
























































TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2017-03-05 KSF 2017/115 1 (1)

KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Kommunkansliet

Informationsärende: Granskning av 
flyktingsituationen och granskning av bostads- 
och lokalbyggande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Informationen läggs till handlingarna

Ärendebeskrivning
Revisionens ordförande har anmält att revisionen vill informera kommunstyrelsen om två 
granskningar. En granskning av flyktingsituationen har genomförts och rapporten är 
remitterad till kommunstyrelsen för yttrande. Kommunkansliet planerar att ta upp ärendet i 
kommunstyrelsen i april. Revisionen vill även informera om en granskning av bostads- 
och lokalbyggande i Höörs kommun.

Gunilla Dencker Skog
Kanslichef
0413-281 63
gunilla.denckerskog@hoor.se

Beslutsunderlag
1. SLUTLIG rapport granskning av flyktingsituationen.pdf

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



Höörs kommun MISSIV 
Revisorerna 2017-01-25 

 
Kommunstyrelsen  
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 

    Kommunfullmäktige för kännedom 
    Överförmyndaren för kännedom 
 
Granskning av flyktingsituationen 
 
Revisorerna i Höörs kommun har gett KPMG i uppdrag att genomföra en granskning av 

flyktingsituationen i Höörs kommun med syfte att bedöma kommunens hantering av 

flyktingsituationen utifrån anpassning av nämndernas verksamheter, med specifikt fokus på 

överförmyndarens verksamhet samt mottagande och integration av ensamkommande 

flyktingbarn. 

Vi delar granskarens bedömning att berörda nämnder gjort ändamålsenliga anpassningar av 

verksamheten för att hantera flyktingmottagandet utifrån förändrade volymer. Även om 

insatser görs för att stärka arbetet delar vi bedömningen att kommunstyrelsen i samråd med 

berörda nämnder bör ta ett ökat helhetsgrepp kring frågan genom att utveckla långsiktiga 

mål och strategier för kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete. Berörda 

nämnder bör även vidta åtgärder för att säkerställa en långsiktig bostadsförsörjning och 

insatser för egenförsörjning efter nyanländas etableringsperiod är slut. Kommunstyrelsen 

och berörda nämnder bör stärka samverkan med Arbetsförmedlingen kring nyanlända som 

ingår i etableringen. En lokal överenskommelse bör snarast utarbetas för att tillförsäkra att 

det finns en tydlighet i roller och ansvar.  

Kommunstyrelsen bör tillse att överförmyndaren utvecklar dokumenterade rutiner för 

handläggning av ensamkommande barn och kontroll/uppföljning av ställföreträdare. 

Överförmyndaren bör även säkerställa att rutinen för klagomålshantering återkommande 

kommuniceras med barnen och berörda verksamheter för att säkerställa att avvikelser 

avseende de gode männen utreds och följs upp. Kommunstyrelsen bör göra en översyn av 

överförmyndarens organisation för att klargöra roller och ansvar för år 2017 och framåt. Av 

granskningen framgår att reglemente avseende överförmyndaren saknas. Av granskningen 

framkommer även att det saknas ett gällande avtal mellan Höörs kommun och 

överförmyndaren. Översynen bör beakta framtida organisering i syfte att minska 

sårbarheten. 

Utifrån vad som framgår i rapporten önskar revisorerna, senast den 20 mars 2017, få 

kommunstyrelsens, socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens yttrande. 

 

FÖR HÖÖRS KOMMUNS REVISORER 

 

 

 

Christer Ekelund  Arno Werner 

Ordförande   Vice ordförande 

 



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2016-05-24 1 (1)

VA-GIS NÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr VA-GIS 2016/344

§ 180 Hemställan om redovisning av OH-
kostnader som belastar VA-kollektivet 
(Höörs kommun)

Beslut
VA-GIS nämnden hemställer att kommunstyrelsen i Höörs kommun gör en specificerad 
redovisning av de kostnader som belastar VA-kollektivet under rubriken ”OH-kostnader”.

