånd) än enligt
illustrationen. Det är viktigt att en stadsliknande, centrumnära gatubild skapas
(sett från stationssidan).



Förskolan placeras nog bäst inom kv Tigern närmast Tjurasjö. Förskolan med sin
utemiljö är ju ytkrävande och skulle ta för stor yta vid Bangårdsgatan, som ju är ett
"A-läge" för bostäder.



Pendlarparkeringen inom blivande kv Bävern bör behållas så länge som möjligt
som gratisservice (möjligen låg månadsavgift). Gratis alt. billig pendlarparkering
innebär ju en stor konkurrensfördel för Höör (i jämförelse med andra
stationsorter).



Fasader mot Bangårdsgatan förses lämpligen med ljudavskärmande balkonger

Genomförande, tidplan:


Redovisad tidplan för genomförandet är enligt min uppfattning alltför försiktig och
långsam. Möjlig byggstart för bostadsbebyggelse inom kv Räven har skissats till
2016-2018.



Kommunen bör snarast utse en projektansvarig "säljare" för hela området som
kontaktar möjliga exploatörer/byggherrar.



Det är nog lämpligt att gå ut med en bredare förfrågan så att inte bara de största,
rikstäckande byggföretagen tillfrågas. Dessa företag är enligt min erfarenhet ofta
svårare att förhandla med och kräver ofta "dubbel garanti" för byggstart.



Höörs "ansikte" utåt (sett från spårområdet) behöver snarast färdigställas och
göras attraktivare än vad bl a tågresenärer upplever idag.



M a o - ett snabbare genomförande än vad Utvecklingsplanen anger är angeläget
för Höör.
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Kommentar: Höörs kommun tackar för synpunkterna. Tidplanen för större
omvandlingsprojekt i befintliga tätorter påverkas av många faktorer. Höörs kommun räknar
dock med att det fortsatta planarbetet ska gå snabbare, nu när utgångspunkterna för
planarbetet har preciserats i ett planprogram.
Privatperson 2
Angående magasinsbyggnaden ser jag som enda realistiska möjligheten att kommunen
bekostar en upprustning, som för att hållas billig kan avgränsas till utsidan och ett
våningsplan. Övriga ytor, ev hiss, m.m. kan skjutas på framtiden. Detta våningsplan kan då
användas för utåtriktad verksamhet; turistbyrå med kafé-verksamhet och en museal
avdelning med gamla foton, en lokal där kommunen konstnärer/ konsthantverkare kan
turas om att hålla öppet för att sälja varandras alster samt en likadan lokal där
gårdsbutikerna kan göra likaledes.
Silosbyggnaden kan rivas men rester ev. finnas kvar, t.ex. genom ett torn med ”hatt”, och
de övriga som upphöjda planteringar.
Vid samrådsmötet i oktober blev jag överraskad över enigheten om att den intressanta
sidan av byggnaderna är sidan mot tågen. Alla ville ha stora balkonger i söderläge med
utsikt över aktiviteterna runt stationsområdet. Då tycker jag förslaget med de skuggiga
innergårdarna mot norr inte blir bra. Jag föredrar byggnadernas placering enligt Whites
förslag, dvs mer indragna mot mitten av tomten och med träd och grönska också mot
södersidan. Man kan då också få balkonger med kvällssol på norrsidan. Avsaknaden av
grannar på alla sidor medför att byggnaderna utan problem skulle kunna vara sex våningar
höga, utöver halvt nergrävt underjordiskt garageplan. Detta för att lägenhetshyrorna då
borde pressas neråt av att de tillkommande våningsplanen inte behöver bära
basinvesteringarna i hissar m.m. Jag håller mig då enbart till etapp 1 väster om magasinet.
Jag bifogar också bilder på hus som byggts i Växjö av Midroc Property Development som
har fördelarna att de med trästommar kan byggas snabbare än betonghus och dessutom
mer miljövänligt. Personligen anser jag att aluminiumfönster är en styggelse och hade
gärna sett linoljemålade fönster och slamfärgade eller järnvitriolbehandlade fasader.
Fönster kan beställas färdigmålade från fabrik och yrkeshantverkare kan tillverka egen
slamfärg.
En ev. byggherre skulle kunna vara Akademiska Föreningen i Lund. Studentbostäder intill
järnvägsstationen borde vara ett intressant och billigare alternativ till motsvarigheterna i
Lund.
En förskola skulle kunna finns i bottenplanet i något av husen och kunna använda stora
delar av ravinen som utökat lekområde. Det förutsätter avgränsningar av ravinen
åtminstone mot gatan.
Kommentar: Den närmare utformningen av kvarteren och bebyggelsen kommer att
diskuteras med de tänkta byggarna och är inte låst genom de nu presenterade skisserna.
Huvudsaken är att kommunens mål för området uppnås. Synpunkterna kommer därför att
övervägas i det fortsatta planarbetet.
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KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Planerings- och utvecklingsenheten

Sammanfattning av ändringar som genomförts efter samrådet
Planprogrammet avser en första etapp av den utveckling som presenterades vid samrådet.
Här beskrivs de förändringar som berör det nu aktuella planområdet. Övriga
utvecklingsfrågor från samrådet kommer att hanteras i samband med ny översiktsplan för
Höörs kommun.
Utöver det område som benämndes Etapp 1 vid samrådet ingår även ravinen, det nya
torget, ny lokalgata, magasinet samt marken närmast nordost om magasinet.
Planprogrammet omfattar alltså en del av det som tidigare bedömts utgöra Etapp 2. Skälet
till detta är att det ger tillräckliga marginaler för att åstadkomma en ny byggnad som
byggs samman med magasinet. Planområdet omfattar också en fastighet som ägs av
samfällighetsföreningen Bävern, i syfte att pröva möjligheten för föreningen att uppföra
garage och carportar.
Den största förändringen när det gäller utvecklingsförslagen för området gäller magasinet
och silon. Avsikten är nu att silon ska rivas och ersättas av en ny byggnad som tillsammans
med magasinet kan hysa en ny utåtriktad verksamhet, till exempel Höörs bibliotek.
I övrigt har planprogrammet kompletterats med ett avsnitt om trygghet och säkerhet, samt
uppdaterats med aktuella uppgifter.

Karin Kallioniemi
Samhällsplanerare/Kommunarkitekt

Planprogram för Räven 1 m. fl. fastigheter i Höör, Skåne län (Västra Stationsområdet)
Godkänt av kommunstyrelsen 2017-xx-xx

Stationsområdet ska utvecklas till ett attraktivt, hållbart och levande stationsnära bostadsområde med god kontakt till natur och stort inslag av grönska. Kopplingen till Höörs vision, med inriktning att vara
mötesplats i regionen och ta tillvara naturens möjligheter är viktig vid utformningen av området. Avsikten är att tillsammans med intilliggande fastigheter och markområden förnya och utveckla området så
att det blir tilltalande och en länk mellan centrum och Höör Väster.

Inledning

1 Inledning
Syfte

Syftet med planprogramet är att visa hur Höörs
kommun vill ta tillvara det centrala och stationsnära läget och utveckla området till en levande och
integrerad småstadsmiljö. Planprogrammet anger
mål och utgångspunkter inför en detaljplan för:
•

Nya flerbostadshus

•
•

Ny användning av magasin
Ett nytt torg/mötesplats som länkar samman
Västra Höör med järnvägsstationen och resten
av småstaden Höör

•

Stråk för den oskyddade trafikanten, vägar för
nyttotrafik (räddningsfordon, sopbilar) och
hur övrig trafik ska röra sig för att nå det nya
bostadsområdet

•

Säkerställande av ”Ravinen” för närrekreation.

Möjligheten för uppförande av carports och förråd
prövas även i planen för en befintlig villasamfällighet.

Bakgrund till planprogrammet

Under 2012 genomförde Höörs kommun ett

idéuppdrag för Västra Stationsområdet, f.d.
Bygglandområdet, och lät fyra arkitektkontor
visa hur området kan omvandlas till ett attraktivt
bostadsområde med inslag av service, kontor och
verksamheter. Idéuppdraget resulterade i fyra olika
förslag som vart och ett gav intressanta idéer:
• Fojab med Trivector; Bland Lodjur och Latte
• Kanozii med Ramböll & CEC; Bangårdshusen
• QPG; Idéuppdrag Stationsområdet
• White; Walk on the wild side
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Förslagen sammanställdes och utvärderades mot
varandra. Under våren 2014 genomfördes sedan
en strategisk workshop om vad Västra Stationsområdet kan ge Höör och om hur utvecklingen av
området kommer att påverka Höör. Vid workshopen
deltog politiker och tjänstemän från kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnd, socialnämnd,
kultur- och fritidsnämnd, teknisk nämnd, miljö- och
byggnadsnämnd samt det allmännyttiga bostadsbolaget.
De fyra förslagen från idéuppdraget och
workshopen har legat till grund för samråd om
”Utvecklingsplan för Västra Stationsområdet”. De
övergripande slutsatserna efter samrådet kommer
att integreras i ny översiktsplan för Höörs kommun.
Detta planprogram består av de mer detaljerade
slutsatserna efter samråd om utvecklingsplan.
Efter samrådet om utvecklingsplanen har en miljöteknisk markundersökning genomförts och ett nytt
avsnitt om trygghet och säkerhet infogats i beskrivningen av områdets förutsättningar.

färdsätt, med god tillgänglighet både norrut och
söderut i regionen. Området ger goda möjligheter
att skapa attraktiva bostäder som kompletterar
Höör som bostadsort.
Målet om God livsmiljö och boende för alla har
utvecklats vidare i Bostadsförsörjningsprogram för
Höörs kommun, antaget 2015. Attraktiva bostadsmiljöer med utgångspunkt i lokala förutsättningar
och god kollektivtrafik är ett av fokusområdena i
programmet och kommunen har tagit ställning för
att både utveckla befintliga miljöer och att bygga
nytt i goda pendlingslägen. Utvecklingen av Västra
Stationsområdet kan bli en viktig pusselbit i det
arbetet vilket är ett annat fokusområde i bostadsförsörjningsprogrammet.
I Översiktsplan 2002 för Höörs kommun ingår
planområdet i utbyggnadsområdet Centrum. Där
konstateras att området har ett strategiskt läge i
tätorten och i regionen samt att områdets framtida
användning behöver utredas närmare. Området
beskrivs dock i första hand som ett verksamhetsområde för tjänsteföretag med behov av bra

Övergripande ställningstaganden

Kommunfullmäktige i Höör antog 2015 ”Vision
2025” med inriktingsmål för mandatperioden. Ett
av inriktningsmålen är God livsmiljö och boende för
alla. Det handlar om att arbeta för ett mer varierat
bostadsbestånd och mer varierande boendeformer,
att åstadkomma tillgängliga och enkla färdsätt,
att bejaka lösningar i planering och byggande, att
skapa välkomnande och trygga miljöer mm.
Området vid Höörs station är en av de platser i
kommunen som har bäst tillgänglighet till enkla

Vision 2025

”Höörs kommun är en mötesplats som tar vara på
och utvecklar individens kreativitet, där idén om
en hållbar utveckling drivits långt och där naturens
möjligheter tas tillvara för boende, fritid och företagande.”
God livsmiljö och boende för alla är ett av inriktningsmålen
Antaget av KF juni 2015

Inledning

kollektivtrafik. Planprogramet avviker från gällande
översiktsplan i det avseendet, men överensstämmer
med avsikterna i den nya översiktsplan som håller
på att arbetas fram. Skälen för den nya bedömningen av vad som är lämplig användning av området
är att en blandad småstadsmiljö bättre bidrar till en
hållbar utveckling av Höörs kommun och av regionen, se avsnittet Potential.

Planprocessen

För detaljplanering är processen reglerad i plan-

och bygglagen (PBL). Program utgör ett frivilligt
första steg i arbetet där kommunen har möjlighet
att ange utgångspunkter och mål för det fortsatta
arbetet. Planprogrammet fastställs inte, utan det är
en handling som godkänns av de kommunala politikerna och ligger sedan till grund för den kommande
detaljplanen. Det fortsatta arbetet efter ett planprogram är att upprätta en detaljplan. När detaljplanen har vunnit laga kraft reglerar den bland annat
vilken bebyggelse som får uppföras samt var gator
och parker ska anläggas.

Kommunalt beslut

Potential

”att uppdra åt planenheten att upprätta program till
detaljplan för Västra Stationsområdet etapp 1”.

nära läge ger unika möjligheter att utveckla Höörs
kvaliteter på ett långsiktigt hållbart sätt som bidrar
till kommunens attraktionskraft. Rätt utformat kan
området bli en tillgång för alla som rör sig i Höör
– boende, besökare och företagare. Strategier för
attraktivitet är en av rubrikerna i Region Skånes
samling av exempel och tips kring hur attraktiviteten i de skånska orterna kan öka så att de nyttjar
potentialen i fler arbetsplatser och ökat behov av
bostäder (Livskraftiga orter som en eﬀekt av ESS
och MAX IV). Flera av strategierna ligger väl i linje
med de idéer och förslag som kommit fram under
planarbetet för Västra Stationsområdet:
• Lyft fram det unika! (det gröna, byggnader etc)

Kommunstyrelsen beslutade 2014-01-16 § 13

Aktuellt planprogram kommer att ligga till grund för
kommande detaljplan för del av etapp 1. Etapp 1
för Västra Stationsområdet omfattar hela kvarteret
Räven och magasinet, Ravinen samt markområde
för väganslutning (se planavgränsningen på figur 5,
sid. 7).
”Geslatningsprinciper för del av Västra Stationsområdet, Höör” (Fojab arkitekter) godkändes av
kommunstyrelsen 2016-11-14 som underlag för
dialog med byggherrar och för kommande detaljplanehandlingar.

•
•
•
•

Program till
detaljplan

Figur 1. Planprocessen.

Gör området attraktivt! (allmänna anläggningar
som katalysator)
Placera service nära kollektivtrafiken!
Skapa attraktiva mötesplatser!
Blandad bebyggelse lockar fler!

Bytespunkten som mötesplats
Västra Stationsområdet är en bytespunkt, där

HÄR ÄR VI NU

Utvecklingsplan för Västra
Stationsområdet

Västra Stationsområdets centrala och stations-

Dialog med
intressenter

Samråd
detaljplan

Bearbetning
samrådsredogörelse

Granskning
detaljplan

Detaljplan
antas

pendlare och besökare byter transportmedel mellan
tåg, buss, cykel och bil. Men bytespunkten är inte
bara en transportnod. Bytespunktens potential att
fungera som mötesplats för människor och som
magnet för verksamheter är beskriven i ”Bytespunkten som mötesplats i Skåne” (Region Skåne). Helt grundläggande är att bytespunkterna är
tillgängliga för alla och upplevs som trygga platser
under hela dygnet, veckan och året. För att nyttja
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Inledning

hela den potential som finns i bytespunkter behöver
de tillgodose människors behov av ett socialt liv, ha
en tydlig identitet och att vara attraktiva platser för
människor att vistas på. Folk drar folk.

Stationen som entré till Höör

Västra Stationsområdet har unika möjligheter att
sätta Höör på kartan genom att området är det första som möter tågresenären. Det är porten till Höör
för besökare på väg till Stiftsgården Åkersberg,
Höörs sommaropera eller vidare ut till djurparken
och Frostavallen. Det gäller att få besökaren att
känna sig välkommen och att locka till nya besök.
Mötesplatsens generella kvaliteter gynnar besökaren, men för besökaren är det extra viktigt med
service, information och skyltning.
Det är många människor som passerar området
med tåget. Vad ser de av Höör när tåget stannar till
vid stationen? Västra Stationsområdet har potential
att ge tågresenärer en mer livfull och intresseväckande bild av Höör. Befolkade utemiljöer, unik bebyggelse och grön stadsmiljö är viktiga ingredienser.

Det flerkärninga Skåne

Region Skåne har förtydligat sin syn på hur Skåne
kan växa eﬀektivt med en balanserad och hållbar
markanvändning i Strategier för det flerkärniga
Skåne. Två strategier som presenteras är förtätning
av befintliga strukturer och att bygga integrerade
stadsmiljöer i kollektivtrafiklägen. Västra Stationsområdets roll i det flerkärniga Skåne kan utvecklas
genom att tillämpa dessa båda strategier samtidigt
som Höörs gröna kvaliteter och småstadskaraktär
tas tillvara.
Figur 2. Planområdets lokalisering i Höörs tätort.
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Hållbara transporter

Länsstyrelsen lyfter fram Hållbara transporter som
en av fem miljöutmaningar för Skåne. Ny utbyggnad av bostäder, verksamheter och handel ska
stärka kollektivtrafiken och inte skapa nya behov av
personbilstransporter.
Västra Stationsområdet erbjuder goda möjligheter att skapa långsiktigt hållbara stadsmiljöer som
minimerar behovet av personbilstransporter.

Mål för den fortsatta planeringen

Kommunikationer som förenklar livet, attraktiv
boendeort, hållbar utveckling och stärkt position
i regionen är några av strategierna i kommunens
dokument Vision 2025. Utvecklingen av Västra
Stationsområdet kan bidra på ett avgörande sätt i
genomförandet av strategierna. Enligt utvecklingsplanen ska Västra Stationsområdet:
• erbjuda en levande småstadsmiljö
• fungera som mötesplats för människor
• lyfta fram det unika
• förenkla vardagen för pendlare
• välkomna besökaren till Höör
• göra tågresenärer nyfikna på Höör
• innehålla både bostäder och service
• vara en självklar del av det flerkärniga Skåne
• bidra till långsiktigt hållbara stadsmiljöer
• minimera behovet av personbilstransporter

Inledning

Behovsanalys

Detta kapitel beskriver utbyggnadsbehov och
andra markanspråk som skulle kunna lösas inom
planområdet.
Gator, torg, park och natur

Västra Stationsområdet har ett strategiskt läge
även om stationen skulle bortses. Området ligger
mellan centrum och Höör Väster, som är kommunens viktigaste utbyggnadsområde för småhus. Ett
stort antal människor passerar redan idag genom
området på väg till jobbet, skola och aktiviteter.
Områdets roll som länk inom Höör kommer att öka
allteftersom Höör Väster byggs ut.

Höör Väster

Centrum
Figur 3. Planområdet lokalisering (illustrerad med en blå
punkt) mellan centrum och Höör Väster.

Västra Stationsområdet måste erbjuda både ett välkomnande finrum för besökaren, eﬀektiva cykelvägar som länkar ihop Höör och smidiga lösningar för
pendlare - oavsett hur de kommer till stationen. Det
är därför av stor vikt att allmänna platser inom området utformas omsorgsfullt och att mötesplatser
skapas för att miljön ska kännas trygg. Det saknas
en plats som välkomnar besökare och inbjuder till
stadsliv (ex. ett torg). Det är viktigt att ta vara på
de skiftande gröna och blå kvaliteterna när området
utvecklas så att Höörs naturnära karaktär bibehålls.

Centrumverksamhet och service

Höörs tätort har ett levande centrum av småstadskaraktär. Centrumbebyggelsen består till stor del av
en blandstadsmiljö där butiker och serviceverksamhet finns i gatuplanet med 2-3 våningar bostäder
ovanpå.
Västra Stationsområdet erbjuder möjlighet att
etablera en ny centrummiljö, som bygger på bytespunktens möjlighet att fungera som mötesplats
för människor och som magnet för verksamheter.
Samtidigt finns en risk att nya områden för handel
och centrumverksamhet konkurrerar med befintliga
centrumstråk. Den risken behöver ses i förhållande
till hur behovet av centrumverksamhet och servicefunktioner kommer att utvecklas. Höör har ett brett
serviceutbud men det är inte heltäckande och det
finns utrymme att komplettera.
Utbyggnaden av Västra Stationsområdet möjliggör
fler förutsättningar för näringsverksamhet eftersom
pendlarna kan ha ett behov av att uträtta ärenden
i anslutning till bytespunkten. Fler besökspunkter i
Västra Stationsområdet skulle kunna generera ett
ökat flöde av människor som kan möjliggöra att ett

gym eller ett café kan etableras i området. Morgondagens samhälle kan också förväntas medföra nya
behov, exempelvis fler vårdcentraler och samlingslokaler för en åldrande befolkning, finns även behov
av att skapa aktiviteter/lokaler för den yngre befolkningen. Även om behovet av ytterligare lokaler
för centrumverksamhet är litet utifrån nuvarande
förhållanden är det därför rimligt att behovet ökar
och Västra Stationsområdet är då ett utmärkt läge
för centrumbebyggelse där bostäder är integrerat
med en viss kommersiell service för olika åldersgrupper och eventuellt handel.