Ärendebeskrivning
Det är, enligt vattentjänstlagen (Lag om allmänna vattentjänster, 2006:412), tillåtet att fullt 
ut finansiera vatten- avloppsverksamheten genom, att ta ut avgifter från kunderna. 
Avgiftsuttaget får dock inte vara större än verksamhetens självkostnader, dvs nödvändiga 
kostnader för att bedriva verksamheten utifrån det lagstadgade uppdraget. Det finns 
således inget utrymme att bedriva verksamheten för använda avgiftsuttaget för att 
finansiera annan verksamhet.

I vattentjänstlagen (50 §) framgår det att kostnader som varit gemensam med annan 
verksamhet och har fördelats på VA-verksamheten ska specificeras.

VA-kollektivet belastas med följande ”OH-kostnader” (kopplade till enskilda tjänstemäns 
tid) från Höörs kommun under 2016:

Personalkontoret och lön:                                                   90 282 kr

Kansli:                                                                               78 651 kr

Ekonomi:                                                                         532 415 kr

Samhällsbyggnadschef:                                                   201 428 kr

TOTALT:                                                                          902 776 kr

Redovisning saknas om vilka tjänster som respektive tjänsteman utför åt VA-kollektivet 
samt vilken tidsåtgång det i faktiska termer rör sig om.

Beslutsunderlag
OH-kostnader från Höörs kommun 2016
_____



OH-kostnader från Höörs kommun 2016
Höör

Personalkontoret Lön(inkl. PO) Kontor IT (PC+ ank) Övrigt Totalt Nyckeltal BELOPP
Personalchef 924 330 24 000 15 200 10 000 973 530 VA:s personal/totala personalen 2,5% 24 338
HR-konsult/administratör 487 374 24 000 15 200 10 000 536 574 VA:s personal/totala personalen 2,5% 13 414
HR-konsult 605 016 24 000 15 200 10 000 654 216 VA:s personal/totala personalen 2,5% 16 355
HR-konsult 571 404 24 000 15 200 10 000 620 604 VA:s personal/totala personalen 2,5% 15 515
Lön Lön(inkl. PO) Kontor IT (PC+ ank) Övrigt Totalt Nyckeltal BELOPP
Löneassistent 403 344 24 000 15 200 10 000 452 544 VA:s löner/löneassistents totala löner 4,6% 20 660
Kansli Lön(inkl. PO) Kontor IT (PC+ ank) Övrigt Totalt Nyckeltal BELOPP
Kanslichef 840 300 24 000 15 200 10 000 889 500 VA:s driftskostnad/totala driftskost. 2,1% 18 607
Nämndsekreterare 551 237 24 000 15 200 10 000 600 437 220 timmar per år 10% 60 044
Ekonomi Lön(inkl. PO) Kontor IT (PC+ ank) Övrigt Totalt Nyckeltal BELOPP
Ekonomichef 924 330 24 000 15 200 10 000 973 530 VA:s driftskostnad/totala driftskost. 2,1% 20 365
Redovisningschef 722 658 24 000 15 200 10 000 771 858 VA:s driftskostnad/totala driftskost. 2,1% 16 146
Budget 638 628 24 000 15 200 10 000 687 828 VA:s driftskostnad/totala driftskost. 2,1% 14 388
Utbetalningar 453 762 24 000 15 200 10 000 502 962 VA:s driftskostnad/totala driftskost. 2,1% 10 521
Kommundirektör 1 277 256 50 000 15 200 10 000 1 352 456 VA:s driftskostnad/totala driftskost. 2,1% 28 291
Ekonom 504 180 24 000 15 200 10 000 553 380 80% av tjänsten 80% 442 704
Övriga Lön(inkl. PO) Kontor IT (PC+ ank) Övrigt Totalt BELOPP
Samhällsbyggnadschef 957 942 24 000 15 200 10 000 1 007 142 20 %  av tjänst 20% 201 428
Övriga kostnader Licenser Kapitalkostnader BELOPP
Banktjänster (Posten-plusgiro) 33 789 VA:s driftskostnad/totala driftskost. 2,1% 707
Ekonomisystem 160 800 172 000 VA:s driftskostnad/totala driftskost. 2,1% 6 962
Scanning (inkl. Tieto + posten) 102 622 VA:s fakturor/ totala antalet fakturor 9% 8 927
Lönesystem 372 468 300 000 VA:s personal/totala personalen 2,5% 16 812
Kreditkontrollssystem 28 800 VA:s driftskostnad/totala driftskost. 2,1% 602
Avtalshanteringssystem 9 540 VA:s driftskostnad/totala driftskost. 2,1% 200
SAMMANLAGD OH-kostnad 936 986
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KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/665

§ 34 MittSkåne Vatten - införande av egen 
balansräkningsenhet

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Kommundirektören ges i uppdrag att bereda ärendet och presentera förslag till 
kommunstyrelsens arbetsutskott i april 2017 och för att träda i kraft 2018-01-01.

Ärendebeskrivning
Under de senaste åren i samband med budgetprocessen har frågan om att tillskapa en 
balansräkningsenhet för MittSkåne Vatten varit aktuell. Detta innebär i korthet att 
MittSkåne Vatten ansvarar för en egen resultaträkning men även balansräkning. Det är av 
största vikt att en särskiljning av avgiftskollektivets kostnader och intäkter samt tillgångar 
och skulder görs från skattekollektivets dito, d.v.s. att de är hänförliga till rätt kollektiv. En 
lösning på detta är ovanstående. Frågan är även aktuell med anledning av att pågående 
och framtida investeringar är omfattande med miljontals kronor i utgifter.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-01-31 (2017-01-31 KSAU §34).doc
_____
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2016/312

§ 52 Hemställan om redovisning av OH-
kostnader som belastar VA-kollektivet 
(Höörs kommun)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Kommundirektören har fått i uppgift att se över möjligheten att införa egen 
balansräkningsenhet för VA/GIS-nämnden. VA/GIS-nämndens fråga om specificering av 
OH-kostnaderna kommer därför besvaras först i den utredningen (KSF2016/665).

Ärendebeskrivning
VA/GIS nämnden har begärt att kommunstyrelsen preciserar de OH-kostnader som 
belastar VA-kollektivet.

 

Beslutsunderlag
1. 2016-05-24 VA-GIS § 180 OH Höör.doc
2. OH-kostnader från Höörs kommun - 2016.docx
3. Kommunstyrelsen 2017-02-13 (2017-02-13 KS §34).doc
_____
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SOCIAL SEKTOR

Förslag på ny vänort;  Frogn i Norge

Frogn ligger vid Oslofjordens östra sida, söder om Oslo. Kommunen har 15 000 invånare 

och huvudort är Dröbak. 

Kontakten mellan social sektor i Höör och socialtjänst samt skola i Frogn kommune har 

pågått under flera år. Jag har vid ett flertal tillfällen deltagit i och föreläst på temadagar i 

Frogn och Frogns ledningsgrupp har gjort studiebesök i Höör.

I Norge används familjerådslag flitigt i den sociala barna- och ungdomsvården och staten 

ansvarar för utbildning och stöd till kommuner. Att, som Höör, använda metoden också 

inom andra områden är ett arbete som påbörjats i Frogn. Både skolan och socialtjänsten i 

Frogn är aktiva i detta arbete. 

Social sektor i Höör har under många år bedrivit ett utvecklingsarbete under vilket ett 

medborgarperspektiv växt fram. Synsättet manifesteras tydligast i metoden 

familjerådslag. Detta utvecklingsarbete intresserade ledningsgruppen i Frogn och 

föranledde ett två dagar långt studiebesök i Höör våren 2014. I december 2015 beslutade 

Kommunestyret i Frogn i samband med handlingsprogrammet 2016-2019 att starta tre 

centrala projekt; ”Ansvar for eget liv”, ”Orden i eget hus” och ”Lean”. Dessa projekt ska 

ses i ett sammanhang och ha en tydlig överbyggnad.
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SOCIAL SEKTOR

Målsättning för projektet ”Lean” är att ”Å oppnå en effektiv og lønnsom kommune, med 

engasjerte medarbeidere og innbyggere”.

Projektet ”Ansvar for eget liv” har som mål att alla anställda i Frogns kommun ska 

praktiskt visa att de arbetar efter den värdegrund som innebär att de har en 

grundläggande tro på att: 

 ”Alle mennesker har rett till, ønsker og evner å ta ansvar for eget liv

 Alle innbyggere er likeverdige parter

 Vi respekterer innbyggernes resurser

 Alle skal være tilstede i og eie beslutningsprosesser som angår dem selv

 Tillit fører til ansvarlighet”

Målsättningen för projektet ”Orden i eget hus” är att ett enhetligt system för intern kontroll, 

baserat på processer och riskbedömningar, implementeras i hela organisationen. 