Bostäder

Västra Stationsområdet erbjuder möjlighet att
planera för bostäder i trivsam naturnära småstadsmiljö med tillgänglighet till regionens hela utbud av
arbetsplatser, utbildning och kultur. Det centrala läget i Höör behöver nyttjas eﬀektivt och inriktningen
bör därför bli flerbostadshus. För att möta de skilda
behov som finns av olika typer av boenden, och för
att skapa en blandad och attraktiv stadsmiljö, är
det önskvärt att åstadkomma lägenheter av olika
storlekar och med olika upplåtelseformer. Vid sidan
av hyresrätter är det därför önskvärt med bostadsrätter, ägarlägenheter eller kooperativa hyresrätter.
När det gäller hyresrätter är efterfrågan idag störst
på 2:or men det behövs även mindre och större
lägenheter, både i dag och i framtiden.
Behovet av bostäder i flerbostadshus i Höörs tätort
fram till år 2035 bedöms till 200-300 bostäder.
Merparten av dessa bör tillkomma i Västra Stationsområdet. Utbyggnaden bör delas upp i etapper, så att nya bostäder kontinuerligt tillförs bostadsmarknaden i en takt som motsvarar behoven.
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Erfarenheterna från de flerbostadshusprojekt som
genomförts under senare år i Höör pekar på att
etapper i storleksordningen 50-60 lägenheter kan
vara lämpligt, om det får gå några år mellan etapperna. Utbyggnaden av hela området (kv Räven och
kv Bävern) kommer därmed att pågå under lång tid,
vilket gör det viktigt att finna en klok avgränsning
och utformning av etapperna. Varje etapp behöver
kunna ”stå för sig själv”. Gator, torg och naturmark
i anslutning till bostadskvarteren måste utformas
så att närmiljön är attraktiv även när nästa bostadsetapp byggs ut.

Kontor

För närvarande finns en förfrågan om stationsnära
kontorslokaler i Höör. Västra Stationsområdet är ett
perfekt läge för detta eftersom det ger goda möjligheter att pendla med tåg till jobbet.

Kulturverksamhet

Kommunens befintliga bibliotek ligger undangömt i
förhållande till gator, torg och viktiga gång- och cykelstråk. En flytt av biblioteket till en mer framträdande plats i stadsmiljön kan medföra att småstadens attraktivitet förstärks. Magasinets läge vid det
nya torget/mötesplatsen är en bra plats för ett nytt
bibiotek. För att ett nytt bibiotek ska vara möjligt i
Magasinet behöver byggnaden kompletteras med
en ny byggnadskropp för att inrymma ett biblioteks
verksamhet.

Södra stambanan

Behovet av utökad kapacitet på Södra stambanan,
och särskilt sträckan Lund-Hässleholm, är konstaterat i ett flertal utredningar. Det ligger i Höörs
kommuns intresse att underlätta en utbyggnad med
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fler spår på stambanan. Om utbyggnaden ska ske
längs befintlig järnväg bör de nya spåren förläggas
väster om befintlig järnväg genom Höörs samhälle.
Det finns även alternativ på att förlägga två nya
spår på en ny sträckning helt utanför tätorten som
förbinder Lund C med Hässleholm C. Höörs kommun arbetar för att båda alternativen ska vara möjliga och det innebär att marken mellan järnvägen
och Bangårdsgatan inte ska exploateras.

Sammanfattning av behovsanalysen

Från ovanstående text kan det utläsas av analysen
att inom området behövs det:
- Ett torg vid stationen som välkomnar besökare
och blir en naturlig mötesplats
- Trygga, säkra och gena stråk för cyklister
- Attraktiva stråk som länkar till centrum
- Ta vara på gröna och blå kvaliteter i parker och
naturområden, på gator, torg och kvartersmark
- Service som riktar sig till resenärer (minilivs, café
etc)
- Service och lokaler som kompletterar befintlig
centrummiljö
- Mark för nya bostäder i flerbostadshus, blandade
storlekar och upplåtelseformer
- Stationsnära kontorslokaler
- Möjlig lokal för kulturverksamhet/bibliotek

Förutsättningar

2 Förutsättningar
Västra Stationsområdets historia

Innan järnvägen byggdes var Höör en bondby med
kyrka, skola och Gästis invid ett vägskäl. Säterigår-

Karta från 1865 (Lantmäteriet).

den Åkersberg låg för sig, och det fanns inte någon
bebyggelse mellan Höörs by och Åkersberg. Flera
av de landsvägar som möttes vid Höörs by syns
dock fortfarande i dagens vägstruktur, exempelvis
Åkersbergsgatan-Storgatan, Hörbyvägen-Ringsjövägen samt Hagagatan-Västergatan-Munkarpsvägen-Maglasätevägen.
År 1858 färdigställdes Höörs station, efter att Södra stambanans etapp Örtofta-Eslöv-Höör blivit klar.
Höör är Skånes geografiska mittpunkt och orten var
tänkt att bli landskapets ledande järnvägsknut med
bibanor som grenade ut åt olika håll. Detta förklarar
det ståtliga stationshuset, uppfört 1856-58.

Firma J. Ljungh grundad 1863 är Höörs äldsta företag inom handelssektorn. Förutom att bedriva handel med trävaror och spannmål har företaget bedrivit småskalig industriell verksamhet med bland
annat framställning av djurfoder och utsädesrensning. Tidigare fanns företaget på Handelsgatan 2,
men flyttades till Bangårdsgatan i och med att allt
fler varor transporterades via järnvägen. År 1974
bytte företaget namn från AB Ljungh till Byggland.
Verksamheten hade förskjutits till att bli en trä- och
byggvaruhandel. Företaget hade sin verksamhet
på Bangårdsgatan mittemot järnvägsstationen från
1930-talet till 2009 då verksamheten slogs samman med en annan trävaruhandel i norra delen av
Västra Stationsområdet och flyttade.
Sedan Pågatågen började köra till Höör 1987 har
orten blivit en populär bostadsort för pendlare
främst till Malmö och Lund.

Planprogrammets avgränsning

Programområdet ligger centralt i Höör. Området

avgränsas av Bangårdsgatan i den östra delen, av
bostadsbebyggelse i den västra delen, av Maglasätevägen i sydväst och den temporära grusparkeringen i nordost. Planprogrammet innefattar
kvarteren Räven 1, Bävern 10, Bävern 37, del av
Höör 56:7 och del av Höör 51:1. Räven 1, Bävern
10, Höör 56:7 och Höör 51:1 ägs av Höörs kommun
och Bävern 37 ägs av en privat samfällighet.
Programområdet är cirka 2,1 hektar stort. Marken är kuperad och varierar mellan cirka 73 möh i
ravinens dal - cirka 79 möh vid Bangårdsgatan. Vid
gränsen mellan fastigheterna Räven 1 (relativt plan
grusplan) och Höör 51:1 (ravinen) ligger lutningen
på 31 % , det är en brant slänt ner mot ravinens
dal (markes med en stjärna på figur 5).
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Stationssamhället byggdes på obruten mark skänkt
av Åkersberg, en kilometer från den gamla kyrkbyn. Bebyggelseutvecklingen började vid järnvägsstationen men var länge ganska obetydlig. Precis
som andra skånska stationssamhällen fick Höör en
representativ framsida och en funktionell baksida.
På framsidan (den östra sidan) förlades stationshus, järnvägsgata, aﬀärer och oﬃciella byggnader.
Bangård och bebyggelse med verkstadskvarter
placerades på baksidan (den västra).

Sensommaren 1880 brandhärjades Åkersbergs
säteri svårt. Ekonomiska problem följde efter branden och gården styckades år 1882. Styckningen
av Åkersbergs säteri innebar att det blev gott om
byggnadstomter i stationsområdet. Lantmannagatan, Norra Nygatan m fl lokalgator nordväst om
Västra Stationsområdet härrör från tidigt 1900-tal,
då en successiv utbyggnad med villor påbörjades.
På 50-talet tillkom även flerbostadshus.

Figur 4. Fastigheter inom programområdet.

Figur 5. Planprogrammets avgränsning.
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Gällande detaljplaner

Gränserna för gällande detaljplaner framgår av

figur 6. Stadsplan H8, antagen 1944, gäller för hela
den kommunägda delen av planområdet och reglerar industriändamål.

Markanvändning och bebyggelse

De mest i ögonfallande byggnaderna inom progra-

Stadsplan H47 för Åkersberg, antagen 1975, reglerar allmänt ändamål som delvis får begyggas inom
Åkersbergs mark i kv Tigern och bostadsändamål
utan byggrätt i kv Lejonet.

mområdet är Magasinet och Silon i kvarteret Bävern
10, mitt för stationen. Byggnaderna har stora kulturhistoriska värden och beskrivs under egen rubrik på
nästa sida. I övrigt är markanvädningen inom planområdet öppen grusyta, asfalterad parkering (parkeringen vid Tvärgatan) och skogsområdet ”Ravinen”.
Grusytan används i bland för tivoli eller som en
upplagsplats för olika entreprenörer till kommunen.

Detaljplan H117 för Bangårdsområdet, antagen
2001. Planen reglerar järnvägstrafik, huvudgata
(Bangårdsgatan), terminal (pendlarparkeringen,
med vändplats etc) samt småindustri och handel
med skrymmande varor i kv Mossen. Längst i norr
är marken utlagd som naturmark.

Norr om programområdet ligger en blandad bostadsbebyggelse med inslag av radhus, kedjehus,
småhus och flerbostadshus. Området är utbyggt
under större delen av 1900-talet. Området innehåller
stora kulturmiljövärden och finns väl dokumenterat i
Kulturmiljöprogram 2012; delområde 4 för Åkersberg.

Nordost om programområdet finns en villa i kvarteret Bävern 3 som har bedömts vara av visst kulturhistoriskt värde.
Sydväst finns ett närrekreationsstråk runt Tjurasjö.

Bävern 37

Fastigheten är en samfällighet och ägs av Bäverns
samfällighetsförening. Fastigheten innehåller ett
flertal öppna parkeringsplatser och två mindre
förrådsbyggnader.

Detaljplan för Ekeliden H136, antagen 2007, reglerar bostad, park och vattenområde.
Hälsan
Uttern
Plogen
Tigern
H47

Mossen

Lejonet
Bävern
Räven

H8

H117

Räven
H136
Figur 6. Gällande detaljplaner som berör programet och
kvartersnamn.
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Figur 7. Markanvändningen i och utanför planområdet.

Figur 8. Tillfällig användning av grusplanen.

Förutsättningar

Magasinet och silon

Magasinet och Silon är rester av Höörs tidiga
industriella historia. Tillsammans utgör de en miljöskapande helhet och ger en bild av spannmålshanteringens utveckling (figur 9). Byggnadernas
kulturhistoriska värden är beskrivna i ”En länk till
Höörs industriella kulturarv - Kulturhistorisk utredning av fastigheterna Räven 1 och Bävern 10, Höörs
kommun, Skåne Län”.
Magasinet är sannolikt uppförd som godsmagasin
under 1880-talet. Därefter har det troligen rymt en
lantmannaﬀär omkring 1905 och någon gång kring
1915-20 tillverkades madrasser här. Den mångsidiga lokalen blev sedan spannmålskvarn i regi av
Firma J Ljungh (jämför Västra Stationsområdets
historia, föregående uppslag). Magasinets eldrivna
kvarn var senast i bruk under tidigt 1990-tal. Betning av utsäde förekom i byggnaden före 1970 och
kan ha lämnat spår av gifter.

Intill Magasinet ligger den karaktäristiska silobyggnaden. Silon uppfördes 1954 och var integrerad i
kvarnverksamhetens spannmålsberedning. Byggnaden består av fyra cylindriska silotorn under
ett sadeltak av valmad spets. Byggnadskroppen
består av cement och taket är av sinuskorrugerad
plåt. Spannmålssilon är en symbol för 1900-talets
eﬀektivisering av jordbruket och erinrar om en tid
då transport och hantering av spannmål var relativt
småskalig. Silon är tidstypisk och representativ,
som en av många betongsilor uppförda i Sverige
under en begränsad tidsperiod. Betongsilons era

sammanfaller med framväxten av det svenska folkhemmet och en förbättrad levnadsstandard.
Byggnaderna står tomma sedan kommunen köpte
marken (2009) av Byggland. Byggnaderna har även
genomgått en skadebesiktning under 2011. Eftersom husen inte har använts under drygt 20 år har
de sakta börjat förfalla, särskilt Magasinet. För att
undvika alltför stora skador lät kommunen renovera
tak. Stängslet runt området togs bort i samband
med att kommunen förvärvade marken.

Byggnaden är 3,5 våningar hög och består av
en rektangulär byggnadskropp med källare och
bottenvåning i tegel/natursten och överbyggnad i
trä. Hos byggnaden tydliggörs jordnära kvalitetsbegrepp som slitstyrka, hållbarhet och funktionsduglighet, en aspekt med nära koppling till byggnadens
bruksvärden. Byggnadstekniskt hållbara konstruktioner och hög virkeskvalitet borgar för byggnadens
hållbarhet medan omsorgen om detaljer vittnar om
de estetiska krav som gällde för äldre byggnadstradition och som omfattade även ekonomibyggnader.
Omsorgen om detaljerna och de goda materialen
utgör egenskaper utmärkande för god arkitektur.
Figur 9. Magasinet och Silon.
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Kulturmiljö

Av kommunens alla värdefulla kulturmiljöer har

Länsstyrelsen lyft 13 miljöer som Särskilt värdefulla
kulturmiljöer, varav tre miljöer ingår i olika Kulturmiljöstråk. Kulturmiljstråket för Södra stambanan
berör planprogrammet och även den särskilt värdefulla kulturmiljön ”Höör” täcker planprogrammet.
Kulturmiljöstråk - På länsstyrelsens hemsida står
det att ”meningen med stambanorna var att de
skulle dras fram i glest befolkade trakter utan
hänsyn till befintliga städer och gamla färdleder.
Således undvek Södra Stambanan efter Lund äldre
orter som Hörby och Kristianstad. Från statens sida
var detta en medveten strategi: ett slags nykolonisation som handlade om att ”bryta bygd”. Stambanorna skulle dessutom undvika kusten för att inte
bli så känsliga för militära angrepp. Olika privata
banor anslöt senare till stambanan i Malmö, Lund,
Örtofta, Eslöv, Höör, Hässleholm och Hästveda. Det
var särskilt vid knutpunkterna, där flera privatbanor
angjorde stambanan, som snabbt expanderande
stationssamhällen uppstod.”
Särskilt värdefull kulturmiljö - Länsstyrelsen skriver: ”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 som centralort i samtliga skeden. Åkersberg är en intressant miljö som påverkat bygden i
stor utsträckning.”

Infrastruktur och Pendling
Tåg/stationen

Västra Stationsområdet avgränsas i den östra delen
av Södra stambanan. Stambanan är av internationell betydelse och ingår i det utpekade TEN-T
nätet. Banan ingår även i det utpekade strategiska
godsnätet. Stambanan har därmed en avgörande
betydelse för transportsystemet i södra Sverige
och för Skånes utveckling. Den har därför status av
riksintresse för kommunikationer. Södra stambanan
genom Höör trafikeras varje dag av 196 tåg varav
61 är godståg. Av persontågen är det 120 tåg/vardag som stannar i Höör, varav vissa Pågatåg vänder
i Höör och fortsätter således inte norrut. Höör har
60 dubbelturer per dag söderut mot Lund/Malmö
och norrut mot Hässleholm finns 40 dubbelturer
per dag.
Tågtrafiken är prognosticerad för 2030 då totalt
305 tåg beräknas passera Höörs station varav 61
godståg.
Höörs mycket goda regionala tillgänglighet med
tåg utnyttjas av drygt 2000 personer per dag. Så
många unika resenärer stiger antingen av eller på
tåget dagligen i Höör. Det innebär att ca 40 % av
dem som pendlar till eller från Höör gör det med
tåg.
Själva stationsområdet byggdes om under 2013.
Förutom en upprustning innebar ombyggnaden
bland annat hissar till perrongerna, cykelställ under
tak samt låsbara cykelgarage som är möjliga att
hyra. Stationen är numera väl utformad för att passa olika typer av resenärer.
Många av tågresenärerna kör bil till stationen i
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Höör, och det finns drygt 400 pendlarparkeringsplatser i anslutning till stationen.
Stationen utgör knutpunkten i Höörs busstrafik.
Från Västra stationsområdet finns regionbuss till
Hörby samt ringbusslinjer till byar/mindre tätorter
och till Skånes Djurpark/Frostavallen.

Planskilda korsningar

Gång- och cykeltunneln vid stationen är inte bara
viktig för tågresenärerna, utan binder ihop västra
Höör med centrum. För boende i västra Höör som
går i skolan i centrum är det den genaste vägen
att nå skolan på. Planskild passage med järnvägen finns även söder om planområdet vid Tjurasjö.
Bangårdsgatan och Maglasätevägen ingår i dagens
huvudcykelnät. Jularpsvägen och Åkersbergsgatan är utpekade som felande länkar i Cykelplan för
Höörs kommun, antagen juni 2013.
Område för framtida förskola och
pendlarparkering
Gång- och
cykeltunnel

Planprogrammet

Skola 7-9

Centrum
Skola F-6

Vårdcentral
Figur 10. Gång- och cykeltunnlar samt servicefunktioner.

Förutsättningar
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Trafik - Väg

Bangårdsgatan, Maglasätevägen och Åkersbergsgatan är huvudgator med viktiga funktioner i det
lokala bilvägnätet, hastighetsbegränsningen på
samtliga gator är 40 km/h. Vägbredden på de
vägar som ansluter till programområdet varierar
mellan cirka 6 - 8,5 meter (Tvärgatan ~6 m, Lantmannagatan ~6,5 m, Bangårdsgatan ~7 m och
Maglasätevägen ~8,5 m).
Vid en trafikmätning i augusti 2012 hade Maglasätevägen 1900 fordon/dygn och Åkersbergsgatan

1300 (vardagsmedel). Den tunga trafiken utgjorde 4% på båda dessa vägar Bangårdsgatan hade
1500 fordon/dygn, men denna siﬀra förväntades
öka till 2700 efter att Järnvägsgatan enkelriktats.
Bangårdsgatans funktion som bussknutpunkt där
flera bussar vänder bidrar till att den tunga trafiken
idag utgör 10 % på Bangårdsgatan.
Trafiken på Maglasätevägen och Åkersbergsgatan
förväntas öka allteftersom småhusområdet Höör
Väster byggs ut. Enligt en trafikutredning från 2003
förväntades Åkersbergsgatan få uppåt 8000 for-

don/dygn. Bangårdsgatans framtida trafikutveckling bedöms till stor del vara beroende av utbyggnaden av Västra Stationsområdet.

Parkering

Mellan ”Villan” (se figur 7) och radhusbebyggelsen - utmed Tvärgatan, finns en allmän asfalterad
parkeringsyta. Parkeringen är en 7-dygns parkering
med 25-30 parkeringsplatser. Söder om ”Villan”
och öster om lagerhallen finns en grusad pendlarparkering med drygt 100 platser. Höör har en av
Skånes största pendlarparkeringar medan städer
med större resandeutbyte har avsevärt färre parkeringsplatser.
En privat asfalterad parkering finns mellan Magasinet/Silon och radhusbebyggelsen (på fastighetern
Bävern 37). På denna yta inrymms det cirka 25
parkeringsplatser.

Service

Området ligger på gångavstånd från centrum, med
ett brett utbud av oﬀentlig och kommersiell service. Ett urval av service i närområdet är: Apotek,
bokhandel och restauranger inom 400 m, dagligvaruhandel, systembolag och tandläkare finns inom
600 m, förskola, låg- och mellanstadieskola samt
vårdcentral finns inom 1000 m (figur 10). Planering pågår för ny förskola med 6-8 avdelningar som
kan komma att lokaliseras söder om Åkersberg och
norr om Maglasätevägen.

Teknisk försörjning
Figur 11. Redovisning av gatunamn i anslutning till planområdet.
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VA-ledningar finns framdragna till programområdet. Spillvattenledningar och dagvattenledningar

Förutsättningar

går genom området. Vattenledningar finns framdragna till området längst Lantmannagatan.
Kraftringen är ledningsägare för elnätet och det
finns bredbandsfiber framdraget till Maglasätevägen som ägs av Kraftringen. Det finns en transformatorstation inom programområdet. Eventuell flytt
av denna kommer att få utredas vidare under det
fortsatta planarbetet.

Störningar och risker

Järnvägen är en av Västra Stationsområdets största tillgångar, men samtidigt en av de största utmaningarna att hantera i det fortsatta planarbetet.
Järnvägstrafiken medför särskilda olycksrisker och
omfattande bullerstörningar som måste hanteras
med omsorg. Till det kommer trafiken på Bangårdsgatan, där särskilt bussarna bidrar till bullersituationen.

Figur 12. Bullerstörningar från den närbelägna tågstationen.

Genomförd trafikbullerutredning visar att området
kommer att utsättas för höga bullernivåer. Ekvivalent (ekv) ljudnivå från järnvägstrafik kan komma
att överstiga 70 dB(A) vilket ska jämföras med gällande riktvärde på 55 dB(A) ekv ljudnivå vid fasad.
Även bullret från vägtrafik (Bangårdsgatan respektive Maglasätevägen) förväntas överstiga gällande
riktvärde.
Buller är ett folkhälsoproblem som bör tas på stort
allvar. Människor som utsätts för buller får ökad
risk att drabbas av bland annat sömnstörningar,
försämrad inlärning och eﬀekter på kärl och hjärta.
Vid sidan av hälsoeﬀekterna har omgivningsbuller
också negativ eﬀekt när det gäller att göra områden attraktiva för boende och rekreation. När nya

bostäder planeras i bullerutsatta områden måste
därför bebyggelsen planeras och utformas med
särskild hänsyn till akustiska förhållanden så att
de boende skyddas från ohälsosamt buller i sitt
hem och i sin närmiljö. Därutöver måste bostäder i
bullerutsatta områden ha kvaliteter som väger upp
nackdelarna av en bullrig gatumiljö. Annars blir
inte bostäderna attraktiva – även om de uppfyller
moderna krav utifrån hälsosynpunkt.
Transporterna på järnvägen medför också risk för
olycka med farligt gods. Höörs kommun tillämpar
länsstyrelsens Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen (RIKTSAM) för att hantera risker i
anslutning till farligt godsleder. I länsstyrelsens
skrift framgår det att för flerbostadshus behöver

Figur 13. Avståndet från järnvägen (lila linje) med farliggods. Flerbostadshus 150 m, småhusbebyggelse, handel, kontor
m.m. 70 m och planområdets gräns mot Bangårdsgatan 45 m.
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avståndet vara minst 150 meter för att det inte ska
behövas några särskilda åtgärder eller analyser.