Kartläggning av arbetsprocesser, riskbedömningar, intern kontroll och rapportering ska ha 

fokus på ovan nämnda värdegrund.

De tre projektledarna för projekten besökte social sektor i Höör i maj 2016 för 

informationsutbyte. De hade då också med sig en önskan från politiker och ledningsgrupp 

i Frogn om ett mer organiserat samarbete med Höörs kommun. 

I Höörs kommun har kommunstyrelsen fastställt fyra mål för åren 2016 – 2019. 

 ”God livsmiljö och boende för alla” innebär bland annat att stimulera Höörsborna 

att skapa sig goda livsförutsättningar genom att ta eget ansvar och vara delaktiga 

i samhällsutvecklingen.

 ”Tillgängliga och professionella” genom att tjänster och service tillgängliggörs 

samt att medborgarna får ett yrkeskunnigt och bra bemötande. 

 ”innovativa och ansvarsfulla” innebär att skapa en känsla av sammanhang hos 

medarbetarna och att vara en attraktiv arbetsgivare.

 ”Långsiktigt hållbar ekonomi” genom att agera förebyggande och samverka för att 

framtida medborgare ska ha goda livsvillkor.
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SOCIAL SEKTOR

Höör och Frogn är två jämnstora kommuner, som båda skulle ha nytta och glädje av ett 

samarbete som vänorter. Vi har gemensamma intressen av att utveckla våra kommuner 

mot ett tydligare medborgarperspektiv.    

Ewa Näslund
Socialt ansvarig socionom
0413 - 284 12
ewa.naslund@hoor.se



Från: Näslund, Ewa
Skickat: den 21 februari 2017 15:00
Till: Dencker Skog, Gunilla; Skoog Nilsson, Gunilla
Kopia: Andersson, Michael
Ämne: till KSAU 27 februari
Bifogade filer: Brev.docx

Hej.
Bifogar underlag till punkt 8, Vänortsutbyte med norsk kommun.

Förslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att tillsammans med Frogns kommun utforma ett förslag till
innehåll i ett erfarenhetsutbyte som vänkommuner.
Med vänlig hälsning

Ewa Näslund
Biträdande socialchef/socialt ansvarig socionom

Social sektor
Central
Höörs Kommun
Tel: 0413-284 12 - Vxl: 0413-280 00
ewa.naslund@hoor.se
www.hoor.se

http://www.hoor.se
mailto:ewa.naslund@hoor.se
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KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Kommunkansliet

Vänortsutbyte med norsk kommun - Social 
sektor

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

Höörs kommun avger följande avsiktsförklaring:

1. Höörs kommun ska arbeta för att bli vänort med den norska kommunen Frogn.

2. Höörs kommun ska utforma ett förslag till vänortsavtal som ska definiera 
innehållet i ett framtida erfarenhetsutbyte som vänkommuner. Frogns kommun 
ska bjudas in att delta i arbete med utformning av vänortsavtalet.

3. Höörs kommun ska redovisa resultatet av arbetet till kommunstyrelsen senast vid 
kommunstyrelsens möte i juni 2017.

Ärendebeskrivning
Frogn ligger vid Oslofjordens östra sida, söder om Oslo. Kommunen har 15 000 invånare 
och huvudort är Dröbak. 

Kontakten mellan social sektor i Höör och socialtjänst samt skola i Frogn kommune har 
pågått under flera år. Tjänsteman från social sektor har vid ett flertal tillfällen deltagit i och 
föreläst på temadagar i Frogn och Frogns ledningsgrupp har gjort studiebesök i Höör.

I Norge används familjerådslag flitigt i den sociala barna- och ungdomsvården och staten 
ansvarar för utbildning och stöd till kommuner. Att, som Höör, använda metoden också 
inom andra områden är ett arbete som påbörjats i Frogn. Både skolan och socialtjänsten i 
Frogn är aktiva i detta arbete. 

Social sektor i Höör har under många år bedrivit ett utvecklingsarbete under vilket ett 
medborgarperspektiv växt fram. Synsättet manifesteras tydligast i metoden 
familjerådslag. Detta utvecklingsarbete intresserade ledningsgruppen i Frogn och 
föranledde ett två dagar långt studiebesök i Höör våren 2014. I december 2015 beslutade 
Kommunestyret i Frogn i samband med handlingsprogrammet 2016-2019 att starta tre 
centrala projekt; ”Ansvar for eget liv”, ”Orden i eget hus” och ”Lean”. Dessa projekt ska 
ses i ett sammanhang och ha en tydlig överbyggnad.

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
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KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Kommunkansliet

Målsättning för projektet ”Lean” är att ”Å oppnå en effektiv og lønnsom kommune, med 
engasjerte medarbeidere og innbyggere”.

Projektet ”Ansvar for eget liv” har som mål att alla anställda i Frogns kommun ska 
praktiskt visa att de arbetar efter den värdegrund som innebär att de har en 
grundläggande tro på att: 

”Alle mennesker har rett till, ønsker og evner å ta ansvar for eget liv

Alle innbyggere er likeverdige parter

Vi respekterer innbyggernes resurser

Alle skal være tilstede i og eie beslutningsprosesser som angår dem selv

Tillit fører til ansvarlighet”

Målsättningen för projektet ”Orden i eget hus” är att ett enhetligt system för intern kontroll, 
baserat på processer och riskbedömningar, implementeras i hela organisationen. 
Kartläggning av arbetsprocesser, riskbedömningar, intern kontroll och rapportering ska ha 
fokus på ovan nämnda värdegrund.

De tre projektledarna för projekten besökte social sektor i Höör i maj 2016 för 
informationsutbyte. De hade då också med sig en önskan från politiker och ledningsgrupp 
i Frogn om ett mer organiserat samarbete med Höörs kommun. 

I Höörs kommun har kommunstyrelsen fastställt fyra mål för åren 2016 – 2019. 

”God livsmiljö och boende för alla” innebär bland annat att stimulera Höörsborna att 
skapa sig goda livsförutsättningar genom att ta eget ansvar och vara delaktiga i 
samhällsutvecklingen.

”Tillgängliga och professionella” genom att tjänster och service tillgängliggörs samt att 
medborgarna får ett yrkeskunnigt och bra bemötande. 

”innovativa och ansvarsfulla” innebär att skapa en känsla av sammanhang hos 
medarbetarna och att vara en attraktiv arbetsgivare.

”Långsiktigt hållbar ekonomi” genom att agera förebyggande och samverka för att 
framtida medborgare ska ha goda livsvillkor.

Höör och Frogn är två jämnstora kommuner, som båda skulle ha nytta och glädje av ett 
samarbete som vänorter. Vi har gemensamma intressen av att utveckla våra kommuner 
mot ett tydligare medborgarperspektiv.

Gunilla D Skog
Kanslichef
0413-281 63
gunilla.skog@hoor.se
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KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Kommunkansliet

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse av Ewa Näslund, social sektor
2. Epostmeddelande av Ewa Näslund, social sektor
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/125

§ 53 Vänortsutbyte med norsk kommun - 
Social sektor

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Höörs kommun avger följande avsiktsförklaring:

1. Höörs kommun ska arbeta för att bli vänort med den norska kommunen Frogn.

2. Höörs kommun ska utforma ett förslag till vänortsavtal som ska definiera innehållet i ett 
framtida erfarenhetsutbyte som vänkommuner. Frogns kommun ska bjudas in att delta i 
arbete med utformning av vänortsavtalet.

3. Höörs kommun ska redovisa resultatet av arbetet till kommunstyrelsen senast vid 
kommunstyrelsens möte i juni 2017.

Ärendebeskrivning
Frogn ligger vid Oslofjordens östra sida, söder om Oslo. Kommunen har 15 000 invånare 
och huvudort är Dröbak.

Kontakten mellan social sektor i Höör och socialtjänst samt skola i Frogn kommune har 
pågått under flera år. Tjänsteman från social sektor har vid ett flertal tillfällen deltagit i och 
föreläst på temadagar i Frogn och Frogns ledningsgrupp har gjort studiebesök i Höör.