Farligt gods

Från en farligt gods led finns ett riskhanteringsavstånd på 150 meter. Avståndet 0-30 meter från
farligt gods leden tillåter bland annat parkering och
trafik, mellan 30-70 meter från leden tillåts bland
annat kontor, lager och sällanköpshandel. 70150 meter tillåts bland annat småhusbebyggelse,
handel, kontor och centrum. 150 meter och över
tillåts flerbostadshus och kontor i flera plan, vård
och skola.
Huvudsakligen finns det ungefär en 50 meters zon
till farligt godslederna från den nya föreslagna
bebyggelsen. Räddningstjänsten har en central
roll i bedömningen av riskfrågorna. Skyddsavståndet som ska eftersträvas för att nå god planering
gällande farligt gods för flerbostadshus är 150
meter. Eftersom det föreslagna flerbostadshuset
placerars närmare än 150 meter behöver det tas
fram en riskanalys i det kommande detaljplanearbetet. Den kommande riskanalysen får redogöra för
vilka åtgärder som krävs för att det ska vara möjligt
att placeras flerbostadshus närmare än 150 meter.
I bygglovsskedet hörs Räddningstjänsten och kan
då godkänna de åtgärder som föreslås i nybyggnationen. Viktiga förutsättningar för den kommande
riskbedömningen är att stambanan i anslutning till
planområdet har en sträckning utan kurvor. Godstransporterna berörs inte av stickspår och rangeras inte i Höör vilket minskar olycksrisken. Perrongerna vid stationen har också en riskreducerande
eﬀekt.
Om det bedöms nödvändigt kan särskilda riskredu-
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cerande åtgärder vidtas på själva byggnaderna. Exempel på sådana åtgärder är utrymningsvägar och
friskluftsintag som är vända bort från järnvägen.
Utgångspunkten är att riskerna inte är större än att
de kan hanteras genom rimliga åtgärder. Detta antagande stöds av erfarenheterna från planeringen
av demensboende i kvarteret Björken, som ligger
på samma avstånd från järnvägen som den föreslagna bebyggelsen i aktuell handling.

Buller

Järnvägstrafiken medför omfattande bullerstörningar som behöver hanteras med omsorg. Till
det kommer vägtrafiken, där särskilt bussarna på
Bangårdsgatan bidrar till bullersituationen.
Regeringen har beslutat om en förordning som
innehåller nya riktvärden för utomhusbuller. Förordningen innehåller riktvärden för buller utomhus
från spår-, väg-, och flygtrafik vid bostadsbyggande
och dessa riktvärden trädde i kraft den 1 juni 2015.
Riktvärdena berör endast ljudnivåer utomhus och
påverkas således inte det befintliga regelverk gällande ljudnivåer inomhus.
Riktvärdena för spårtrafik och vägar som inte bör
överskridas vid nybyggnad av bostäder är:
• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad
• 50 dBA ekvivalentnivå vid uteplats i anslutning till bostad.
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning
till bostad.
• För en bostad som högst är 35 m2 gäller att
bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent
ljudnivå vid fasaden.

Om ljudnivån 55 dBA vid fasad ändå överskids bör
minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara
vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå
inte överskrids vid fasaden.
Dessutom behöver minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 70 dBA
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl 22-06
vid fasaden.
Riktvärdena för inomhus är fortsättningsvis densamma (proposition 1996/97:53). Riktvärden för
trafikbuller som normalt inte bör överskridas inomhus vid nybyggnad av bostäder är:
30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
Den ekvivalenta ljudnivån anger en medelljudnivå och den maximala ljudnivån anger den högsta
ljudnivån under en bestämd tidsperiod. Boverket
har förtydligat innebörden av riktvärdena genom
allmänna råd och handbok (Buller i planeringen).

Bullernivåer i området

En trafikbullerutredning för området genomfördes
2011 av Tyréns. Inför det fortsatta arbetet har
kommunen tolkat resultatet av utredningen i ljuset
av nya trafiksiﬀror. Denna redovisning bygger därför på relevanta siﬀror ur bullerutredningen med
kommentarer om nya bedömningar. Kompletterande bullerutredning kommer att ske inför kommande
detaljplan av området.
Trafikbullerberäkningar har utförts för två schematiska utformningsalternativ (figurer 14 och 15). Det
ena alternativet har fristående huskroppar i vinkel.
Det andra alternativet har lång sammanhängande

Förutsättningar

Detta innebär att den ekvivalenta ljudnivån vid
fasad är överskriden med 20 dB(A). Den ekvivalenta ljudnivån på en uteplats inne på gården
bedöms kunna ligga på godkänd ljudnivå.
Maximala ljudnivåer från tågen beräknas ligga kring
90 dB(A) vid fasad mot järnvägen. På gårdssidan
beräknas de maximala ljudnivåerna ligga mellan
65 och 70 dB(A) vid en utformning som skärmar
bullret.

Figur 14. Ekvivalent ljudnivå från tågtrafiken.

Figur 16. Maximal ljudnivå från tågtrafiken.

Gällande tågtrafiken kommer den maxiamla
ljudnivån vid fasad att överskridas med 20 dB(A).
Den maximala ljudnivån på gårdssidan bedöms
kunna ligga på godkänd ljudnivå.
Bullerutredningen byggde på dåvarande prognossiﬀror för år 2020 som gav totalt 268 tåg varav 74
godståg. Dessa siﬀror ska ställas i relation till aktuella prognoser för år 2030 som ger totalt 305 tåg
varav 61 godståg. En ökande total trafikering ger
högre ekvivalentnivåer än bullerutredningen visade,
medan färre godståg ger lägre maxnivåer. Sammantaget kan det alltså konstateras att området är
och kommer att vara utsatt för bullernivåer från tåg
som avsevärt överstiger riktvärdena.

Figur 15. Ekvivalent ljudnivå från tågtrafiken.

Figur 17. Maximal ljudnivå från tågtrafiken.

fasad mot Bangårdsgatan och järnvägen. Båda
alternativen har fasader i gatuliv mot Bangårdsgatan. Förslaget som programmet utgår ifrån bedöms
ligga någonstans mitt emellan dessa båda utformningsalternativ ur akustiskt hänseende.

Tåg
Beräkningarna visar att ekvivalent trafikbullernivå
från tåg kan förväntas ligga kring 70 dB(A) vid fasad mot järnvägen. På gårdssidan beräknas ekvivalent ljudnivå ligga mellan 50 och 55 dB(A) i de mest
skyddade avsnitten.

Väg
När det gäller vägtrafiken gör kommunen idag en
annan bedömning av framtida trafikflöde på Bangårdsgatan än i samband med bullerutredningen.
Bangårdsgatan hade 2012 1500 fordon/dygn, men
denna siﬀra förväntas öka till 2700 efter att Järnvägsgatan enkelriktats. En uppräkning med 1 %
per år ger 3170 fordon/dygn år 2030, att jämföra
med 5300 fordon/dygn år 2020 enligt bullerutredningen. De ljudnivåer som bullerutredningen visar

15
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Ekvivalenta ljudnivåer från vägtrafiken.

Maximala ljudnivåer från vägtrafiken.

Tyréns har tagit fram en beräkningsapp som
redovisar att en fordonsmängd på 2600 fordon/
dygn, med 10% tung trafik på en väg som tillåter
50 km/h och där det är 10 meter från körbana till
fasad ger en ekvivalent ljudnivå på 63 dBA och en
maximal ljudnivå på 82 dBA. Sänks hastigheten
från 50 km/h till 40 km/h blir den ekvivalenta ljudnivå 61 dBA och den maximala ljudnivån hamnar på
82 dBA. En ny bullerutredning får i det kommande
detaljplanearbetet redogöra för mer exakta ljudnivåer från Bangårdsgatan.

Boverkets allmänna råd

Boverkets allmänna råd, från 2008, innebär att det
i vissa fall kan vara motiverat att planera bostäder
i områden där riktvärdena överskrids. Avvägningar
mellan kraven på ljudmiljön och andra intressen bör
enligt allmänna råden kunna övervägas i centrala
delar av städer och större tätorter med bebyggelse
av stadskaraktär, till exempel ordnad kvartersstruktur.

Figur 18. En jämförelse mellan de olika alternativen är att de fristående huskropparna släpper igenom mer ljud från bullerkällan än vad alternativet med en sammanhängande huskropp gör.

avseende vägtrafik från Bangårdsgatan är alltså
kraftigt överdrivna och inte relevanta för fortsatt
planering. En rimlig bedömning är att vägtrafiken
kommer att ge ekvivalentnivåer kring 60 dB(A) och
maxnivåer kring 80 dB(A) vid gatufasad. Även vägtrafikbullret kommer alltså att överstiga gällande
riktvärden.

16

Däremot kan bullerutredningens redovisning av
skillnaden mellan de två alternativa lösningarna för
byggnaderna utformning vara intressanta att jämföra. Därför redovisas vägtrafikens bullerutbredningskartor (figur 18) även om siﬀrorna för antalet
fordon inte är realistiska.

De allmänna råden innehåller principer för intresseavvägning när riktvärdena överskrids. Nya bostäder
bör medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid
fasad överstiger 60 dBA, under förutsättning att
det går att åstadkomma en ljuddämpad sida. Minst
hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör
vara vända mot ljuddämpad sida.
När ekvivalent ljudnivå överstiger 65 dBA anger de
allmänna råden att det kan finnas synnerliga skäl
att efter en avvägning gentemot andra allmänna
intressen tillåta bostäder. I dessa speciellt bullerutsatta miljöer bör byggnaderna vara orienterade och
utformade på ett sådant sätt att de vänder sig mot
den ljuddämpade sidan. Även vistelseytor, entréer

Förutsättningar

och bostadsrum bör konsekvent orienteras mot den
ljuddämpade sidan.
De allmänna råden anger vidare att den ekvivalenta
ljudnivån utomhus bör tillmätas större betydelse än
den maximala vid vägtrafik. För spårtrafik bör dock
den maximala ljudnivån utomhus tillmätas större
betydelse än den ekvivalenta. När det förekommer
flera bullerkällor (både väg och järnväg) bör det
ställas särskilt höga krav på hänsyn och åtgärder
för att skapa en godtagbar ljudmiljö.

Slutsatser inför fortsatt arbete

Höörs kommun bedömer att Västra Stationsområdet mer än väl uppfyller det övergripande kriteriet
för avvägning mellan krav på ljudmiljön och andra
intressen. Området är stationsnära och centralt
beläget i en större tätort. Det allmänna intresset
av bostäder med god kollektivtrafik är ett gott skäl
att bebygga området. För att skapa en attraktiv boendemiljö måste dock bullerstörningen begränsas
genom en kombination av placering, utformning,
funktion och bullerdämpande åtgärder.
Ljudnivåerna inomhus är generellt inte ett problem
vid nybyggnation, eftersom det numera finns fönster och fasader med mycket god ljuddämpning. Det
är bullernivåerna utomhus vid fasad och uteplats
som är utmaningen, och som är avgörande för att
skapa en god helhetsmiljö kring bostäder.

avgöra hur stor dämpning som är möjlig. Lämplig
placering av skärmen behöver studeras i samverkan med Trafikverket. Utformningen måste bidra till
att skapa en välkomnande entré till Höör.
Utöver åtgärder vid källan behöver kvarteren och
bebyggelsen planeras och utformas med särskild
hänsyn till akustiska förhållanden. Att flytta in
husen längre från gatan minskar bullernivån vid
husen, men det ger sämre möjligheter att skapa
en attraktiv och befolkad gatumiljö och bedöms
därför inte lämpligt ur stadsbyggnadsperspektiv.
Programförslaget har kvarter som är slutna mot
Bangårdsgatan. Det ger möjlighet att skapa en
ljuddämpad och lugn innergård med möjlighet till
skyddade uteplatser och balkonger.
I det fortsatta arbetet bör det säkerställas att
bebyggelsen utformas så att alla lägenheter blir
genomgående och får tillgång till den ljuddämpade
sidan, enligt Boverkets allmänna råd. Det är även
eftersträvansvärt att kök, toalett och ev. förråd/
klädkammare placeras mot bullerkällorna så att
sovrum och vardagsrum kan klara de riktvärden
som finns angivna i förordningen (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggnader. Vid detaljutformning är det också möjligt att påverka bullernivåerna genom veckade fasader, burspråk, inglasade
balkonger mellan huskroppar etc.

Tågtrafiken står för de största bullerstörningarna
vid området. Det mest eﬀektiva sättet att minska
bullerstörningen från järnvägen bedöms vara att
placera en bullerskärm så nära järnvägen som möjligt. Dämpningseﬀekten avgörs av skärmens höjd
och placering. Det behövs närmare studier för att
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Natur och rekreation

Naturen är ett av Höörs kännetecken. Det gäller
både Höörs tätort och tillgängligheten till det omgivande naturlandskapet, med attraktiva friluftsområden. I själva tätorten finns en välutvecklad struktur
av parker, gröna friytor och vildare gröna miljöer.
Grönstrukturprogram för Höörs tätort (antaget
2007) innehåller en inventering av dessa miljöer
med en beskrivning av naturvärden och sociala
värden.
Västra Stationsområdet och de närmaste omgivningarna rymmer flera miljöer för natur och rekreation. Tjurasjö – Åkersberg – Backadammen – Höör
Väster är ett viktigt stråk både ur socialt och ekologiskt perspektiv (figurer 19 och 20). Tjurasjö har
naturvärdesklass 1 och övriga delar har klass 2 på
en fyragradig skala där 1 avser de högsta värdena. Höörsån binder samman områdena och bidrar
med stora kvaliteter både ur ekologisk och social
synpunkt.
Tjurasjö är en näringsrik liten sjö. Delar av sjön
är igenvuxna av högört, vass m m. Vid sjön finns
det ett rikt fågelliv, såväl sommar som vintertid.
Vid sjön återfinns bl a fiskmås, rörhöna, gäss och
gräsänder. Sjön får friskvatten via en ledning från
Brännemölla och står även i förbindelse via ledning
med Höörsån.
Parkanläggningarna vid Tjurasjö har nyligen (2014)
rustats upp med nya gångstigar, planteringar och
en trappa ner till vattnet. Områdets värde för närrekreation och stadsbild kan knappast överskattas.
Skridskoåkning på sjön är populärt vintertid.
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Figur 19. Större värdefulla naturområden enligt Grönstrukturprogram för Höörs tätort.

Figur 20. Närrekreationsområden enligt Grönstrukturprogram för Höörs tätort.

Ravinen är en grön kil av skogsmark på cirka 0,6
hektar. Marken ligger delvis på industrifastigheten
som har tillhört Byggland, men upplevs som en helt
avskild miljö tack vare att verksamheterna har legat
högre upp, på utfyllnader. Stigen genom området
vittnar om att området lockar till promenader (figur
21). I Grönstrukturprogrammet är Ravinen ett
område med höga och relativt höga naturvärden

och genom Ravinen har det även pekats ut ett stråk
som är ett förslag på utveckling av gröna stråk.
Hälsans stig är en 5 km lång vandringsstig som
passerar programområdet. Denna vandringsstig är
en belyst sträcka som går genom natursköna områden i Höörs tätort. Under turen passerar du Skånes
Mitt och konstverket ”Mittelen”.

Förutsättningar

Figur 21. Stigen som leder igenom grönområdet ”Ravinen”.

Figur 22. Flygbild över programområdet där utbredning av Ravinen tydligt klargörs (bild från Bergslagsbild).
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Topografi

Topografin inom planområdet varierar (figur 24).

I sydvästlig-nordostlig riktning: från +76,8 vid
Åkersbergsgatan, upp till en höjdpunkt +79,7, ca
80 meter in på området. Profilen sjunker sedan
igen, ner till ca +76,3 vid Magasinsbyggnaden för
att återigen stiga till +80,1 (områdets höjdpunkt)
för att slutligen landa på ca +77,4 vid Jularpsvägen. Ravinen utgör områdets lågpunkt med en höjd
på 73,63 m.ö.h.

Figur 23. Topografins (figur 24) skärning.
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Gång- och cykel
Åkersbergsgatan

Figur 24. Höjdförhållanden i området. Skärning se figur 18.
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Trygghet och säkerhet

En individ i samhället ska kunna känna trygghet i det oﬀentliga rummet och vid sin bostad.
Människor ska våga använda sig av det oﬀentliga
rummet oavsett tid på dygnet. För att en plats inte
ska inge otrygghet behöver platsen utformas så att:
•

den inbjuder alla stadens människor att nyttja
platsen,
• området ska ha en god överblickbarhet - det
ska vara en plats som en människa känner att
den är trygg i och vill återkomma till,
• det behöver finnas god kommunikation och tillgänglighet - omvägar för att nå sin destination
är inte önskvärda och
• estetiken ska vara god - en fin och vacker plats
återkommer människan till. Platsen blir välbesökt och befolkad av liv och rörelse.
En människa ska ha en upplevelse av att vara
skyddad från brott. En plats ska ge en känsla av
säkerhet så att människor inte känner sig hotade av
exempelvis hotfulla människor eller ödsliga platser.
För att kunna skapa en säkrare miljö och att det ska
fungera behöver alla invånare och besökare vara

med och påverka samt ingripa vid någon sorts fara.
Ett ingripande behöver inte vara fysiskt, ett ingripande kan vara att tillkalla på hjälp.
Människor i rörelse skapar en social kontroll i
staden. Om en plats har social kontroll leder det
till att människor känner att platsen är trygg att
vistas på. En svag social kontroll är när ett område
urbaniseras vilket innebär att det finns få eller inga
människor som övervakar/ser ett område. Social
kontroll skapas genom att människor rör sig till fots
eller på cykel genom ett område.
Människor kan känna rädsla för platser och för
möten med andra individer. En faktor till rädslan är
att individen inte vet vem eller vilka som kan ha en
dold avsikt med mötet som uppstår. Ytterligare en
faktor som kan skapa rädsla är byggnaders utformning. En byggnad med fönster högt uppe eller
en fönsterlös fasad kan inge en osäkerhetskänsla
eftersom den otrygge individen upplever det som
att det inte finns någon människa i närheten som
skulle kunna ingripa om något skulle ske. Andra
faktorer som kan inge en känsla av rädsla är att det
oﬀentliga rummet är nedskräpat och klottrat i/på.
Nedskräpning indikerar att platsen är okontrollerad
och därmed vara farlig att vistas på under framfö-

Ravinen saknar belysning och blir därför mörk och
osäker att gå igenom på kvällen när mörket har
anlänt.

Programområdets upplevda trygghet och säkerhet

Magasinet och Silon utgör idag inte någon trygg
plats under de mörka timmarna. Eftersom det är
baksidor som ingen ser, har ett skräpigt intryck, en
ovårdad bebyggelse och minimal belysning inom
området. Sitter det någon på avsattsen in till Magasinet en kväll kan platsen upplevas som osäker av
förbipasserande. Även lagerhallen bidrar till att öka
otryggheten eftersom det är en stor lokal som har
en mörk baksida som det inte finns någon överblick
på. Det syns på byggnaden att platsen är övergiven
och att det
inte finns
någon social kontroll
eftersom
byggnaden
är nerklottrad.

Silon

Förutsättningar

Övrig yta av programområdet består av öppen
grusplan, som har god överskådlighet och upplevs
således som en säker plats att passera.

rallt den mörka tiden på dygnet. Klotter sänder ut
ett budskap om att platsen är ödslig eftersom klotter har utförts obemärkt och därmed finns det risk
att ingen skulle se om ett annat sorts brott skulle
utföras på platsen.

Parkeingsytan på fastighetern Bävern 37 är öppen
och överskådlig och bedöms kunna vara en tryggplats. Det som skulle kunna göra den otrygg är att
den ligger i en svacka bakom befintlig bostadsbebyggelse och avgränsas av vegetation.

Figur 25. Baksidan av Magasinet och Silon samt det ovårdade och skräpiga intrycket av Magasinets framsida.