I Norge används familjerådslag flitigt i den sociala barna- och ungdomsvården och staten 
ansvarar för utbildning och stöd till kommuner. Att, som Höör, använda metoden också 
inom andra områden är ett arbete som påbörjats i Frogn. Både skolan och socialtjänsten i 
Frogn är aktiva i detta arbete.

Social sektor i Höör har under många år bedrivit ett utvecklingsarbete under vilket ett 
medborgarperspektiv växt fram. Synsättet manifesteras tydligast i metoden 
familjerådslag. Detta utvecklingsarbete intresserade ledningsgruppen i Frogn och 
föranledde ett två dagar långt studiebesök i Höör våren 2014. I december 2015 beslutade 
Kommunestyret i Frogn i samband med handlingsprogrammet 2016-2019 att starta tre 
centrala projekt; ”Ansvar for eget liv”, ”Orden i eget hus” och ”Lean”. Dessa projekt ska 
ses i ett sammanhang och ha en tydlig överbyggnad.

Målsättning för projektet ”Lean” är att ”Å oppnå en effektiv og lønnsom kommune, med 
engasjerte medarbeidere og innbyggere”.

Projektet ”Ansvar for eget liv” har som mål att alla anställda i Frogns kommun ska 
praktiskt visa att de arbetar efter den värdegrund som innebär att de har en 
grundläggande tro på att:

”Alle mennesker har rett till, ønsker og evner å ta ansvar for eget liv

Alle innbyggere er likeverdige parter
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Vi respekterer innbyggernes resurser

Alle skal være tilstede i og eie beslutningsprosesser som angår dem selv

Tillit fører til ansvarlighet”

Målsättningen för projektet ”Orden i eget hus” är att ett enhetligt system för intern kontroll, 
baserat på processer och riskbedömningar, implementeras i hela organisationen. 
Kartläggning av arbetsprocesser, riskbedömningar, intern kontroll och rapportering ska ha 
fokus på ovan nämnda värdegrund.

De tre projektledarna för projekten besökte social sektor i Höör i maj 2016 för 
informationsutbyte. De hade då också med sig en önskan från politiker och ledningsgrupp 
i Frogn om ett mer organiserat samarbete med Höörs kommun.

I Höörs kommun har kommunstyrelsen fastställt fyra mål för åren 2016 – 2019.

”God livsmiljö och boende för alla” innebär bland annat att stimulera Höörsborna att skapa 
sig goda livsförutsättningar genom att ta eget ansvar och vara delaktiga i 
samhällsutvecklingen.

”Tillgängliga och professionella” genom att tjänster och service tillgängliggörs samt att 
medborgarna får ett yrkeskunnigt och bra bemötande.

”innovativa och ansvarsfulla” innebär att skapa en känsla av sammanhang hos 
medarbetarna och att vara en attraktiv arbetsgivare.

”Långsiktigt hållbar ekonomi” genom att agera förebyggande och samverka för att 
framtida medborgare ska ha goda livsvillkor.

 

Höör och Frogn är två jämnstora kommuner, som båda skulle ha nytta och glädje av ett 
samarbete som vänorter. Vi har gemensamma intressen av att utveckla våra kommuner 
mot ett tydligare medborgarperspektiv.

 

Beslutsunderlag
1. Skrivelse om vänortsutbyte av Ewa Näslund.docx
2. Meddelande.htm.pdf
3. Tjänsteskrivelsekanslichefen.docx
_____
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Kompletteringsbudget 2017

Förslag till beslut

Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att:
 Överföra 10 438 000 kronor i kompletteringsbudget för 2017 för investeringar påbörjade 

under 2016.
 Överföra 7 000 000 kronor i kompletteringsbudget för 2017 för investering i 

filteranläggning i Höörs bad och sportcentrum.

Ärendebeskrivning
Nämnderna har inte begärt att få överföra några medel i driftsbudget 2017.

Nämnderna har begärt att få överföra totalt 11 640 898 kronor för olika projekt inom 
investeringsbudgeten, enligt tabellsammanställningarna.

Nämndernas analyser av investeringsanslagen bilägges på följande sidor.