Markområdet som i programmet blir infartsgatan
från Tvärgatan är i nuläget en öppen dubbelsidig
parkeringsyta med gatubelysning på ena sidan. I
bakkanten av parkeringen är en grusad gång- och
cykelväg som leder fram till den tillfälliga parkreingen inom kv Bävern och Bangårdsgatan. Platsen
bedöms inte vara otrygg i och med att platsen är
överskådlig och det finns belysning, däremot vägen
mellan parkeringen och bangårdsgatan kan upplevas otrygg eftersom sikten är bruten, belysningen
står glest och det är mycket vegetation som gör
platsen oöverskådlig.
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Jularpsvägen

Magasinet
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Marktekniska förhållanden

En översiktlig geoteknisk utredning för området är
utförd. Utredningen omfattar inventering av jordarter, grundvatten och radon samt en bedömning av
nybyggnadsmöjligheter.
I området togs totalt 10 borrpunkter. Jordlagerna är till största delen en blandning bestående av
bärlagergrus, sand och morän. Berggrunden är en
kvarts-fältspatsrik sedimentär bergart (sandsten,
gråvacka m.m.).
Grundvattnet påträﬀades vid + 73,56. Det är ca 3
meter under befintlig marknivå. Grundvattenströmningen för utredningsområdet riktas mot Ravinen
respektive Tjurasjö. Grundvattenstatusen är god.
Området är klassat som normalriskmark för radon.
Sedvanlig tätning föreslås för att minimera inträngning av radonhaltig jordluft.
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Markföroreningar

Den miljötekniska markundersökningen för Västra
Stationsområdet som tagits fram av konsultföretaget Tyréns (2016) medförde att det gjordes
11 jordprover för området. Dessa prover analyserades för metaller och PAH (se blå ruta intill),
BTEX (bensen, toluen, etylbensen, och xylener.),
alifanter, aromater och metylkvicksilver. Resultatet
av den miljötekniska undersökningen visar halter
av metaller - bly och kvicksilver - inga uppmätta
metallhalter överstiger Naturvårdsverkets tilllämpade riktvärden för känslig markanvändning.
Undersökningen redovisar även metylkvicksilver
och petroleumämnen i fyllnadsmassor och i naturlig jord. Grundvattenprovet som tagits visar inte på
någon föroreningsförekomst, dock ett något lågt
pH. Värderna som mätts upp för området och som
överstiger något av Naturvårdsverkets riktvärden är
redovisade i tabellen nedan:

De geotekniska förhållandena bedöms som gynnsamma för exploatering. Grundläggning kan ske på
sedvanligt sätt med bottenplatta och det bedöms
även att källare med golvnivå ≥ + 74.5 kan anläggas inom området.

Ämne

1

2

3

Bly (mg/kg TS)

20

50

400

Kvicksilver (mg/kg TS)

0,1

0,25

2,5

0,13 & 0,15

-

-

-

0,58, 0,17 &
<0,06

Eftersom skiftande verksamheter har förekommit
i kv Räven 1 och Bävern 10 i mer än 100 år finns
viss risk för markföroreningar. Det har inte framkommit indikationer på att området skulle vara
förorenat på ett sätt som allvarligt försvårar exploatering. Enligt länsstyrelsen är området i riskklass 4
- liten risk (den lägsta klassen för potentiellt förorenade områden). En miljöteknisk markundersökning
har gjorts för att konstatera förekomsten av eventuella markföroreningar och behov av åtgärder.

PAH M (mg/kg TS)

2

3

20

4, 3,6, 2,1 & 3

PAH H (mg/kg TS)

0,5

1

10

3,8, 4,9, 2,3,
3,3, 1,1, 2,3 &
0,57

Metylkvicksilver (ug/
kg TS)

Resultatet indikerar att grundvatten, naturlig jord
och djupare fyllnadsmassor inom undersökningsområdet inte förorenats av tidigare verksamhet.
Ytliga fyllnadsmassor bedöms dock påverkat av
diﬀus PAH-förorening. Någor förhöjda metallhalter
i ytlig mark utanför magasinbyggnaden föranleder
viss misstanke om påverkan av ex. betning, men
uppmätta halter är låga - klart under generella riktvärden för känslig markanvändning.
I det översiktliga skedet (detaljplaneprocessen) behöver det inte genomföras några ytterligare provtagningar och/eller utredningar. Det är först när
byggnader planeras att byggas inom området som
kompletterande provtagningar och riskbedömning
för människa och miljö utifrån de förhöjda PAH-halterna behöver genomföras. När förutsättningarna
finns för var en byggnadskropp ska placeras inom
området det är då det är lämpligt med vidare utredning av marken.

Provpunkt
24 & 21

1 Halter högre eller lika med Naturvårdsverkets Handbok
2010:1 för mindre än ringa risk
2 Halter högre eller lika med Naturvårdsverkets generella
riktlinjer för känslig markanvändning
3 Halter högre eller lika med Naturvårdsverkets generella
riktvärden för mindre känslig markanvändning

PAH = finns i petroleum och kol samt bildas vid
förbränning av organiskt material. Detta betyder att
ämnena förekommer i stadsmiljöer. De bildas även
vid grillning av mat, främst från proteinrik sådan
såsom kött. Den svarta stekytan kan innehålla
koncentrationer av PAH:er som långt överstiger
gränsvärden i luft, varför grillad mat kan anses vara
en orsak till ökade cancerfrekvenser hos människor.
Småskalig vedeldning, trafik inklusive fartygstrafik
och rökning är de huvudsakliga källorna till utsläpp
av PAH i luft i Sverige. Spill av eldningsolja, till exempel bunkerolja till fartyg, ger utsläpp av PAH till
mark och vatten.

Förutsättningar
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Förslag

3 Förslag
Utbyggnad enligt planprogrammet innebär i den

första etappen av Västra Stationsområdet att cirka
100 stationsnära bostäder med inslag av centrumverksamhet möjliggörs.

Bebyggelse

Höör planlades med en idealstadsplan som har en

tydlig representativ axel från stationshuset söderut
mot Gamla torg och en funktionell ”baksida” med
bangård och verkstäder (kv Räven och kv Bävern).

Denna ”baksida” ska omvandlas till en del av tätorten genom att bebygga området med nya flerbostadshus och lokalisera en mötesplats i direkt
anslutning till stationen i form av ett torg.
Läget vid Höörs station innebär unika möjligheter
att planera för bostäder i trivsam naturnära småstadsmiljö med tillgänglighet till regionens hela
utbud av arbetsplatser, utbildning och kultur.
Naturkontakt och utblickar mot både Tjurasjö och
Ravinen kan ge en spännande och varierad boendemiljö i kontrast mot närheten till stationens mer
strikta formspråk. Det är viktigt att området kan
erbjuda ett attraktiv boendemiljö både genom utformningen av allmänna platser, halvprivata gårdar
och själva byggnadernas arkitektoniska egenskaper.
Nya flerbostadshus föreslås norr om Bangårdsgatan - mellan Tjurasjö och Magasinet.
Kvarteren föreslås innehålla en blandad bebyggelse
med bostäder, kontor, lokaler och servicefunktioner.
Detta för att skapa mötesplatser och ett attraktiv
stadsmiljö med ett socialt liv. Geslatningsprinciper-
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na innebär att ny bebyggelse förses med entréer
mot Bangårdsgatan, torget och gränderna för
att bidra till aktivitet i gaturummet och på så sätt
skapa en livfull och trygg stadsmiljö. Föreslagna
lokaler kan utgöra en samlingslokal för ett framtida
trygghetsboende. Det finns i nuläget ett behov av
trygghetsbostäder och någon del av programområdet kan komma att innehålla denna bostadstyp i en
av byggnaderna. Eftersom det är ett attraktivt läge
behöver trygghetsboendet vara av den karaktär att
de boende klarar sig själva mestadels av tiden, men
att det finns personal i byggnaden under en viss tid
på dygnet. Lägenheterna utformas för att fungera
som vanliga bostadslägenheter så att det i framtiden är lätt att anpassa flerbostadshuset för alla
- lägenheterna behöver inte byggas om. På sikt kan
även de samlingslokaler som föreslås i bottenplan
omvandlas till mer kommersiella lokaler.
För att möta de skilda behov som finns av olika
typer av boenden, och för att skapa en blandad
och attraktiv stadsmiljö, är det önskvärt att åstadkomma lägenheter av olika storlekar och med olika
upplåtelseformer (såsom hyresrätter, bostadsrätter,
ägarlägenheter eller kooperativa hyresrätter).

Principerna innebär även att den nya bebyggelsens
höjd ska variera i höjd för att på sätt skapa en småskalighet och variation som överrensstämmer med
närliggande bebyggelseområden. De nya byggnaderna på kv Räven 1 föreslås bli 3-7 våningar. Fyra
våningar är tätt och stadsmässigt men i en skala
som bidrar till mötesplatser och social kontakt. Det
finns inget självändamål i att planera för högre bebyggelse. Däremot bör det vara möjligt att godkänna upp till sju våningar på någon plats inom området, om det bidrar till en god helhet. Byggnaderna
utformas med smala huskroppar med genomgående lägenheter för att möjliggöra en ljuddämpad
sida på varje lägenhet i området.
Det nya bostadsområdet bör visa på en modern,
hållbar arkitektur samtidigt som den historiska och
geografiska kontexten behöver avspeglas i arkitekturen. Det bör synas i materialval, skala och formspråk. Gestaltningsprinciperna innebär att ny bebyggelse utformas med en förhöjd sockel, sadeltak
och att ha fasader med huvudsakligen tegel som
kan kompletteras med puts. Dessa tre bebyggelseprinciper utgår från det befintliga byggnadsbe-

Kvarteret Räven och kvarter Bävern utgår från småstadens människovänliga skala och därför föreslås
den nya bebyggelsen ansluta till Höörs karaktär.
Gestaltningsprinciperna innebär att området bebyggs med en sluten kvartersform mot Bangårdsgatan, med fasader i gatuliv. Detta följer samma
princip som i den befintliga bebyggelsestrukturen
i centrala Höör, som innebär att många kvarter har
just en sluten sida mot gatan.
Figur 26. Skissad illustration över ett nytt flerbostadshus.

Förslag

Figur 27. Det är möjliget med två-tre byggkroppar inom
kvarteret Räven 1. Varje byggnadskropp kan inrymma
30-35 lägenheter vilket innebär cirka 90-105 lägenheter
inom kvarteret Räven 1.

Figur 28. Planskiss för fastigheterna Räven 1, Bävern
37, Höör 51:1, Höör 56:7 och del av Bävern 10. Planskissen visar vilka användningsområden det planeras för
inom det tilltänkta planområdet. Planområdet avgränsas med en lilaprickad linje.
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ståndets utseende och har anammats för att knyta
samman den nya bebyggelsen med den omgivande.
Det centrala läget inbjuder till en stadsmässig karaktär och bör exploateras därefter.
Kvarter med fasader i gatuliv skapar förutsättningar
för attraktiva lokaler för service och verksamheter
(ex. samlingslokaler och/eller handel) i bottenvåningar och ger ett attraktivt gaturum för dem som
rör sig i stråket längs Bangårdsgatan.
Slutna kvarter är fördelaktigt ur akustiskt perspektiv. De slutna kvarteren mot Bangårdsgatan medför
att ljuddämpade sidor och en tystare boendemiljö
in mot gårdarna skapas och gårdsmiljön erbjuder
ett lugn samt en möjlighet till återhämtning. Bebyggelsen kommer omgärda gröna innergårdar och
kvarteren öppnar sig mot Ravinens gröna lunga.
Det bullerutsatta läget medför att byggnaderna
i viss mån behöver bilda en ”rygg” för att skapa
tysta gårdar. Alltför långa byggnadskroppar tenderar dock att upplevas monotona varför en kvartersstruktur är ett lämpligt val. Gestaltningsprinciperna
tydliggör att en sluten kvartersform behövs för att
hantera buller från järnvägen, kollektiv- och biltrafiken. Kvartersstrukturen möjliggör genomgående
lägenheter, vilket innebär att en tyst sida skapas
mot gårdarna.
Exempel på hur byggnader kan skapa ljuddämpande miljöer: Mellanrummen som skapas mellan de
nya flerbostadshuskropparna kan länkas samman
med inglasade balkonger för lägenheterna och i
entréplan finns det en öppning in till gårdarna. På
detta viset skapas ytterligare en bullerdämpningsåtgärd samtidigt som öppningarna i entréplan
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Vision om ett hållbart bostadsområde

Västra Stationsområdet är ett område som skulle

kunna ha klimatsmarta boendelösningar, såsom
gröna tak och väggar samt solceller. Läget intill
stationen medför att området kan lämpa sig för
denna sorts boendemiljö. Kommunen ser positivt
till att kommande byggherrar kan bidra med smarta
lösningar, en utmaning för byggherren.
Figur 29. Exempelskiss som illustrerar en sammanlänkning av flerbostadshusen med inglasade balkonger. Denna
bild visar inte framtidens byggnader inom området utan
endast ett exempel på en bulleråtgärd.

inbjuder förbipasserande att gå genom området i
stället för utmed en fasad. Släppet mellan husen
skapar ett varierat och intressant gaturum. För en
fotgängare skapas en nyfikenhet över vad som finns
innanför genomgången och blicken riktas ditåt och
fortsättningen av promenaden kan komma att gå
igenom området.
Takens form och egenskaper kan minska eller dämpa ljudets utbredning, exempelvis att byggnadens
takvinkel är utformat på sådant sätt som medför att
det oönskade ljudet leds bort från platsen.
I nuläget finns inga färdiga förslag på områdets utformning av bebyggelsen. För att undvika att gaturummet känns slutet och stängt och i stället har en
variation och intimitet behöver man arbeta vidare
med utformningen av fasader och bottenvåning.

Exempel på positiva eﬀekter av:
•

Gröna tak är att de kan bidra till en grönare
upplevelse av bostadsområdet utifrån, har en
kylande eﬀekt på byggnaden, tar upp regn och
har en isolerande eﬀekt på vintern.

•

Gröna väggar är ett bättre mikroklimat, en ökad
grönska på gårdarna och är ljudreducerande.

•

Solceller är att de kan bidra till en användning
av förnyelsebar energi sänka driftskostnaden
för fastighetsägaren och även ge en intäkt för
fastighetsägaren vid försäljning av överskottsenergi.

Torg/Mötesplats

En central mötespunkt föreslås i huvudstråket

mellan Höör Väster och stationen, detta är en given
plats då det är navet i hela utbyggnadsområdet och
ligger i direkt anslutning till stationen. I gestaltningsprinciperna framgår det också att ett torg på
föreslagen plats betonar den historiska gatustrukturen i och med att det placeras i förlängningen
av Lantmannagatan och som en motsvarighet till
Lilla torg. Platsen kan bli en magnet som innehåller människor i rörelse och betraktare genom att

Förslag

de vilar på en bänk eller alternativt sittande på ett
framtida fik/café. Den gamla Magasinbyggnaden
utgör den historiska länken i det nya området och
innehåller någon typ av verksamhet som lockar
människor och får pendlarna att stanna till på platsen. Bottenvåningen i byggnaderna kring torget blir
mest attraktiva att möjliggöra verksamheter i.
Syftet med torget/mötesplatsen är att skapa en
trevlig passage med en mindre och gemytlig plats.
En plats som känns trygg att besöka och där möten
kan uppstå, både planerade och oväntade. Platsen
behöver ges en omsorgsfull gestaltning och bli tilltalande - en välkomnande miljö. Inom torget/mötesplatsen skulle det kunna inrymmas någon sorts
aktivitet, så som ett markschackspel eller kanske
ett utegym.
Magasinet erbjuder en möjlighet till att skapa en
stadsmiljö som är unik för Höör. Magasinet är en
spännande lokal som förmedlar en berättelse om
Höörs historia och för att folk ska kunna uppleva
denna miljö lämpar sig byggnaden för någon storts
utåtriktad verksamhet. En kulturinriktad verksamhet, så som ett bibliotek, skulle kunna vara lämplig
i Västra Stationsområdet och även kunna utgöra en
av flera magneter inom området.

Den befintliga platsbildningen precis vid gång- och
cykeltunnelns mynning behöver integreras med
det nya torget/mötesplatsen intill Magasinet. Det
förutsätter åtgärder för att minska Bangårdsgatans
barriärverkan. En möjlighet kan vara att halva ytan
mot det nya torget blir en plan yta och resterande
av ytan mot Magasinet förses med en trappa. Dessa
två ytor möts och utmynnar i en plan yta så att
torget även kan nyttjas av de med funktionsnedsättning. Alla behöver kunna nå verksamheten i Magasinet. Trappan kan utgöra en sittyta och leda till
verksamheten som lokaliseras i Magasinets nedre
plan/entréplan. Dessa två ytor som kopplas samman bidrar även till en spännande rumsbildning.

lockas till att besöka Höör och även undersöka mer
vad kommunen har att erbjuda.

Magasinet är det befintliga och föreslagna framtida
landmärket i området. Det blir utmärkande och avvikande både arkitektoniskt och historiskt i området. Det centrala läget utmed järnvägen bidrar till
att landmärket utgör en reklampelare för Höör och
blir en tydlig entré till orten. Läget kan ge publicitet
åt orten genom att förbipasserande med tågen kan

Hela planområdet bör ha genomgående gång- och
cykelvägar mellan byggnaderna. Huvudstråken för
gång och cykel kommer dock vara mellan Lantmannagatan och Bangårdsgatan över det nya torget
samt mellan Tjurasjö och torget via gårdsgatan mellan Ravinen och den nya bebyggelsen.

Från Magasinsplatsen utgår det dominerande

gångstråket mot de tydligaste målpunkterna stationen med gång- och cykeltunnel under järnvägen
och centrum. En målpunkt norrut är Höör Väster
som planeras att byggas ut med upptill 3 nya etapper med enbostadshus och flerbostadshus under
de närmaste 20 årsperioden. Det kommer medföra
en strömning av människor som ger Västra Stationsområdet liv och rörelse.

Trafik

Bilarnas framkomlighet inom området bör begränsas och tillåtas inom begränsade delar av området
på de gåendes villkor.

Magasinets placering i området ligger bra i förhållande till en tänkt etappindelning av kvarteren
Räven och Bävern. Byggnaden utgör en naturlig
avgränsning till den första utbyggnadsetappen och
bidra till att området blir en attraktiv närmiljö för
boende och verksamma.
Det är viktigt att få till gestalningen av torget så att
nivåskillnaden inte blir en barriär.

Stråk

Figur 30. Exempelskiss över den plana ytan och trappan
till Magasinet.

Strukturen av huvudgator förändras inte. Den nya
täta bebyggelsen trafikmatas i huvudsak från Bangårdsgatan. Den nya stadsdelens integreration med
omgivande stadsmiljö och möjlighet för att locka till
liv och rörelse medför att nya gång- och cykelstråk,
gårdsgator och lokalgator kommer att anslutas till
befintliga lokalgator. Torget binder samman Lantmannagatan med Bangårdsgatan men utformas
inte för genomgående motortrafik (figur 31).
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Rödprickig linje = endast servicefordon på en gårdsgateliknande gatuutformning.
Ljusblåprickig linje = gång- och cykelstråk.

rg
Tvä

Orange linje = trafikangöring sker via Bangårdsgatan.

Lan

Ovala lila prickar = trottoar.
lokalgata som är en angöringsväg för
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Figur 31. Illustration med de olika stråken för oskyddande trafikanter och fordonstrafik,

Trafikangöringen till etappen inom kvarteret Räven
föreslås ske via mindre kvartersgator från Bangårdsgatan som enbart är till för att boende ska nå
sin parkering. En gårdsgata föreslås också mellan
Ravinen och den nya bebyggelsen (gul i figur 31
med röda prickar på) och gårdsgatan bör placeras
på höjden och inte nere i Ravinen. Det exemplifie-
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rade gårdsgatan utformas för gående och cyklister
men behöver också möjliggöra passage för utryckningsfordon och sopbilar. Ingen annan fordonstrafik ska passera på föreslagen gårdsgata.
Ett annat exempel på vägdragning inom området
är kvarteret Bäverns trafikmatning. Matningen

föreslås ske via en lokalgata som binder samman
Bangårdsgatan och Tvärgatan (delen av denna
väg som går mellan Bangårdsgatan och där den
enkelriktade vägen börjar, ingår inte i föreliggande
programförslag). Denna gata föreslås även förbindas med Lantmannagatan och kommer även vara
angöringsväg för varutransport till verksamheterna
runt torget. En enkelriktning av någon del av gatan
kan vara aktuell för att förhindra smitvägar eller
genomfartstrafik (se förslag på figur 31). Utformningen av lokalgatan bör bli en smal väg utformad
på de gåendes villkor.
Förslaget syftar till att skapa en finmaskig och
människovänlig gatustruktur samtidigt som ytkrävande och fula vändzoner undviks. Gatumiljön
kommer utformas så att den blir attraktiv för gångtrafikanter och cyklister, möjlig att utnyttja för nyttotrafiken, men inte attraktiv för annan motortrafik.
Detta innebär att fordonstrafiken begränsas och de
boende längs berörda gator får minskade olägenheter.
Illustrationen över områdets angöringar och
gångstråk är inte något färdigt förslag, utan en
konceptskiss/exempel för att klargöra att området
inte är avsett för fordonstrafik utan det är på de
oskyddade trafikanternas villkor.

Parkering

Boendeparkering och gästparkering för tillkommande bebyggelse ska tillgodoses inom varje
kvarter. Gestaltningsprinciperna tydliggör också att
det inte kommer att vara tillåtet med markparkering på kvarterens innergårdar eftersom dessa ska
utformas för vistelse och understödja en attraktiv
boendemiljö. Skulle ett parkeringsgarage anläggas
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under den nya bebyggelsen skulle detta möjliggöra
en högre exploatering av området och en mer attraktiv stadsmiljö som kan vända sig till gående och
cyklister tas fram. Parkeringsgarage kan nyttja den
befintliga topografin i området och kan till exempel
vara halvt nedgrävda för att spara i dyra anläggningskostnader. Parkeringsgarage som inte är helt
nergrävda kan även bidra till en tryggare känsla för
de boende. Utformningen görs så att naturligt ljus
kommer in och kontakt ges till stadslivet utanför.
Parkeringen bör ej läggas djupare än +74,5 meter
över havet på grund av grundvattennivån i området.
Höörs kommun har en parkeringsplan under framtagande och i skriften redogörs en parkeringsnorm.
”För flerbostadshus grundar sig beräkningen på att

Ravinen

en bostad i snitt är 100 kvm i BTA [brutto area].”
Bilplatsbehovet för ett flerbostadshus i Höörs
tätort är 0,7 platser/ bostad. För en byggnad som
innehåller 35 lägenheter innebär det att det behövs
25 parkeringsplatser (varav 4 stycken är besöksparkering). Däremot ligger programområdet i
direkt anslutning till goda kollektivtrafikmöjligheter
med både buss och tåg. Detta medför att programområdet lämpar sig för en lägre siﬀra för bilplatsbehovet. Kommunen gör bedömningen att en siﬀra
på 0,5 är mer lämplig för området. Det innebär att
det behöver finnas 18 parkeringsplatser för ett hus
med 35 lägenheter.