I budgetprocessen för budget 2017, VEP 2018-2019 togs beslut att investera en ny filteranläggning i 
Höörs bad och sportcentrum. Eftersom Höörs fastighetsbolag äger fastigheten, skulle bolaget göra 
investeringen. Finansieringen skulle sedan ske genom en höjd hyra för kommunen. Efter 
budgetprocessens avslut har diskussioner förts mellan kommunen och bolaget att kommunen ska 
genomföra investeringen. Någon budget är dock inte avsatt för detta i 2017. Kommunens 
investeringsbudget för 2016 uppgick till 97 083 000 kr, av dessa förbrukades 59 863 068 kr. Det 
kvarstår 37 219 932 kr. Det finns således utrymme för kompletteringsbudget för både äskade 
projekt och investering i filteranläggning, totalt 17 438 000 kronor.

Linda Andersson
TF Ekonomichef
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Bilaga 1

Följande äskas till kompletteringsbudget (tkr).

Kommunstyrelsen

Projekt
nr

Benämning Belopp Skäl till överföring i kompletteringsbudgeten

9102 IT-system 
ekonomikontor

300000 Projektet med e-handel kunde inte genomföras under 2016. 
Planeringen är att införa e-handel för kostorganisationen 
under 2017.

9104 IT-infrastruktur 2959000 Projektet med bland annat fiberutbyggnad fortsätter under 
2017.

9108 IVPA-bil 700000 Eftersom upphandlingsprocessen har tagit längre tid än 
förväntat, blir inköpet försenat till 2017.

9111 W3D3 
uppgrad/utveckl

350000 En modul är inköpt, men fakturan har inte kommit. Övriga 
utvecklingsprojekt har blivit försenade hos leverantören.

9112 Uppdat telefoni-
plattform

125000 Uppdateringar fanns inte tillgängliga under 2016, men 
väntas levereras framöver.

9113 Hemsida 54000 Arbetet med att arbeta fram en ny hemsida pågår och 
kostnadsberäkningen följer budget. Projektet fortsätter 
under 2017. 

Tekniska nämnden
Projekt
nr

Benämning Belopp Skäl till överföring i kompletteringsbudgeten

9600 Förnyelse 
gatubelysning

1 874 Elseparation gatubelysning Tjörnarp ej utförd.

9601 Nya fordon 0
9602 Park- och 

lekplatsprogram
0

9603 Trafiksäkerhet 0
9604 Tillgänglighetsanpassn

ing
250 Behovet kvarstår, utebliven investering 2016 på grund av 

sjukskrivning.
9605 GC Mer & bättre 

cykelpark
38 Cykelparkering vid hållplatserna återstår.

9606 Inventarier 62 Löpande byte och kompletteringar av maskiner och 
inventarier, för behov 2017.

9607 Asfalt, 
beläggningsunderhåll

385 Planerade objekt uppskjutna på grund av fiberarbeten mm.

9608 Asfalt, eftersatt 
underhåll

56 Planerade objekt uppskjutna på grund av fiberarbeten mm.
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9609 Ringsjöskolan mfl 0
9610 Utbyggnad nya 

dagvattenledningar
37 Kommande behov.

9611 Maglasätevägen 23 Garantibesiktning ska utföras under 2017.
9614 GC Stenskogsvägen 0
9617 GC skyltar och 

hastigheter
487 Vägvisningsskyltning kvarstår. Sent inkomna fakturor 130 

tkr.
9618 GC väg Solhaga 0
9622 GC-väg Skånes 

Djurpark
0

VA/GIS-nämnden
Projekt
nr

Benämning Belopp Skäl till överföring i kompletteringsbudgeten

9700 Microsoft SQL server 0

9701 Förnyelse 
Mätutrustning

100 Inköp av drönare, ifall vi får lov att använda den inom 
övervakningslagstiftningen (beslut under 2017).

Kultur- och fritidsnämnden
Projekt
nr

Benämning Belopp Skäl till överföring i kompletteringsbudgeten

9512 Meröppet bibliotek

200 000 Arbetet har inte kunnat påbörjas då ett byte av 
bibliotekssystem tvunget att ske före. Därefter kan detta 
projekt komma igång då det nya bibliotekssystemet är 
färdigt. 

9530 Inredning Musikskolan
1 233 863 Beställningar gjorda. Betalning och leverans sker i början på 

2017. 