Markparkering för besökare till boende och verksamheter i området bör ordnas längst Bangårdsgatan och utformas med materialval och eventuella
andra användningsområden så de bidrar till en
attraktiv gatumiljö både när det står bilar parkerade och när de är tomma. Dessa parkeringar ska
vara korttidsparkeringar för att tillgodose behovet
av parkeringar närmast besöksmålen runt
Bangårdsgatan
det nya torget och så att de inte används
av pendlare och därmed alltid är upptagna.

Figur 32. Illustration över hur garaget under bostadshusen kan placeras. Antingen helt under marken som översta bilden visar eller att garaget är halvt underjordiskt,
som den nedre bilden visar.

Bävern 37

Inom programområdet finns även fastigheten
Bävern 37 (grön yta på figur 33) som regleras i
gällande detaljplan som industrimark men tillhör
bostäderna väster om programområdet. Denna
fastighet inkluderas i programområdet. I kommande planhandlingar kommer det bedömas om det är
möjligt att tillåta carports/förråd någonstans inom
området för detaljplan.

Figur 33. Utbredningen på fastigheten Bävern 37.

Magasinet

Behovet av att ta bilen till området bedöms som
litet utifrån det centrala läget vid järnvägen och att
det ligger bostadsområden runtomkring som gör
det möjligt för människor att gå eller cykla dit.

Ljusinsläpp

Bangårdsgatan
Ravinen
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rekreations och medicinska värden finns det även
sociala och pedagogiska värden i en natur- eller
parkmiljö.

Gång- och cykel

Området planeras för gång- och cykeltrafik inte för
bilar. Shared space, gårdsgator, gång- och cykelvägar med en utformning som inte välkomnar genomfartstrafik.
När hela kv. Räven är utbyggt med flerbostadshus
är det önskvärt att det mellan byggnaderna finnas
gång- och cykelvägar. De nya gång- och cykelvägarna kommer anslutas till befitnliga lokalgator,
detta för att bidra till att det blir liv och rörelse
genom området.

Grönstruktur

Figur 34. Föreslagen grönstruktur med genomgående
gröna stråk, enligt Utvecklingsplanen.

närrekreation. Med nya flerbostadshus precis intill
kommer betydelsen av denna vilda lunga att öka.

Ny, främst oﬀentlig grönstruktur i området bör
kopplas via stråk till Ravinen och eventuellt Tjurasjö. Detta kan göras via användningen av trädslag
som finns i Ravinen som går genom området och
fram till stationen. Inom Ravinen finns ett flertal
större träd som är bevarandsvärda. I kommande
detaljplan bevaras ravinens växtlighet som naturmark.

Ravinen utvecklas och bevaras som naturmark för
De befintliga nivåskillnaderna tas tillvara i området
för att skapa olika rum och karaktär inom området.
Gröna kilar tränger genom området från Ravinen
och leder vidare fram till stationen för att visa de
gröna kvalitéerna som Höör har. För att få fram det
gröna hela vägen genom området krävs en genomarbetat tanke på stråk och vilken typ av grönska
som ska återspeglas i området.
Höör är en naturnära kommun, men den attraktiva
närheten till naturen är inte exemplifierande och
tydlig i centrala Höör. Det är positivt om det gröna
Höör kan visas upp på byggnader, gator och torg,
både för de boende och som annonspelare för de
som passerar genom Höör med tåg.
Stråk och siktlinjer bör i möjligaste mån utformas
för att ge stora delar av stadsdelen kontakt med
park- och naturmiljöerna.
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Ravinen och Tjurasjö är två viktiga kvaliteter i området och det är viktigt att dessa områdens kvaliteter nyttjas och kopplas samman på ett bra sätt
med den nya stadsdelen. Åkersbergs ekhagmarker
välkomnar till strövtåg vidare i grönstråken längs
Höörsån.
Mindre gröna närrekreationsområde i tätbebyggda
områden har ett stort värde, inte minst för grupper i samhället som inte har möjlighet att ta sig ut
långt på kort tid. Det gäller t ex barn, äldre eller
människor med funktionsnedsättning. Förutom

Figur 35. Parkstråket längsmed Tjurasjö.
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Den nya byggnaden närmast torget kan i ett första
skede innehålla samlingslokaler för exempelvis ett
trygghetsboende eller lokaler som kan användas
för andra verksamheter (ex. kurser av olika slag
så som måleri, matlagning, hantverk m.m.) som
behöver lokaler och som kan bidra till att liv och
rörelse skapas i entréplan. När efterfrågan finns
kan lokalerna i entréplan omvandlas till lokaler för
handel av olika slag.

Höjder

Höjdskillnaderna är ett karaktärsdrag för centra-

la Höör. Gator och byggnader har genom ortens
utveckling accepterat och anpassat sig till den
varierande topografin. De inventerade höjdskillnaderna inom området är förutsättningar som kan ge
variation, rumsmöjligheter och tydliga avgränsningar. Utgångspunkten är att de befintliga höjderna
ska nyttjas och utformningen av byggnader och
allmänna platser/vägar behöver i möjligaste mån
anpassas till dessa höjdskillnader. Parkeringsgarage kan nyttja höjderna positivt och eventuellt
placeras in i sluttningar och detta innebär att det
inte krävs stora schaktningar av området.

Inslag av dagvatten

Vatten kan bidra till en attraktiv gestaltning av

boendemiljön. Dagvattnet kan synliggöras i ett
öppet dagvattensystem inom området. Grönstrukturen och dagvattenhanteringen kan kombineras
på olika sätt som bidrar till både tekniska lösningar
och attraktiva boendekvaliteter. De kan ge kvaliteter både när det är vatten i systemet och torrlagt.
Så kallade ”Rain gardens” avlastar det befintliga
dagvattensystemet genom att dagvattnet leds till
dagvattenmagasin formade som refuger eller ett
mindre grönområde i en svacka med planterade
vattentåliga växter. Växterna tar hand om en del
av vattnet och överskottet går ner i de befintliga
dagvattensystemen.
Mindre kanaler kan skapas i gatan. Ett genomgående kanalsystem och andra former av öppna dagvattensystem kan nyttjas för att knyta området med
Tjurasjö i väster.

Trygghet och säkerhet

Figur 36. Förslag på dagvatteninslag i den oﬀentliga
miljön.

Det finns en möjlighet att kulvertera dagvattnet genom att ledningar kopplas från Tjurasjön via kulvert
under Åkersbergsgatan till Ravinen och vidare mot
Magasinet för att slutligen förbindas till Klocksjön.

Service

Centrumverksamhet, handel, service och kultur-

verksamhet är utåtrikade funktioner som bör koncentreras till den centrala punkten av utbyggnadsområdet där det föreslås ett torg/mötesplats och
utmed Bangårdsgatan. Dessa utåtriktade funktioner leder till att människor drar sig till platsen och
finns det människor så lockar det fler männikor till
en plats. Folk drar sig till de miljöer där det finns ett
socialt liv i den oﬀentliga miljön, man vill vara där
det händer något. Framtida verksamheter kan dra
nytta av det sociala livet samtidigt som de bidrar till
att stärka mötesplatsen genom att kunna skapa fler
samlingsplatser i området.

Tanken med det nya torget är att det ska vara en
inbjudande plats för människor att mötas på och
passera igenom. Detta medför att området blir
befolkat och får en social kontroll och skapar en
trygghetskänsla hos individer. Torgytan behöver
vara överblickbar med inslag av inbjudande grönska som gör platsen vacker och lockar folk till att
vilja återvända. Dessutom behöver torgytan göras
överskådlig så det inte skapas mörka platser som
kan bli tillhåll för andra människor. Träd kan till
exempel belysas upp för att ge åskådaren en inbjudande känsla av området.
I förslaget har huvudsakligen tanken varit att
området ska vara planerat för fotgängare och
cyklister. Detta medför att området anpassas till
denna grupp av människor och skapar ett flertal
gång- och cykelstråk genom hela området (se figur
31 på sid. 28). I och med att området befolkas
och har en social kontroll behöver det inte skapas
omvägar, eftersom platsen ger ett säkert intryck.
Dessa gång- och cykelstråk får givetvis inte vara
mörka, innehålla sly och buskvegetation som inte
är överblickbara utan vara öppna platser med god
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överskådlighet och en belysning som är anpassad
för denna grupp av människor. Belysningen bör inte
vara bländande, dvs den behöver stå på ett sådant
avstånd så att det inte skapas mörka ytor och sedan ljusa ytor - utan det bör vara ett jämt ljusflöde.
Estetik i området är viktigt. Är platsen vacker och
tilltalande medför det att människor vistas i den
miljön och inbjuder därför inte till kriminallitet och
brott. En miljö som folk gärna vistas i, blir svår att
inta för de kriminella eftersom det finns en ökad
risk för dem att bli upptäkta på en plats som det
finns ett socialt liv i. En plats som ger ett dåligt
intryck, folktomma och inte är estetiskt tilltalande
kan inbjuda till skadegörelse. Andra brottförebyggnade åtgärder kan vara s.k. symboliska hinder gränser. I staden visas det upp vad som är oﬀentligt och vad som är privat, det bildas zoner/gränser.
Alla symboliska hinder är inte helt optimala, såsom
ett högt staket/plank - kan bli en baksida som kan
upplevas otrygg. Däremot hinder såsom rabatter,
skyltar och markbeläggning, dessa är överblickbara
men utgör en gräns mellan två platser.
Gatumiljön kommer utformas så att den blir attraktiv för gångtrafikanter och cyklister, möjlig att
utnyttja för nyttotrafiken, men inte attraktiv för annan motortrafik. Genom att arbeta för att skapa en
god miljö för fotgängare och cyklister så bedöms
området kunna få en god social kontroll.
Bebyggelsen närmast torget föreslås bli en byggnad för samlingslokaler/handel i entréplan och
bostäder i våningarna ovanpå. För att inte skapa
stängda fasader är tanken att samlingslokalerna/
handeln kan ha öppna glaspartier/skyltfönster ut
mot gatan. Dessa bör vara upplysta kvällstid och
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människor på balkongerna se människorna som rör
sig på gatan.

Figur 38. Föreslag på skyltfönster där skyddet (galler i
detta fallet) till butiken är bakom själva skyltningen.

inte stängas med metalljalusier. De kan i stället förses med galler innanför skyltfönstret om verksamhetsinnehavaren vill ha något sorts skydd i lokalen.
De framtida byggnader som kommer ansluta till
flerbostadshuset i föreliggande planprogram kan
utformas på likartat sätt med samlingslokaler/handel i entréplan. Om det istället blir ett halvt underjordiskt parkeringsgarage behöver detta utrymme
förses med ljusinsläpp såsom fönster. Dessa fönster
kan medföra att parkeringsgaraget inte känns
otryggt eftersom det kommer in ljus utifrån utöver
den belysing som finns i garaget. För de människor
som passerar utanför inges det en säkerhet över
att det kan finnas människor som ser och har
överblick genom de lägenheter som finns nära
markplan och människor i garaget kan se ut och se
om något händer på gatan ovanför. Anordnas det
även inglasade balkonger mellan bostadshusen kan

Varutransporter och samhällsnyttiga fordon är
de fordon som huvudsakligen ska nyttja den nya
gatan som når området via Tvärgatan i områdets
norra del. Denna gata utformas som en mindre och
smal och anpassas till de gående och deras vilkor.
Därmed behöver belysningen huvudsakligen vara
anpassad för den oskyddade trafikanten och inte
för fordonstrafiken. Gång- och cykelbana behöver
separeras från den nya gatan för att inte inge en
känsla av att gatan är bredare än vad den är och
därmed bidra till en högre hastighet. I största möjligaste mån behöver gång- och cykelvägarna i området ha bra siktlinjer. En bruten siktlinje kan skapa
obehagskänslor och leda til att omvägar skapas.

Konsekvenser

4 Konsekvenser
Detta kapitel redogör för både positiva och negativa
eﬀekter/konsekvenser av att planlägga och bebygga programområdet.

Miljöbedömning

Enligt bestämmelserna i 4 kap 34 § Plan- och
bygglagen (PBL) samt 6 kap 11 § miljöbalken (MB)
ska en miljöbedömning göras för en detaljplan om
dess genomförande kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. Höörs kommun har inte tagit slutgiltig ställning till frågan om planarbetet kan medföra
betyande miljöpåverkan, men har sammanställt
möjliga miljökonsekvenser. Kommunen kommer att
ta ställning till behovet av formell miljöbedömning i
samband med upprättande av samrådshandlingar.
Planförslaget innebär att Höör växer med en ny
stadsdel i ett centralt och stationsnära läge. Det
får stora konsekvenser för stadskaraktären/landskapet eftersom det påverkar centrum där många
människor bor, verkar och rör sig. Miljöbedömningen sker samlat för både den nu aktuella planområdet och kommande planläggning i senare etapper.

Närmiljön för boende och verksamma i anslutning
till ny bebyggelse kommer att påverkas genom
ökande trafik och skuggning.

Landskapsbild/Stadskaraktär

Fram till för några år sedan utgjordes kv Räven och
kv Bävern av ett inhägnat verksamhetsområde på
stationens ”baksida”. Området utgjorde en barriär
i orten och var helt avskilt från intilliggande områden. När marken köptes 2009 stod det ett flertal
höga lagerbyggnader på området (kan klassas som
cirka 2 – 2,5 våningar) och merparten av byggnaderna revs 2011/2012. Idag utgörs samma område av pendlarparkeringar och grusytor som står
oanvända och väntar på nästa kapitel i historien.
Planförslaget innebär en blandad småstadsmiljö
med lokaler och servicefunktioner i bottenvåningen
och bostäder ovanpå, likt den befintliga centrum-

miljön. Byggnadens höjd föreslås bli 3-7 våningar
och bedöms inte påverka landskapsbilden nämnvärt
med tanke på de gamla lagerbyggnadernas höjd
(gällande detaljplan medger en byggnadshöjd på
7,6 meter). Den föreslagna stadsdelen kommer att
anknyta till de tätaste och mest urbana kvarteren i
den befintliga tätorten utifrån skalan. Den närmare
utformningen av kvarteren och bebyggelsen kommer att vara avgörande för om den nya stadsdelen
blir en naturlig och integrerad del av tätorten.
Genom att bebygga området med flerbostadshus
innebär det att den öppna grusplanen försvinner. I
jämförelse med när Byggland fanns på platsen så
innebär den nya bostadsbebyggelsen att området
går att gå igenom, det blir inte längre någon barriär. Det nya bostadsområdet bedöms inte upplevas
som en stökig baksida, utan ska bli ett ”ansikte”

Ur perspektivet hållbara transporter är det positivt att bygga tätt och stationsnära eftersom det
minimerar behovet av personbilstransporter och
ger långsiktigt hållbara stadsmiljöer. Planförslaget
har därför betydande positiv påverkan avseende
transporter.
Magasinet är rester av Höörs industrihistoria och
påminner om stationssamhällets framväxt. Byggnaden har därför ett stort kulturhistoriskt värde och
hur den hanteras i det fortsatta arbetet får betydande påverkan avseende kulturarv.

Figur 39. Bygglands lagerbyggnader.
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utåt för Höör. En plats för möte för alla besökande
och de boende i Höör. Att bebygga det gamla verksamhetsområdet med nya bostäder bedöms inte ha
någon negativ inverkan på landskapsbilden/stadskaraktären. Tvärtemot snarare, eftersom ett socialt
liv, med mycket folk i rörelse ökar stadskaraktären
för tätorten Höör.
Läget vid stationen ger Västra Stationsområdet
potential att utvecklas till en integrerad del i den
stadsväv som skapas med utgångspunkt i järnvägsstationerna i det flerkärniga Skåne. För att den
potentialen ska kunna nyttjas krävs dock en aktiv
planering för en stadsmiljö som lockar folk att röra
sig genom området. Utan ett sådant fokus är det
mer troligt att området kommer att bli en centralt
placerad förortsmiljö.
Den nya bostadsbebyggelsen kommer att lokaliseras till ett bullerstört område eftersom planområdet
ligger utmed Södra stambanan. Det innebär att den
nya bebyggelsen behöver placeras på sådant sätt
att det är möjligt att skapa sidor som inte är lika
bullerstörda och att bostäderna som planeras i de
nya byggnaderna behöver vara genomgående för
att kunna skapa rum med en lägre bullernivå som
når de riktlinjer som finns för en acceptabel boendemiljö både inomhus och utomhus.
Skillnaden för omgivningen är att området kommer
befolkas med fler människor, mötesplatser uppstår
och det skapas ett socialt rum intill järnvägsstationen.

Hållbara transporter

En bebyggelseutveckling som utgår från stations-
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lägen är eﬀektivt ur tranportsynpunkt eftersom
det förenklar resande utan bil. Det ger långsiktigt
hållbara stadsstrukturer. Att lokalisera bebyggelsen
kring stationen så att förutsättningarna att åka tåg
blir de bästa möjliga kallas stationsnärhetsprincipen. Service, såväl kommersiell som oﬀentlig,
förstärker bytespunktens roll och gör också att servicen till och från stationen kan nyttjas av alla som
rör sig igenom eller intill området. Bebyggelsen ska
vara tätast närmast stationen.
Den nya bebyggelsen i kv Räven och kv Bävern
beräknas alstra ca 250 bilresor per dygn. Om
samma bebyggelse i stället planerades i tätortens
utkant med 1-1,5 km till stationen och centrum
kan antalet bilresor till och från området förväntas bli mellan 2 och 5 gånger större (beräkningar
med hjälp av Trafikverkets Trafikalstringsverktyg,
kombinerat med lokala erfarenheter). Att utveckla
Höör i stationsnära läge får alltså stora positiva
eﬀekter på alla trafikrelaterade miljöproblem, från
CO2-utsläpp och klimatförändringar till buller och
trafiksäkerhet.
När utbyggnad av bostäder och verksamheter sker
i anslutning till starka kollektivtrafiknoder stärks
kollektivtrafiken ytterligare. Västra Stationsområdet
erbjuder mycket goda möjligheter att skapa långsiktigt hållbara stadsmiljöer som minimerar behovet av personbilstransporter.

Kulturmiljö

Magasinet och Silon är rester av Höörs tidiga industriella historia och är idag de enda kvarvarande
industribebyggelsen som påminner om tätortens
stora uppsving i samband med att Höör fick järn-

vägsstation. Magasinet är därtill centralortens idag
äldsta bevarade industribyggnad. Kommunen har
valt att bevara magasinet och kommer under planarbetet att ta ställning till vilken användning den
ska ha i framtiden och vilka om- och tillbyggnader
som krävs. Detta kommer att påverka byggnaden,
men bedöms kunna bidra till att kulturarvet får en
naturlig plats i den nya stadsmiljön.
När det gäller silon har kommunen beslutat att
den ska rivas och processen för detta bedöms vara
avklarad innan detaljplanearbetet påbörjas.

Natur

Ravinen är en liten grön kil av skogsmark. Stigen
genom området vittnar om att området lockar till
promenader, trots att det är ovårdat och lite skräpigt. Området innehåller död ved och blanksvart
trämyra (som klassas som ”livskraftig” i den nationella rödlistan för arter) har identifierats i området. Förslaget innebär att Ravinen säkerställs som
naturområde för närrekreation och kommer allmänheten till gagn.

Närmiljö

Flerbostadshusen i området föreslås bli 3-7 våningar höga, för att skapa en samhörighet med
stadskaraktären i Höör. Byggnaderna bedöms inte
bidra till skuggning eller insyn till den befintliga bebyggelsen som finns nord-nordväst om föreslagen
lokalisering av huset samt att de nya husen föreslås
placeras så nära Banverksgatan som det är möjligt
och ligger därmed på längsta möjliga avstånd från
den befintliga bebyggelsen. När hela området är utbyggt så utgör den nya bebyggelsen ett bullerskydd
till den befintliga bebyggelsen som hamnar bakom.

Konsekvenser

Därmed får befintlig bostadsbebyggelse ett bullerskydd till Södra stambanans bullriga miljö.

Handel

Runt det nya torget/mötesplatsen som föreslås i
föreliggande programhandling planeras det för olika sorters serviceverksamheter, så som samlingslokaler och/eller butiker. Nya områden med handel
och centrumverksamhet konkurrerar med befintliga
centrumstråk. Denna risk behöver ses i förhållande
till hur behovet av centrumverksamhet och servicefunktioner kommer att utvecklas. Höör har ett brett
serviceutbud men det är inte heltäckande och det
finns utrymme att komplettera.

Trafik

Trafikökningen kommer främst att påverka huvudgatorna, det vill säga Bangårdsgatan, Maglasätevägen/Mejerigatan/Södergatan och Åkersbergsgatan.
Den största delen av trafiken förväntas vara riktad
in mot centrum eller söderut mot väg 23 och påverkar Maglasätevägen/Mejerigatan/Storgatan. Denna
trafikökning bedöms vara marginell i förhållande till
befintlig trafiksituation på berörda gator.
En betydande del av trafiken kan även förväntas
vara riktad mot väg 13, vilket innebär trafikökning
på Bangårdsgatan. Denna gata har kapacitet för
ökningen och det finns inte några boende i direkt
anslutning till gatan vilket gör att denna ökning
bedöms vara oproblematisk.
För att den nya stadsdelen ska integreras med
omgivande stadsmiljö och locka till liv och rörelse
kommer nya gång- och cykelstråk, gårdsgator och
lokalgator att anslutas till befintliga lokalgator vil-

ket kommer att medföra ökad gång- och cykeltrafik, och på några ställen även fordonstrafik. Störst
ökning av fordonstrafik kan förväntas på Tvärgatan, men den bedöms ske när även kv. Bävern är
utbyggt. Boende i kv Uttern (norr om Tvärgatan)
kommer i samband med att kv. Bävern (etapp 2)
byggs ut att utsättas för högre trafikbullernivåer än
i dagsläget, men nivåerna förväntas sammanlagt
vara fortsatt låga.
Förslaget innebär en måttlig trafikökning även för
Lantmannagatan/Bredgatan som enligt planförslaget ingår i slingor för att möjliggöra nyttotrafik
(sophämtning, leveranser etc) till kv Räven och
kv Bävern.
Gatumiljön kommer utformas så att den blir attraktiv för gångtrafikanter och cyklister, möjlig att
nyttja för nyttotrafiken, men inte attraktiv för annan
motortrafik, geom ex farthinder och att gatan utformas som ett gångfartsområde (inte köra fordonet
med högre hastighet än gångfart och fordon har
väjningsplikt mot gående). På det viset begränsas
fordonstrafiken och olägenheterna för de boende
längs berörda gator.

Grusplanen

Grusplanen nyttjas tillfälligt för parkering av pendalare i dagsläget och vid tillfällen när det är tivoli/
marknad/cirkus i Höör så kan platsen användas för
det ändamålet. Parkeringsmöjligheten och uppställning för tivoli/marknad/cirkus kommer försvinna
allt eftersom området planläggs och bebyggs med
bostadshus.

Parkering

Behovet av bilparkering bedöms vara cirka 18
stycken för ett bostadshus på 3-4 våningar. Det
skulle innebära att en markparkering behöver vara
cirka 360 m2 stor (22,5 meter lång och 16 meter
bred). Området mellan Maglasätevägen och det
föreslagna torget som är avsett för bostadsbebyggelse är cirka 7685 m2. Det föreslås tre nya flerbostadshus inom området vilket medför att varje
bostadsområde ges en yta på cirka 2560 m2. En
markparkering på 360 m2 tar 14 % av marken i
anspråk för ett flerbostadshus. Att avvara 14 % av
markytan för parkering är inte önskvärt då marken
ligger i ett attraktiv läge med goda kollektivtrafikmöjligheter och marken bör således ges en markeffektiv planering.
Skulle området bebyggas med fler än 4 våningar,
eftersom handlingen möjliggör upp till sju våningar,
innebär det ytterligare markanspråk för parkeringsbehovet efterom det blir fler lägenheter och därmed
ett ökat beov för parkeringsplats.
Dessutom hårdgörs marken, dvs de gröna ytorna
mellan byggnaderna minskas och marken är inte
genomsläpplig för dagvatten. Marken är endast
avsedd för fordon och en stor parkeringsyta är
inte estetiskt tilltalande i en sådan central miljö. Dessutom är visionen för området ett hållbart
bostadsområde anpassat för de oskyddade trafikanterna, vilket innebär att det inte förespråkas fler
parkeringsmöjligheter eftersom målet är att öka det
kollektiva resandet.
Parkeringen vid Tvärgatan kommer att försvinna
eftersom denna yta planeras bli infarten för va-
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Medverkande
rutransporter och länken mellan Bangårdsgatan i
etapp 2. Det är möjligt att ett fåtal parkeringar kan
anordnas inom denna yta. Detta får klargöras i den
kommande detaljplanen för området.
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Samhällsplanerare/Kommunarkitekt Karin Kallioniemi, planarkitekt Thomas Oscarsson, planarkitekt
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2016/382

§ 87 Planuppdrag för Räven 1 m fl (Västra
stationsområdet)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Lämna uppdrag för ny detaljplan med syfte att möjliggöra en levande och integrerad
småstadsmilljö med bland annat flerbostadshus, trygghetsboende, torg/mötesplats, ny
användning av Magasinet samt att ravinen sparas som naturmark.
2. Godkänna planprogrammet som utgångspunkt för fortsatt planarbete tillsammans med
sedan tidigare godkänt PM om gestaltningsprinciper.
3. Godkänna samrådsredogörelsen daterad 6 mars 2017.
4. Planarbetet ska bedrivas med utökat förfarande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
I planprogrammet görs smärre redaktionella textändringar gällande våningsplan och
förnyelse av bildval efter vad som framkommit vid dagens diskussioner.

Beslutsmotivering
Under 2016 har ett samarbete inletts med Riksbyggen om att möjliggöra ett
trygghetsboende i området. Under 2015 och 2016 har diskussioner förts även med andra
byggherrar som kan bli aktuella för att utveckla området. Kommunstyrelsen godkände i
november 2016 ett gestaltnings-PM som underlag för fortsatta diskussioner med
byggherrar.
I december 2016 beslutade kommunfullmäktige att magasinet/kvarnen ska bevaras och
att silon ska rivas. En utvecklingsgrupp är tillsatt för att hantera magasinets framtid och
har haft sitt första möte. Miljö- och byggmyndigheten handlägger för närvarande ärendet
om rivningslov för silon. Däremot finns inte längre något ärende om rivningslov för
magasinet.
Planarbetet hittills har visat att både kommunen och medborgarna har högt ställda
förväntningar på området. Det centrala och stationsnära läget ger unika möjligheter att
utveckla en stadsmiljö som är långsiktigt hållbar och som bidrar till hela kommunens
attraktionskraft. Tydliga kommunala satsningar, rätt kvalitetskrav och god samordning av
processer är tre nyckelfaktorer för att Höörs kommun ska lyckas med ambitionerna för
Västra Stationsområdet.
Planarbetet bör ske med utökat förfarande eftersom utvecklingen av det centralt belägna
området är av betydande allmänt intresse. Vidare har framtiden för magasinet och silon
väckt stort allmänt intresse. Det faktum att det rör sig om stora kommunala investeringar
är också ett skäl att tillämpa utökat förfarande.

Justerande

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
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2017-03-20
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen lämnade 16 januari 2014 uppdrag om:
• att vidareutveckla och fördjupa planeringen för Västra Stationsområdet som en del i
pågående översiktsplanering för Höörs kommun,
• att upprätta program till detaljplan för Västra Stationsområdet etapp 1,
• att dessa uppdrag bör samordnas så att planförslagen samlas i en gemensam
samrådshandling (Utvecklingsplan) för samråd med myndigheter och enskilda Under
2016 har ett samarbete inletts med Riksbyggen om att möjliggöra ett trygghetsboende i
området. Under 2015 och 2016 har diskussioner förts även med andra byggherrar som
kan bli aktuella för att utveckla området. Kommunstyrelsen godkände i november 2016 ett
gestaltnings-PM som underlag för fortsatta diskussioner med byggherrar.
I december 2016 beslutade kommunfullmäktige att magasinet/kvarnen ska bevaras och
att silon ska rivas. En utvecklingsgrupp är tillsatt för att hantera magasinets framtid och
har haft sitt första möte. Miljö- och byggmyndigheten handlägger för närvarande ärendet
om rivningslov för silon. Däremot finns inte längre något ärende om rivningslov för
magasinet.
Yrkanden
Fredrik Hanell (MP) bifaller förslaget men vill göra några små förändringar i texten
gällande antal våningsplan för nya byggnader i planprogrammet. Idag anges 3-4 våningar
men det bör anges t.ex. 4-6 våningar. Se sidan 24.
Christer Olsson (M) yrkar att kartorna/bilderna på 1:a sidan i planprogrammet görs något
mer aktuellt samt även på t.ex. sidan 7.
Beslutsordning
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut. Tilläggsyrkanden till beslutspunkten
2 från Fredrik Hanell (MP) är en redaktionell ändring gällande texten i
planprogrammet om ändring av angivande av våningsplan för nya byggnader likaså från
Christer Olsson (M) en redaktionell ändring kring förnyade kartor/bilder i planprogrammet
på sidan 1 samt sidan 7.

Beslutsunderlag
1. tjänsteskrivelse planuppdrag Räven mars 2016.pdf
2. Samrådsredogörelse planprogram mars 2017.docx
3. Planprogam_V_Stationsomr 170322.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Strategisk lokalförsörjning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dokumentet ”Plats för kommunal service” som
underlag för det fortsatta lokalförsörjningsarbetet.
Kommunstyrelsen beslutar att i övrigt godkänna arbetsformerna för det fortsatta
strategiska lokalförsörjningsarbetet.

Ärendebeskrivning
Under 2016 har det blivit uppenbart att det finns ett uppdämt behov av nya lokaler för
kommunal service i Höör. Både skolan och kommunförvaltningen är trångbodda och det
behövs nya platser i särskilt boende.
En strategisk lokalförsörjningsgrupp bildades under våren 2016 i syfte att skapa
beredskap för att agera i tid. I samband med budgetplaneringen för 2018 och framåt har
gruppen genomfört en analys av lokalbehoven med ett 10-årsperspektiv. Inventeringen är
genomförd av respektive sektor och sammanställd i en gemensam tidslinje för kommunens
investeringsbehov.
Samtidigt har Höörs kommun under 2016 inlett detaljplaneringen för ett av de byggprojekt
som behöver genomföras i närtid, nämligen förskola mm vid Sätoftaskolan.

Förslag till beslutsmotivering
Samordning av processer och perspektiv
En av erfarenheterna så här långt av planeringen för utbyggnad vid Sätoftaskolan och av
inventeringen av lokalbehov är att kommunens lokalförsörjning berör många parallella
processer och att dessa inte är synkroniserade idag. För att den strategiska
lokalförsörjningen ska fungera smidigt är det nödvändigt att synliggöra processerna,
tydliggöra hur de hänger ihop och precisera vem som har ansvar för vilken del.
Några av de viktigaste processerna är:


Respektive sektors långsiktiga bedömning, baserat på befolkningsprognoser samt
sektorsspecifik kunskap om nya lagar, politiska ambitioner om att öka kvaliteten
etc.

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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Budgetprocessen, där finansiering av byggprojekten säkerställs inom
planperioden.



Projektledningen, att leda projektprocesserna från ’ax till limpa’ i enlighet med Principerna för styrning och kontroll av kommunens investeringar i lokaler och
andra byggprojekt.



Planeringsprocessen, från lokalisering till lämplig plats och genom
detaljplaneringen fram till antagen detaljplan.

Utveckling av arbetsformer och styrdokument
Mot bakgrund av ovanstående föreslår den strategiska lokalförsörjningsgruppen ett
arbetssätt som består av:


Tidslinje för lokalförsörjning som uppdateras årligen i samband med budgetarbetet.
Utöver att fungera som underlag för budgeten är tidslinjen också den första
signalen om behovet av att avsätta mark. Tidslinjen antas inte i sig, men bekräftas
genom att budgeten godkänns i KF.



Plats för kommunal service är en möjlig lokaliseringsplan för de nya lokalerna.
Dokumentet baseras på inventeringen av behoven för 2017-2027 och är starkt
knutet till ny översiktsplan för kommunen. Avsikten är att dokumentet ska bilda
utgångspunkt för kommande ärenden om planuppdrag, markköp,
investeringsbeslut m. fl. skarpa beslut om kommunens utveckling. Dokumentet
antas av kommunstyrelsen och uppdateras vid behov.



Samordning av processer. ’Principerna för styrning och kontroll av kommunens
investeringar i lokaler och andra byggprojekt’ förtydligas och utvecklas samt
kompletteras med processen för detaljplanering. Bland annat behöver
projektledarens roll och mandat tydliggöras.



Utvecklad organisation för projektledning. I december 2016 beviljades Höörs
kommun 1,6 mkr för sökt statsbidrag för ökat bostadsbyggande. Strategiska
lokalförsörjningsgruppen föreslår att del av dessa medel används för att förstärka
organisationen kring projektledning och utökar denna med en tjänst.

Genomförande av enskilda projekt
När enskilda projekt ska genomföras behövs:


Lämplig plats (planuppdrag om marken inte redan är planlagd)



Investeringsbeslut



Byggprojekt med särskilt utsedd projektledare.

Rolf Carlsson
Samhällsbyggnadschef
0413-28480
Rolf.carlsosn@hoor.se
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Plats för kommunal service nybyggnad i Höör
Det finns ett uppdämt behov av nya lokaler för kommunal service i Höör.
Både skolan och kommunförvaltningen är trångbodda och det behövs
nya platser i särskilt boende. Inventeringen av behoven har ett 10-årsperspektiv och är genomförd av respektive sektor i samband med budget för 2018.
I detta dokument presenteras en möjlig lokaliseringsplan för var de nya
lokalerna kan byggas och hur investeringarna kan bidra till att stärka
småstaden Höör. De fastigheter som pekas ut är i första hand sådana
som kommunen själv äger. Det betyder inte att alla lokaler måste byggas
på kommunens mark eller ens av kommunen. Om rimliga alternativ dyker
upp under hand ska dessa övervägas. Kartmarkeringarna i detta dokument ska alltså ses mer som en preliminär planering för att säkerställa
att vi har lämpliga platser att bygga på.
Även i byarna behövs investeringar, men där är lokaliseringsfrågan mer
given och behandlas därför inte i detta dokument.

Antagen av kommunstyrelsen xx-xx-xx

Småstad i storstadsregion

Plats för kommunala servicefunktioner

Det finns ett uppdämt behov av nya lokaler för kommunal service i Höör. Både skolan
och kommunförvaltningen är trångbodda och det behövs nya platser i särskilt boende.
Kommunen står inför stora investeringar och planeringsinsatser för att kunna bygga nya
lokaler för sina egna verksamheter. De här satsningarna ska ses som drivkrafter för tätortsutveckling.

Nybyggen som stärker småstaden

Kommunens strategiska lokalförsörjningsgrupp har
sammanställt behoven under de närmaste 10 åren
översiktligt. Slutsatsen är att redan 2019 behöver
flera byggprojekt vara genomförda.
Utöver de byggprojekt som är nödvändiga för att
klara den service som kommunen är skyldig att
ge sina invånare finns det också starka skäl för
kommunen att utveckla bibliotek och andra mötesplatser. Mötesplatser är ett av nyckelorden i Höörs
kommuns vision, och möten mellan människor är
centralt för att nå integration, god livsmiljö och
social hållbarhet.
Nu gäller det att välja lämpliga platser för de nya
byggnaderna så att verksamheterna kan fungera så
bra som möjligt och så att det blir lätt för invånarna
att ta sig dit. Men det är också viktigt att byggnaderna bidrar till helheten i småstaden på ett bra
sätt. När en ny skola eller ett nytt bibliotek byggs
så är det en stor investering som påverkar inte bara
verksamheten inne i byggnaden, utan även stadsmiljön runt omkring. Det spelar därför stor roll var
kommunen väljer att placera nya byggnader och
investeringar, inte bara för dem som verksamheten
riktar sig till utan för alla som rör sig i närheten.
Alla kommunala verksamheter är viktiga målpunkter i stadsmiljön och måste vara lättillgängliga även
om de inte alltid är öppna för alla invånare som ett
bibliotek är. Generellt för alla kommunala verksamheter är också att de är arbetsplatser och att de
därför kan bidra till kundunderlaget för affärer och
serveringar genom att de anställda gör ärenden i
anslutning till sitt arbete.
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Samla målpunkter och funktioner är en av Höörs
kommuns strategier för att stärka centrum (se
översiktsplan för Höörs kommun). Det innebär att
kommunen aktivt styr investeringar så att de stärker småstaden. Nybyggen för kommunens verksamheter kan bidra till fler målpunkter i närheten
av stationsområden och kan medverka till en mer
blandad bebyggelse.
Utveckla lokala särdrag är en annan av strategierna. Vid nybyggnation för kommunens verksamheter
är det viktigt att tänka på att utformningen är viktig
för stadsmiljön.

Barnomsorg och utbildning

Inflyttningen av barnfamiljer gör att Höörs kommun
har en relativt stor andel av befolkningen som är
under 16 år och antalet barn och unga ökar stadigt. Lokalbehoven för barnomsorg och utbildning
påverkas dock även av politiska beslut och omvärldsfaktorer som till exempel hur många barn det
bör finnas per förskoleavdelning och hur många
avdelningar det bör finnas på varje förskola. Planeringen för ny förskola vid Sätoftaskolan är redan
påbörjad och invigning planeras till 2020 (markering 1 i figur 1). Ytterligare två nya förskolor för 6-8
avdelningar vardera och en ny grundskola för 200
elever behöver vara genomförda 2020.
Skolor och fritidshem ska lokaliseras så att det är
lätt och trafiksäkert för eleverna att ta sig dit, både
för de mindre barnen som oftast har sällskap med
en vuxen på väg till och från skolan, och för de lite
större barnen som själva tar sig från skolan till sina
fritidsaktiviteter. Både skolor och förskolor bör lo-

Småstad i storstadsregion

Y
X
1. Sätoftaskolan. Ny förskola mm
2. Enebackeskolan och
Ringsjöskolan. Förtätning och
fokusering på grundskola
3. Höör Väster. Ny skola, förskola
och särskilt boende för äldre
4. Kv Tigern. Ny förskola
5. Västra Stationsområdet.
Vuxenutbildning, bibliotek och
trygghetsboende
6. Orupssjukhuset. Särskilt
boende för äldre (oklara
förutsättningar)
7. Centrala verksamhetsområdet.
Särskilt boende för äldre möjligt.
8. Bibliotek. Flyttas till Västra
Stationsområdet och lämnar
plats för fritidsgård eller liknande.

9. Kommunhuset. Byggs
till eller flyttas till Västra
Stationsområdet.
10. Björkgatan. Möjlig plats för
förskola eller annan användning.
11. Fogdaröd. LSS-boende.
12. Återvinningsstation och
gatukontorets förråd.
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Figur 1. Karta över lämpliga platser i Höör för utveckling av kommunens verksamheter.
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kaliseras så att föräldrar har möjlighet att cykla när
de lämnar sina barn. I Höör är avstånden korta och
alla stadsdelar utom Sätofta/Ringsjöbandet har
mindre än 2 km till centrum. Det är därför positivt
att Enebackeskolan ligger nära stationen centralt i
Höör, och att det finns en förskola precis intill skolan. Viss förtätning bedöms vara möjlig på centrala
skolområdet ( Enebackeskolan och Ringsjöskolan, 2
i figur 1), särskilt om vuxenutbildning och bibliotek
får nya lokaler på annan plats.
Förtätning och omvandling vid centrala skolområdet bedöms dock inte vara tillräckligt för att
klara skolans lokalbehov och ett nytt skolområde
behöver byggas. Både för föräldrarnas skull och
ur driftsperspektiv är det en fördel om ny skola
och förskola kan etableras samlat. Eftersom Höörs
befolkningstillväxt sker till stor del genom generationsväxling i befintliga villor och fritidshusområden
går det inte att tydligt knyta det nya lokalbehovet
till en viss stadsdel, utan skolan bör lokaliseras på
en plats som enkelt kan nås från hela Höör. Skolbygget förutsätter en plats där det är möjligt att
avgränsa en tillräckligt stor tomt utan att styras
allt för mycket av befintlig bebyggelse och kan därför inte enkelt genomföras i Höörs centrala delar.
Vid Maglasätevägen på Höör Väster (3 i figur 1)
äger kommunen ett större markområde för tätortsutveckling som kan vara lämpligt för det nya
skolområdet. Marken ligger i utkanten av tätorten,
men bara 1 km från stationen och centrum, vilket
gör området tillgängligt för boende i större delen
av Höör. Planläggning kan påbörjas utan särskilda
förberedelser.
Höör är en pendlingskommun och många invånare tar tåget till arbete och studier. För pendlande
småbarnsföräldrar skulle det vara en stor fördel att
ha tillgång till barnomsorg i direkt anslutning till
stationen. Det skulle underlätta vardagen samtidigt
som det skulle uppmuntra resmönster som inte är
beroende av bilen. Befintlig pendlarparkering i kv
Tigern vid Tjurasjö (4 i figur 1) är ett bra läge för
en stationsnära förskola i 6 avdelningar. Kommunens egen mark räcker dock inte till och diskussioner pågår därför med stiftsgården Åkersberg om att
köpa till mark. Behovet av pendlarparkeringsplatser
måste dock hanteras i samband med planläggning
för förskola.
Gymnasiets introduktionsprogram och vuxenutbildning finns idag i Ringsjökolans lokaler men behöver
utökas och utvecklas i ett särskilt lärcentrum och
gärna flyttas ut från grundskolans lokaler. Lärcentrat kräver inte skolgård och kan därför integreras i
vanlig kvartersbebyggelse. Lärcentrat bör placeras
centralt och stationsnära för att vara lättillgängligt
för eleverna oberoende av var i kommunen de bor.
Lärcentrat kan därför inrymmas i ny bebyggelse på
Västra Stationsområdet (5 i figur 1) eller inrymmas
i lediga, centralt belägna lokaler.
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Vård och boende för äldre

Andelen äldre i befolkningen ökar i Höörs kommun
liksom i resten av landet. Social sektor bedömer
att det kommer att behövas ytterligare två särskilda boenden för äldre med ca 60 platser vardera
under de kommande 10 åren. Det första boendet
bör vara färdigt redan 2019. Särskilt boende är en
personalintensiv verksamhet vilket ställer särskilda
krav på byggnadens utformning. Det behöver vara
minst 15 lägenheter per våningsplan, vilket gör det
svårt att planera in särskilt boende i den centrala
kvartersstaden.
Särskilt boende bör placeras så att det är lätt för
anställda och anhöriga att ta sig dit. Dessa förutsättningar uppfylls i alla planerade utvecklingsområden och flera möjliga platser är därför tänkbara
för särskilda boenden. Den plats som kommunen
har bäst förutsättningar att bebygga i närtid och
oberoende av andra aktörer är vid Maglasätevägen
på Höör väster (3 i figur 1).
Orupssjukhuset (6 i figur 1) innehåller lokaler som
skulle kunna byggas om till särskilt boende, och
inledande samtal har förts med den som köpt fastigheten av Region Skåne. Sedan köpet har hävts
är dock förutsättningarna att etablera kommunala
verksamheter där oklara. Kommunen bedömer fortfarande att ett särskilt boende för äldre skulle passa bra där och vore ett bra sätt att utnyttja befintlig
bebyggelse, men till dess att det finns en ny ägare
att förhandla med måste kommunen arbeta med
andra lösningar.
Ytterligare en möjlig plats för särskilt boende finns
i centrala verksamhetsområdet (7 i figur 1), som
kommunen avser omvandla till blandad stadsbebyggelse. Detta område ligger närmare centrum än
både Orup och Höör Väster, men kräver markbyten
och andra förberedelser innan det är möjligt att
planlägga och genomföra. Bebyggelse här bör därför ses på mer än fem års sikt.
Ett trygghetsboende är egentligen en ordinär bostad och inte en kommunal verksamhet. Det kräver
dock ett visst engagemang från kommunen i form
av gemensamhetslokal med viss bemanning. Trygghetsboende med ca 35 lägenheter planeras som del
av bostadsutvecklingen på Västra Stationsområdet
(5 i figur 1).

Kultur och fritid

Bibliotek och kulturverksamheter bör vara lätta att
nå för alla och bör därför finnas i centrum. Höörs
bibliotek ligger centralt och i fina lokaler, men undangömt i förhållande till gator, torg och viktiga
cykelstråk (8 i figur 1). Om biblioteket får en mer
framträdande plats i stadsmiljön kan det utvecklas
som mötesplats och bättre bidra till småstadens
attraktivitet. En placering vid det nya torget i Västra

Småstad i storstadsregion

Stationstorget (5 i figur 1) skulle vara ett bra sätt
att stärka stationsområdet med fler målpunkter
och att bidra till att fler människor rör sig i den nya
stadsdelen. Ett bibliotek kan med fördel kombineras med ett lärcentrum för ungdomar och vuxna.
Kommunen studerar möjligheten att bygga nya
bibliotekslokaler i magasinet/spannmålskvarnen
kompletterad med en större tillbyggnad.

Kommunhuset

Kommunens förvaltning är trångbodd i kommunhuset (9 i figur 1), och från 2016 hyr kommunen både
möteslokaler och kontorsrum i kvarteret Mejeriet.
Detta är inte en långsiktigt hållbar lösning, och på
sikt behövs därför ett kommunhus med fler kontorsplatser.

sluten ska baseras på de förslag som presenteras
här, men nya förutsättningar kan innebära att andra
lösningar väljs. Därefter tar planarbetet vid. Mindre
revideringar av gällande detaljplaner kan genomföras på ca 1 år, men detaljplaner för större projekt
kan förväntar ta minst två år. Eventuella överklaganden kan förlänga tiden till dess att detaljplanen
vinner laga kraft med ytterligare ett år. Därefter tar
själva byggprocessen ca 12 månader.
Det är därför nödvändigt att initiera byggprojekten i
god tid, tre-fyra år innan inflytt.

Det finns flera argument för att kommunhuset ska
fortsätta att finnas centralt och nära stationen. För
det första handlar det om att stärka centrum genom att samla viktiga målpunkter där. För det andra
är kommunhuset en av kommunens största arbetsplatser och bör ligga nära stationen för att förenkla
för anställda som pendlar. För det tredje är det en
demokratisk fråga att alla enkelt ska kunna ta sig
till kommunhuset, även om fler och fler ärenden blir
möjliga att uträtta digitalt och via e-tjänster.
Det finns två huvudalternativ när det gäller framtidens kommunhus. Det ena är att bygga till befintlig
byggnad. Det andra är att bygga ett helt nytt kommunhus i Västra Stationsområdet och att omvandla
befintligt kommunhus till bostäder eller andra behov.

Teknisk försörjning

Återvinningscentralen och gatukontorets förråd
finns båda två i centrala verksamhetsområdet. Att
dessa verksamheter flyttar är en del av kommunens
planering för att omvandla detta område till blandad stadsbebyggelse. När det gäller återvinningscentralen finns dock fördelar även för verksamhetens perspektiv att flytta till ny plats.

Ungefärliga ytbehov
Höör Väster vid Maglasätevägen: ca 75 000 m2.
Ytan är beräknad för att rymma skola, förskola, idrottshall samt särskilt boende för äldre.
Grönytor, parkering och skolgårdsytor ingår,
men inte idrottsplan.
Återvinningsstation: ca 15 000 m2.
Gatukontoret: ca 10 000 m2.

Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB) driver kommunens återvinningscentral. Verksamheten
är dock trångbodd och i behov av att flytta till en
större fastighet. Höörs kommun kommer därför att
erbjuda en ny tomt i verksamhetsområde syd.
Verksamhetsområde syd är en bra placering även
för gatukontorets förråd.

Genomförande

För vart och ett av de projekt som beskrivs här
krävs ett särskilt beslut om att sätta igång projektet
och i de flesta fall även en ny detaljplan.
Förvaltningen förbereder ärenden om planuppdrag
för beslut i kommunstyrelsen. Avsikten är att be-
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AAAA Nybyggnation förskola, Åkersberg
Förskolorna i centrala Höör förväntas ha ett fortsatt hög efterfrågan på platser samtidigt
som antalet förskolebarn enligt befolkningsprognosen väntas öka med 170 (2016-2025).
Barn- och utbildningsnämnden vill göra en projektering för nybyggnation av förskola i
västra Höör där tomter och nybyggnation av bostäder sker. För att uppnå god ekonomisk
hushållning bedöms en samlokalisering av en förskola och tillhörande kök ske, gärna
samtidigt och samordnat med nybyggnation av en F-6 skola. Väntad investeringskostnad
för förskolan utgör 35 000 tkr och driftskonsekvensen beräknas uppgå till 3 500 tkr (10
%).

BBBB Nybyggnation förskola i västra Höör
Permanenta förskolelokaler behövs för att ersätta de modulbyggnationer som kommer att
etableras under 2017 i centrala Höör. Förskolorna i centrala Höör förväntas ha ett fortsatt
hög efterfrågan på platser. Barn- och utbildningsnämnden vill göra en projektering för
nybyggnation av förskola i västra Höör där tomter och nybyggnation av bostäder sker. För
att uppnå god ekonomisk hushållning bedöms en samlokalisering av en förskola och
tillhörande kök ske.

CCCC Nybyggnation grundskola F-6 i västra Höör
Enligt befolkningsprognosen väntas en ökning med ytterligare 345 grundskoleelever (2016-2025).
Av dessa beräknas ca 200 vara i ålder 6-12 år. Nuvarande Enebackeskolan har uppemot 600
elever idag och rymmer inte fler klasser. En väntad totalvolym motsvarande 800 elever åk F-6
bör fördelas på två enheter. En ny skola behöver byggas i centrala Höör, gärna i västra delen av
Höörs centralort där tomter och nybyggnation av bostäder sker. För att uppnå god ekonomisk hushållning
bedöms en samlokalisering av en F-6 skola ske tillsammans med nybyggnation av en förskola och tillhörande kök.
Barn- och utbildningsnämnden vill projektera för en nybyggnation av grundskola F-6 i västra Höör.
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Dnr BUN 2017/55

§ 34 Nybyggnation förskola
Åkersberg/Centrala Höör
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Nämnden begär att Kommunstyrelsen beslutar bifalla och skyndsamt startar
processen gällande nybyggnation av en permanent förskola, 6-8 avdelningar, med
placering i Åkersberg /Centrala Höör för ibruktagande år 2019.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, föredrar ärendet.
I beslutade Investeringsbudgetar har BUN 2016 och 2017 beskrivit de lokalbehov som
föreligger byggt på de kommunprognoser som årligen köpts in.
Förskolorna i centrala Höör förväntas ha ett fortsatt hög efterfrågan på platser samtidigt
som antalet förskolebarn enligt befolkningsprognosen väntas öka med 170 (2016-2025).
Barn- och utbildningsnämnden ser behov av att bygga en ny förskola i västra/centrala
delarna av Höör. För att uppnå god ekonomisk hushållning bedöms en samlokalisering av
en förskola och tillhörande kök ske, gärna samtidigt och samordnat med nybyggnation av
en F-6 skola. Väntad investeringskostnad för förskolan utgör 35 000 tkr och
driftskonsekvensen beräknas uppgå till 3 500 tkr (10 %).
Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla.
Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.
Uppskattad investeringsutgift för HFAB: 35 000 tkr
Driftskonsekvens för nämnden: Riktlinje ca 10 % av investeringsutgiften
Prioritering av ombyggnaden: Prio 1
Enligt utredning ”Befolkningsprognos för Höörs kommun 2016-2025, KAAB Prognos AB,
2016-02-25” beräknas i kommunen en total volymökning motsvarande 515 barn och
elever i behov av förskole- och grundskoleutbildning. Ökningen består av ca 170
barn i åldern 0-5 år och drygt 345 elever i åldern 6-15 enligt prognosen 2016 - 2025.
Omvärldsfaktorer som exempelvis, antalet nyanlända, eventuella förslag på 25-timmars
barnomsorg, eventuella satsningar på minskade barngrupper i förskola och skola har inte
vägts in i förslaget men funnits med som möjliga framtida scenario under utredningen.
Enligt samma prognos framgår att huvuddelen av den kommande bostadsbyggnationen
de närmsta åren väntas ske i Höörs tätort. Under perioden beräknas 570 nya bostäder bli
klara samtidigt som det väntas ske en övergång från fritidsboende till åretruntboende i
100 bostäder under perioden.
Lisbeth Bonthron förklarar att §§ 34-36 är likatydande och initieras för att varje respektive
Justerande
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projekt skall bli självbärande i den fortsatta byggnadsprocessen. Lisbeth Bonthron klargör
att sektorn är i behov av totalt 38 avdelningar och Barn- och utbildningssektorn
förespåkar att det i byggnadsprocessen skall ta hänsyn till att förlägga avdelningarna så
att verksamheten kan bedrivas resurseffektivt.
Beslutsordning
Ordförande frågar ledamöterna i nämnden om nämnden kan besluta om §§ 34-36 som en
samlad punkt. Nämnden ställer sig positiv till förslaget.
Ordförande konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut.
Ordförande ställer proposition och finner att nämnden beslutat i enlighet med föreliggande
beslutsförslag.

Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-14 (2017-02-14 BUN AU
§28).doc
_____
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Dnr BUN 2017/56

§ 35 Nybyggnation grundskola F-6 i
Västra/Centrala Höör
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Nämnden begär att Kommunstyrelsen beslutar bifalla och skyndsamt startar
processen gällande nybyggnation av en permanent grundskola för årskurserna F-6, med
placering i Västra/Centrala Höör för ibruktagande år 2020.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, föredrar ärendet.
I beslutade Investeringsbudgetar har BUN 2016 och 2017 beskrivit de lokalbehov som
föreligger byggt på de kommunprognoser som årligen köpts in.
Enligt befolkningsprognosen väntas en ökning med ytterligare 345 grundskoleelever
(2016-2025). Av dessa beräknas ca 200 vara i ålder 6-12 år. Nuvarande Enebackeskolan
har mer än 600 elever idag och rymmer inte fler klasser. En väntad totalvolym
motsvarande 800 elever åk F-6 bör fördelas på två enheter. En ny skola behöver byggas i
centrala Höör, gärna i västra eller centrala delen av Höörs centralort. För att uppnå god
ekonomisk hushållning bedöms en samlokalisering av en F-6 skola ske tillsammans med
nybyggnation av en förskola och tillhörande kök.
Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla.
Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.
Uppskattad investeringsutgift för HFAB: 35 000 tkr
Driftskonsekvens för nämnden: Riktlinje ca 10 % av investeringsutgiften
Prioritering av ombyggnaden: Prio 1
Enligt utredning ”Befolkningsprognos för Höörs kommun 2016-2025, KAAB Prognos AB,
2016-02-25” beräknas i kommunen en total volymökning motsvarande 515 barn och
elever i behov av förskole- och grundskoleutbildning. Ökningen består av ca 170
barn i åldern 0-5 år och drygt 345 elever i åldern 6-15 enligt prognosen 2016 - 2025.
Omvärldsfaktorer som exempelvis, antalet nyanlända, eventuella förslag på 25-timmars
barnomsorg, eventuella satsningar på minskade barngrupper i förskola och skola har inte
vägts in i förslaget men funnits med som möjliga framtida scenario under utredningen.
Enligt samma prognos framgår att huvuddelen av den kommande bostadsbyggnationen
de närmsta åren väntas ske i Höörs tätort. Under perioden beräknas 570 nya bostäder bli
klara samtidigt som det väntas ske en övergång från fritidsboende till åretruntboende i
100 bostäder under perioden.
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Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-14 (2017-02-14 BUN AU
§29).doc
_____
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Dnr BUN 2017/57

§ 36 Lärcentrum för gymnasiets
Introduktionsprogram och
Vuxenutbildning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Nämnden begär att Kommunstyrelsen beslutar bifalla behovet av och skyndsamt
projekterar för centralt belägna lokaler som kan tas i bruk år 2019 av Lärcentrum för
gymnasiets Introduktionsprogram och Vuxenutbildningen.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningschef, Lisbeth Bonthron, föredrar ärendet.
I beslutade Investeringsbudgetar har BUN 2016 och 2017 beskrivit de lokalbehov som
föreligger.
Antalet elever på gymnasiets Introduktionsprogram som finns inrymda inom
vuxenutbildningen på Ringsjöskolan, har ökat kraftigt under läsåret 2015/2016 främst
p.g.a. ökat antal nyanlända elever. Vuxenutbildningsplatser för nyanlända köps idag i
annan kommun. Antalet vuxenstuderande väntas öka mycket. För att nå god ekonomisk
hushållning bör på sikt en större andel av vuxenutbildningen ske i kommunens egen regi
och ett lärcentrum för gymnasiets introduktionsprogram och vuxenutbildningen bör skapas
i egna lokaler, gärna samlokaliserade med andra verksamheter som vänder sig till vuxna
kommuninvånare.
Mål som om- och nybyggnation ska stödja: God livsmiljö och boende för alla.
Tillgängliga och professionella. Innovativa och ansvarsfulla. Långsiktig hållbar ekonomi.
Uppskattad investeringsutgift för HFAB: kan ej bedömas i dagsläget.
Driftskonsekvens för nämnden: Riktlinje ca 10 % av investeringsutgiften.
Nämndes ledamöter diskuterar huruvida lärcentrum för introduktionsprogram och
vuxenutbildning bör ligga i Eslöv eller i Höör i framtiden.
Lisbeth Bonthron förklarar att det är av vikt för den aktuella elevgruppen att både
undervisning och praktik är förlagd i Höörs kommun. Lisbeth Bonthron poängterar att det
för elevgruppens motivation är viktigt att förlägga undervisningen separerat från
grundskolan.
Yrkanden
Helena Ohlson (SD) yrkar bifall till beslutsförslaget.

Beslutsunderlag
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1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-14 (2017-02-14 BUN AU
§30).doc
_____
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Dnr KSF 2017/43

§ 88 Lokalbehov för barn- och utbildnings- och
socialsektor
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Dokumentet ”Plats för kommunal service” som underlag för det fortsatta
lokalförsörjningsarbetet godkänns med tillägg att i ”Plats för kommunal service nybyggnad i Höör” lägga in att det nu finns en politisk karta med rubrik ”Utbyggnadsplaner
Höörs kommun 2018-2021”.
2. Ge kommundirektören i uppdrag att arbeta fram ett strategiskt förslag till arbetsformer
och styrdokument som ska presenteras till KS au i april. Det krävs en samsyn mellan
tidslinjen och den nya politiska kartan samt mot budgetberedningens förslag.

Ärendebeskrivning
Under 2016 har det blivit uppenbart att det finns ett uppdämt behov av nya lokaler för
kommunal service i Höör. Både skolan och kommunförvaltningen är trångbodda och det
behövs nya platser i särskilt boende.
En strategisk lokalförsörjningsgrupp bildades under våren 2016 i syfte att skapa
beredskap för att agera i tid. I samband med budgetplaneringen för 2018 och framåt har
gruppen genomfört en analys av lokalbehoven med ett 10-årsperspektiv. Inventeringen är
genomförd av respektive sektor och sammanställd i en gemensam tidslinje för
kommunens investeringsbehov.
Samtidigt har Höörs kommun under 2016 inlett detaljplaneringen för ett av de byggprojekt
som behöver genomföras i närtid, nämligen förskola mm vid Sätoftaskolan.
Under Utveckling av arbetsformer och styrdokument har samhällsbyggnadschef och
kommunarkitekt skapat en Tidslinje för lokalförsörjning i Höörs kommun. Tidslinjen har
diskuterats vid kommunstyrelsen möten tidigare i vår.
Vid dagens möte presenteras ett komplement till ”Tidslinje för lokalförsörjning i Höörs
kommun” en politisk karta över utbyggnadsplaner för Höörs kommun för åren 2018-2026.
Den nya politiska kartan har framarbetats i samråd mellan kommunstyrelsens
arbetsutskotts ledamot Christer Olsson (M) samt barn- och utbildningsnämndens
ordförande Björn Andreasson (M) på uppdrag av Stefan Lissmark (S).

Beslutsmotivering
Samordning av processer och perspektiv
En av erfarenheterna så här långt av planeringen för utbyggnad vid Sätoftaskolan och av
inventeringen av lokalbehov är att kommunens lokalförsörjning berör många parallella
Justerande
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processer och att dessa inte är synkroniserade idag. För att den strategiska
lokalförsörjningen ska fungera smidigt är det nödvändigt att synliggöra processerna,
tydliggöra hur de hänger ihop och precisera vem som har ansvar för vilken del.
Några av de viktigaste processerna är:
- Respektive sektors långsiktiga bedömning, baserat på befolkningsprognoser samt
sektorsspecifik kunskap om nya lagar, politiska ambitioner om att öka kvaliteten etc.
- Budgetprocessen, där finansiering av byggprojekten säkerställs inom planperioden.
- Projektledningen, att leda projektprocesserna från ’ax till limpa’ i enlighet med Principerna för styrning och kontroll av kommunens investeringar i lokaler och andra
byggprojekt.
- Planeringsprocessen, från lokalisering till lämplig plats och genom detaljplaneringen
fram till antagen detaljplan.
Utveckling av arbetsformer och styrdokument
Mot bakgrund av ovanstående föreslår den strategiska lokalförsörjningsgruppen ett
arbetssätt som består av:
Tidslinje för lokalförsörjning som uppdateras årligen i samband med budgetarbetet.
Utöver att fungera som underlag för budgeten är tidslinjen också den första signalen om
behovet av att avsätta mark. Tidslinjen antas inte i sig, men bekräftas genom att budgeten
godkänns i KF.
Plats för kommunal service är en möjlig lokaliseringsplan för de nya lokalerna.
Dokumentet baseras på inventeringen av behoven för 2017-2027 och är starkt knutet till
ny översiktsplan för kommunen. Avsikten är att dokumentet ska bilda utgångspunkt för
kommande ärenden om planuppdrag, markköp, investeringsbeslut m. fl. skarpa beslut om
kommunens utveckling. Dokumentet antas av kommunstyrelsen och uppdateras vid
behov.
Skiss över samordning av processer. ’Principerna för styrning och kontroll av kommunens
investeringar i lokaler och andra byggprojekt’ förtydligas och utvecklas samt kompletteras
med processen för detaljplanering. Bland annat behöver projektledarens roll och mandat
tydliggöras.
Utvecklad organisation för projektledning. I december 2016 beviljades Höörs kommun 1,6
mkr för sökt statsbidrag för ökat bostadsbyggande. Strategiska lokalförsörjningsgruppen
föreslår att del av dessa medel används för att förstärka organisationen kring
projektledning och utökar denna med en tjänst.
Genomförande av enskilda projekt
När enskilda projekt ska genomföras behövs:
- Lämplig plats (planuppdrag om marken inte redan är planlagd)
- Investeringsbeslut
- Byggprojekt med särskilt utsedd projektledare.
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Yrkanden
Fredrik Hanell (MP) bifaller beslutsförslaget med ett tillägg att i ”Plats för kommunal
service - nybyggnad i Höör” lägga in att det nu finns en politisk karta med
rubrik ”Utbyggnadsplaner Höörs kommun 2018-2021”. Arne Gustavsson (C) ställer sig
bakom Fredrik Hanells (MP) tilläggsförslag.
Stefan Lissmark (S) ger förslag på ytterligare beslutspunkt: Ge kommundirektören i
uppdrag att arbeta fram ett strategiskt förslag till arbetsformer och styrdokument som ska
presenteras till KS au i april. Det krävs en samstämmighet mellan tidslinjen och den nya
politiska kartan samt mot budgetberedningens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut med ett tillägg från Fredrik
Hanell (MP) och Arne Gustavsson (C) att i ”Plats för kommunal service - nybyggnad i
Höör” lägga in att det nu finns en politisk karta med rubrik ”Utbyggnadsplaner Höörs
kommun 2018-2021”.
Det finns förslag från Stefan Lissmark (S) på ytterligare beslutspunkt: ”Ge
kommundirektören i uppdrag att arbeta fram ett strategiskt förslag till arbetsformer och
styrdokument som ska presenteras till KS au i april. Det krävs en samsyn mellan
tidslinjen och den nya politiska kartan samt mot budgetberedningens förslag”.
Ordföranden frågar kommunstyrelsens arbetsutskott om förslag till beslut bifalls med
tilläggen och finner att det är arbetsutskottets beslut.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse strategisk lokalförsörjning 170306.docx
2. Plats för kommunal service.pdf
3. Tidslinje Lokalförsörjning rev 2017-03-07.pdf
4. Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-06 (2017-03-06 BUN §34).doc
5. Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-06 (2017-03-06 BUN §35).doc
6. Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-06 (2017-03-06 BUN §36).doc
7. Utbyggnadsplan för Höör kommun 2018-2026.pdf (politisk karta)
_____
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MILJÖ- OCH BYGGMYNDIGHETEN

skane@lansstyrelsen.se

Förslag till beslut angående överlåtelse av tillsyn
avseende Mariannelund 3:19 och 3:16
Miljö- och byggnadsnämnden har fått en förfrågan från Länsstyrelsen angående begäran
om överlåtelse av tillsyn på fastigheten Mariannelund 3.19 och 3:16.
Länsstyrelsens diarienummer: 504-35393-2016

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att uppmana Kommunfullmäktige att enligt 1 kap 18
§ Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) göra en hemställan om överlåtelse till Höörs
kommun av den operativa tillsynen för aktuell verksamhet på fastigheten Mariannelund
3:19 och 3:16.
Ärendet kommer att behandlas på Miljö- och byggnadsnämndens möte den 7 februari
2017.

Skäl för beslut
Enligt 1 kap. 20 § miljötillsynsförordningen ska den myndighet som prövar om uppgiften
att utöva operativ tillsyn kan överlåtas ta hänsyn till den kommunala nämndens
förutsättningar att uppfylla kraven i 6 – 12 §§ i 1 kap miljötillsynsförordningen.
LÅ Olsson AB bedriver i nuläget en anmälningspliktig djurhållning på fastigheten
Mariannelund 3:19 och 3:16. Tillsynen har under många år bedrivits av miljö- och
byggmyndigheten. Fortsatt tillsyn efter den planerade utökningen av djurhållningen ryms
inom ramen för miljö- och byggmyndighetens tillsynsplan.

För Miljö- och byggnadsnämnden

Ewa Björnberg
Miljöinspektör

Höörs kommun: Miljö- och byggmyndigheten • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Miljöexp: 0413-281 84 • Växel: 0413-280 00
miljo-byggnadsnamnd@hoor.se • www.hoor.se
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Dnr MBN 2017/14

§ 14 Begäran till Länsstyrelsen angående
överlåtelse av tillsyn avseende
Mariannelund 3:19 och 3:16
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige gör en begäran till Länsstyrelsen om överlåtelse till Höörs kommun,
av den operativa tillsynen för aktuell verksamhet på fastigheten Mariannelund 3:19 och
3:16, enligt 1 kap 18 § Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13).

Ärendebeskrivning
Dnr 2016/1142 i Miljö- och byggreda.

Miljö- och byggnadsnämnden har fått en förfrågan från Länsstyrelsen angående begäran
om överlåtelse av tillsyn på fastigheten Mariannelund 3.19 och 3:16.
Länsstyrelsens diarienummer: 504-35393-2016.
Beslutsmotivering
Enligt 1 kap. 20 § miljötillsynsförordningen ska den myndighet, som prövar om uppgiften
att utöva operativ tillsyn kan överlåtas, ta hänsyn till den kommunala nämndens
förutsättningar att uppfylla kraven i 6 – 12 §§ i 1 kap miljötillsynsförordningen.
LÅ Olsson AB bedriver i nuläget en anmälningspliktig djurhållning på fastigheten
Mariannelund 3:19 och 3:16. Tillsynen har under många år bedrivits av miljö- och
byggmyndigheten. Fortsatt tillsyn efter den planerade utökningen av djurhållningen ryms
inom ramen för miljö- och byggmyndighetens tillsynsplan.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse av miljöinspektör Ewa Björnberg, Förslag till beslut angående
överlåtelse av tillsyn avseende Mariannelund 3:19 och 3:16, 2016-12-15.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

FÖRFRÅGAN

1(1)

2016-12-13

504-35393-2016
1267-91-800

Den nämnd som hanterar tillsyn enligt miljöbalken

Kontaktperson

Miljöavdelningen
Göran Jansson
010-224 13 96

Överlåtelse av tillsyn
Länsstyrelsen har vid sin revidering av besluten om överlåtelse av tillsyn enligt
miljöbalken till kommunerna överlåtit tillsynen för specifika objekt.
LÅ Olsson ABs anläggning för djurhållning på fastigheten Mariannelund 3:19 och
3:16 är en ny verksamhet och överlåtelse av verksamheten regleras därför inte i
befintligt beslut. För det fall kommunen önskar överta tillsynen måste en hemställan
av överlåtelse göras av kommunfullmäktige enligt 1 kap. 18 §
miljötillsynsförordningen (2011:13).
Vänligen meddela Länsstyrelsen preliminärt inom fyra veckor om
Kommunfullmäktige har för avsikt att begära överlåtelse av den operativa tillsynen
för aktuell verksamhet och grunderna/skälen därtill enligt 1 kap. 20 §
miljötillsynsförordningen. Detta för att handläggningen av eventuell överlåtelse ska
kunna inledas parallellt med prövningen (dnr: 551-32869-2016). Om Länsstyrelsen
inte hör av kommunen senast den 10 januari 2017 avslutas ärendet.
Vänligen skicka ert svar till: skane@lansstyrelsen.se och uppge ärendets
diarienummer.
Länsstyrelsen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

E-post

www

205 15 Malmö

Kungsgatan 13

010-224 10 00 vx

010-224 11 00

102-2847

skane@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/skane

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Björnberg, Ewa
den 8 mars 2017 13:25
Skoog Nilsson, Gunilla
Englesson, Rolf
SV: Ärende till KS au 2017-03-20 - Begäran till Länsstyrelsen
angående överlåtelse av tillsyn - Mariannelund
mariannelund 3_19.pdf

Hej Gunilla
Bifogar Länsstyrelsens förfrågan angående Mariannelund 3:19
Företaget gör en utökning och blir därmed tillståndspliktigt (B), f.n. är det
anmälningspliktigt (C) och då ligger automatiskt tillsynen hos kommunen. I de flesta
skånska kommunerna ligger tillsynen över tillståndspliktiga företag hos kommunen (bl.a.
Höör). MBN måste begära överlåtelse för att fortsätta att ha tillsynen på Mariannelund
3:19 pga. av de går från C-företag till B-företag. De låg på gränsen till B tidigare och med
den lilla utökning de gör nu blir de ett B-företag.
Vi vill ha tillsynen kvar eftersom vi redan arbetat upp kontakten med företaget genom
tillsyn under många år, och utökningen ryms i vår tillsynsplan. Vidare generera tillsyn av
ett B-företag betydligt högre tillsynsavgift
Med vänlig hälsning
Ewa Björnberg
Miljöinspektör
Miljö- och byggmyndigheten
Södergatan 28
Tel: 0413-280 00
ewa.bjornberg@hoor.se
www.hoor.se

Från: Skoog Nilsson, Gunilla
Skickat: den 7 mars 2017 15:35
Till: Björnberg, Ewa; Englesson, Rolf
Ämne: Ärende till KS au 2017-03-20 - Begäran till Länsstyrelsen angående överlåtelse av
tillsyn - Mariannelund

Hej Ewa och Rolf
Kommunkansli har mottagit beslut från MBN ang. Begäran till Länsstyrelsen angående
överlåtelse av tillsyn Mariannelund.
Ärendet är planerat för att tas upp på KS au 2017-03-20.
Vid vår beredning idag frågar politikerna varför Höörs

kommun hemställer att Länsstyrelsen överlåter den operativa tillsynen för aktuell
verksamhet på fastigheten Mariannelund 3:19 och 3:16 till Höörs kommun.

Har Höörs kommun, MBN idag tillsynen och att den flyttas över till Länsstyrelsen vid en
utökning av verksamheten?
Vilka faktorer påverkar att Höörs kommun, MBN vill ha kvar tillsynen?
Tacksam för er hjälp
fråga.

kan ni skriva in i en tjänsteskrivelse som svarar på politikernas

Hör av Er snarast så att vi kan göra klart inför kallelsen som går ut inom de närmaste
dagarna.

Med vänlig hälsning
Gunilla Skoog Nilsson
Nämndsekreterare
Barn- och utbildningssektorn
KLK, Kansli
Södergatan 28
Tel: 0413-281 67 - Vxl: 0413-280 00
Mobil: 0709-538007
gunilla.skoognilsson@hoor.se
www.hoor.se
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2017/130

§ 89 Begäran till Länsstyrelsen angående
överlåtelse av tillsyn avseende
Mariannelund 3:19 och 3:16
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta:
Höörs kommun hemställer att Länsstyrelsen överlåter den operativa tillsynen för aktuell
verksamhet på fastigheten Mariannelund 3:19 och 3:16 till Höörs kommun.

Beslutsmotivering
Enligt 1 kap. 20 § miljötillsynsförordningen ska den myndighet, som prövar om uppgiften
att utöva operativ tillsyn kan överlåtas, ta hänsyn till den kommunala nämndens
förutsättningar att uppfylla kraven i 6 – 12 §§ i 1 kap miljötillsynsförordningen.
LÅ Olsson AB bedriver i nuläget en anmälningspliktig djurhållning på fastigheten
Mariannelund 3:19 och 3:16. Tillsynen har under många år bedrivits av miljö- och
byggmyndigheten. Fortsatt tillsyn efter den planerade utökningen av djurhållningen ryms
inom ramen för miljö- och byggmyndighetens tillsynsplan.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden har fått en förfrågan från Länsstyrelsen angående begäran
om överlåtelse av tillsyn på fastigheten Mariannelund 3.19 och 3:16.
Länsstyrelsens diarienummer: 504-35393-2016.
Miljö- och byggnadschefen beskriver hemställan till Länsstyrelsen som ett
standardförfarende.
Företaget gör en utökning och blir därmed tillståndspliktigt (B), f.n. är det
anmälningspliktigt (C) och då ligger automatiskt tillsynen hos kommunen. I de flesta
skånska kommunerna ligger tillsynen över tillståndspliktiga företag hos kommunen (bl.a.
Höör). Miljö- och byggnadsnämnden måste begära överlåtelse för att fortsätta att ha
tillsynen på Mariannelund 3:19 pga. av de går från C-företag till B-företag. De låg på
gränsen till B tidigare och med den lilla utökning de gör nu blir de ett B-företag.
Vi vill ha tillsynen kvar eftersom vi redan arbetat upp kontakten med företaget genom
tillsyn under många år, och utökningen ryms i vår tillsynsplan. Vidare generera tillsyn av
ett B-företag betydligt högre tillsynsavgift

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Beslutsunderlag
1. 16-1142-2 Tjänsteskrivelse av miljöinspektör Ewa Björnberg Förslag till beslut
angående överlåtelse av tillsyn avseende Mariannelund 3-19 och 3-16 2016-12-15..docx
(Dnr 2016/1142 i Miljö- och byggreda)
2. Miljö- och byggnadsnämnden 2017-02-07 (2017-02-07 MBN §14).doc (MBN 2017/14)
3. mariannelund 3_19.pdf (Länsstyrelsen)
4. Meddelande.pdf
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
2017-04-03

Handlingar ärende 13

Höör 6 febr 2017

Till:
Kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen Höörs Kommun
Angående: Höörs Sommaropera 20-årsjubileum.
Höörs Sommaropera är ett ungdomsprojekt som nu verkat i 20 år och sett hundratals barn och
ungdomar utveckla sin musikaliska förmåga och sin förmåga tillsammans arbeta för att genomföra
ett stort verk. De har haft förmånen att både i orkestern och på scenen ha goda förebilder i de
professionella musiker och sångare det fått förmånen att samarbeta med. Ett exempel på det senare
är den legendariske hovsångare Erik Saedén, som kom till Höör och sjöng titelrollen i Peer Gynt.
Att hitta verk som passar Höörs Sommaroperas unika struktur där ett så stort antal barn och
ungdomar skall ges intressanta uppgifter både musikaliskt och sceniskt är inte lätt. De flesta verk
som betecknas som barnopera är tänkta för barn i publiken och i inte på scenen. Sommaroperans
filosofi är ju tvärtom att operan är för barn på scenen och en publik i alla åldrar från c:a 6 år och till
80+.
Ofta har sommaroperan därför fått skriva egna verk. Detta har kunnat ske till rimliga kostnader efter
som projektet haft tillgång till ideellt verkande såväl kompositör som librettist – båda som dessutom
tagit på sig uppgifter som musikalisk ledning, regi, projektledning mm. Då numera endast
librettisten finns kvar av detta skapande par nödgas man nu i högre grad än tidigare köpa in tjänster.
Librettot till jubileumsoperan är skrivet av Sommaroperans konstnärlige ledare och musiken har
beställts av Håkan Carlsson, Höörsbo och tidigare rektor för Höörs Kommunala Musikskola och fn
rektor för lunds Kulturskola. Operans titel är ”Spegel, spegel” och är löst baserad på sagan om
Snövit, men med speciell vinkling på självbespeglingens faror.
Vi vill naturligtvis att årets opera, som f ö alltid, skall hålla hög kvalitet både avseende verket men
också uppförandet. Det är då synnerligen viktigt att stor omsorg läggs ned på barnen och
ungdomarna inför föreställningen och vi har t ex engagerat en meriterad körledare för
körinstuderingen. Viktigt för barnens upplevelse är också att få verka i en ”autentisk” operamiljö,
dvs där scenografi, ljus, regi och koreografi ligger på en professionell nivå.
Allt detta kostar, trots omfattande ideella insatser, pengar och vi ansöker därför om ett speciellt
bidrag på 60.000:- för vårt jubileumsfirande.
Höörs Sommaropera
ett projekt inom Höörs Musiksällskap
Tord Nihlén
konstnärlig ledare, projektledare.
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Klicka här för att ange text.
Klicka här för att ange text.

Kommunstyrelsen

Sommaroperan - bidragsansökan (ställd till
kommunstyrelsen och kultur- och
fritidsnämnden)
Förslag till beslut
Bevilja bidrag med 20 000 kronor till Höörs Sommaropera med anledning av 20årsjubileumet,
Att finansiera bidraget ur verksamhet 2203 Information och marknadsföring.

Ärendebeskrivning
Höörs Musiksällskap ansöker om 60 000 kronor i bidrag för genomförande av projektet
Höörs Sommaropera 2017. Höörs Sommaropera är ett ungdomsprojekt som firar 20årsjubileum 2017. De ökade kostnaderna detta år jämfört med tidigare kan härledas till
behov av inköp av kompositör. Detta är första gången, åtminstone på länge, som Höörs
Musiksällskap har ansökt om bidrag från kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden
har beslutat att bevilja ett bidrag om 20 000 kronor med anledning av deras 20årsjubileum. Bidragsnivån brukar annars var 10 000 kronor.
Klicka här för att ange text.
Förslag till beslutsmotivering
Klicka här för att ange text.
Gällande riktlinjer för sponsring i Höörs kommun ger stöd åt att bevilja ansökningarna.
Sommaroperan engagerar många ungdomar från Höörs kommun och övriga delar av
Skåne vilket stärker kommunens varumärke. Inriktningen mot ungdomar är dessutom
relativt unik i operasammanhang. Bidragsnivån från kommunstyrelsen föreslås vara i
samma nivå som från kultur- och fritidsnämnden.

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

TJÄNSTESKRIVELSE

Klicka här för att ange text.
Klicka här för att ange text.

Gunilla Dencker Skog
Kanslichef
0413-281 63
gunilla.denckerskog@hoor.se

Beslutsunderlag
Klicka här för att ange text.
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Dnr KFN 2016/149

§ 47 Ansökan om bidrag inför Sommaroperans
20-års jubileum 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Bevilja ett bidrag om 20.000 kronor till Sommaroperan med anledning av 20-års
jubileumet, och
2. Medlet ska beviljas som ett förlustbidrag efter det att ekonomisk redogörelse
överlämnats från föreningen, och
3. Sommaroperan skall redovisa var operan i övrigt har ansökt om bidrag för anordnadet
av tillställningen, samt
4. Medlet utbetalas från Kultur- och fritidsnämndens projektkonto.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsstrateg, Hilda Knafve, informerar om att Höörs Sommaropera har
inkommit med en ansökan om ekonomiskt bidrag med anledning av operans 20-års
jubileum år 2017.
Operan räknar med att det skall komma ca 600 unika besökare till evenemanget.
Höörs Sommaropera är ett ungdomsprojekt som verkat i 20 år och sett hundratals barn
och ungdomar utveckla sin musikaliska förmåga och sin förmåga tillsammans arbeta för
att genomföra ett stort verk.
Vanligtvis har Sommaroperan skrivit egna verk och detta har kunnat ske till rimliga
kostnader då projektet haft tillgång till ideella krafter. Både kompositör som librettist har
verkat ideellt – båda som dessutom tagit på sig uppgifter som musikalisk ledning, regi,
projektledning m.m. Då numera endast librettisten finns kvar av detta skapande par
nödgas man nu i högre grad än tidigare köpa in tjänster. Anordnadet kostar, trots
omfattande ideella insatser, och Sommaroperan ansöker därför om ett bidrag på 60.000
kronor för jubileumsfirandet.
Beslutsmotivering
Kultur- och fritidsnämnden har inte ekonomiska medel att utbetala hela det efterfrågade
beloppet.
Ekonomisk medel tillstyrkas som ett förlustbidrag. Förlustbidrag innebär att föreningen
uppbär maximalt det beslutade beloppet om föreningen går med förlust vid anordnandet
av arrangemanget. Går föreningen med vinst vid anordnandet av arrangemanget uppbär
föreningen inget bidrag.
En förutsättning för att förlustbidrag skall utbetalas krävs att föreningen överlämnar
ekonomisk redogörelse samt påvisar var föreningen i övrigt ansökt om ekonomiskt bidrag.
Justerande

Utdragsbestyrkande
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Beslutsordning
Ordförande konstaterar att ett förslag till beslut föreligger.
Nämnden enas om att ansökan om ekonomiskt bidrag skall bedömas lika och därav skall
beslutsformuleringen vara liktydig med § 43.

Beslutsunderlag
1. Ansökan om bidrag inför Sommaroperans 20-års jubileum 2017.pdf
2. Kultur- och fritidsnämndens presidium 2017-02-07 (2017-02-07 KFN presi §22).doc
3. Ans_ungdomsbidr_17.doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2017/97

§ 90 Sommaroperan - bidragsansökan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Bevilja bidrag med 20 000 kronor till Höörs Sommaropera med anledning av 20årsjubileumet,
2. Finansiera bidraget ur verksamhet 2203 Information och marknadsföring.
3. Peter Wollin bjuds in till kommunstyrelsen möte när ärendet behandlas.

Ärendebeskrivning
Höörs Musiksällskap ansöker om 60 000 kronor i bidrag för genomförande av projektet
Höörs Sommaropera 2017. Höörs Sommaropera är ett ungdomsprojekt som firar 20årsjubileum 2017. De ökade kostnaderna detta år jämfört med tidigare kan härledas till
behov av inköp av kompositör. Detta är första gången, åtminstone på länge, som Höörs
Musiksällskap har ansökt om bidrag från kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden
har beslutat att bevilja ett bidrag om 20 000 kronor med anledning av deras 20årsjubileum. Bidragsnivån brukar annars var 10 000 kronor.

Yrkanden
Annagreta Reinholdz (S) yrkar bifall till förslaget. Bifall yrkar även Christer Olsson (M),
Arne Gustavsson (C) och Fredrik Hanell (MP).
Fredrik Hanell yrkar att Peter Wollin bjuds in till kommunstyrelsens möte för att diskutera
sponsormedel.
Beslutsordning
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut. Förslaget bifalls av Annagreta
Reinholdz (S), Christer Olsson (M), Arne Gustavsson (C) och Fredrik Hanell (MP)

Beslutsunderlag
1. Ans_ungdomsbidr_17.doc
2. Tjänsteskrivelse.docx
3. Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-28 (2017-02-28 KFN §47).doc
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