9532
Trådlöst nätverk 
Musiksko

40 000 Arbetet är pågående och avslutas i början av året. 

9540
PA-anlägg Stora sal 
Älvku

180 000 Upphandling under våren avbröts. Arbetet med projektet är 
igång och kommer under 2017.

9555
Toaletter friluftsliv 10 
år

66 886 Medel kan behövas för ny rastplats längs Skåneleden, som 
ska färdigställas under 2017.

9505 Friidrott Jeppavallen

200 000 Det som återstår på projektet fridrott jeppavallen och där 
arbetet pågår är byggnationen av projektedelen 
Parkour/utegym. Beräknad kostnad 550 tkr där 200 tkr 
avseende denna delen kommer under 2017.

Barn och Utbildningsnämnden
Projekt
nr

Benämning Belopp Skäl till överföring i kompletteringsbudgeten

9451 Gemensam utemiljö 
Enebacken

302 000 Projektplan ”Skolgård Enebackeskolan” har upprättats av 
Rolf Carlsson, Teknisk chef. Projektet har inletts med 
inventering av skolans behov och möjligheter till 
förbättringar avseende skolgårdsmiljön. Då skolgårdsmiljön 
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tillhörande Enebackeskolan avdelas av gata med biltrafik och 
cykelväg genomskär miljön samtidigt som hänsyn måste tas 
till tillfart till förskolor måste alla förändringar planeras, helt 
samordnas med de investeringar som tekniska sektorn har 
fått anslag för under de kommande åren och som berör 
trafikmiljön. Vi önskar därför få resterande medel överförda 
till 2017.

9452 It-investering, skola 767 000 Inköp av lärplattor. Hela investeringen har ej kunnat 
genomföras som planerat och resterande medel önskas 
överföras till 2017

Socialnämnden
Projekt
nr

Benämning Belopp Skäl till överföring i kompletteringsbudgeten

9201 Inventarier och 
tekniska hjälpmedel

150 000 Trapphusboendet blir inflyttningsklart först hösten 2017

9206 Dörrstängare särskilt 
boende

560 000 Faktura på 300 tkr för dörrstängarna på Skogsgläntan 
kommer under 2017. Resterande kvarvarande medel 
kommer istället att användas till kostnader för Time Care och 
NPÖ under 2017.

9207 Renovering 
Vinkelgatan och 
Norrevärn

140 000 Kommer istället att användas till kostnader för Time Care 
och NPÖ under 2017.
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Dnr KSF 2017/121

§ 54 Kompletteringsbudget 2017

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta:

1. 10 188 800 kronor överförs i kompletteringsbudget för 2017 för investeringar påbörjade 
under 2016.

2. 7 000 000 kronor överförs i kompletteringsbudget för 2017 för investering i 
filteranläggning i Höörs bad och sportcentrum.

3. Tekniska nämndens äskande att överföra 250 000 kronor från projekt 9604, 
tillgänglighetsanpassning, avslås.

4. Socialnämndens överföring från projekt Dörrstängare särskilt boende till investeringar i 
verksamhetssystem godkänns.

Ärendebeskrivning
Nämnderna har inte begärt att få överföra några medel i driftsbudget 2017.

Nämnderna har begärt att få överföra totalt 11 640 898 kronor för olika projekt inom 
investeringsbudgeten, se tjänsteskrivelsen. Socialnämndens överföring från projekt 
Dörrstängare särskilt boende föreslås godkännas, trots att investeringsresurserna 
planeras till annat projekt. Kostnaden för dörrstängare har blivit lägre, men det finns ett 
behov av investeringar i verksamhetssystem såsom Time Care.

I budgetprocessen för budget 2017, VEP 2018-2019 togs beslut att investera en ny 
filteranläggning i Höörs bad och sportcentrum. Eftersom Höörs fastighetsbolag äger 
fastigheten, skulle bolaget göra investeringen. Finansieringen skulle sedan ske genom en 
höjd hyra för kommunen. Efter budgetprocessens avslut har diskussioner förts mellan 
kommunen och bolaget att kommunen ska genomföra investeringen. Någon budget är 
dock inte avsatt för detta i 2017. Kommunens investeringsbudget för 2016 uppgick till 
97 083 000 kr, av dessa förbrukades 59 863 068 kr. Det kvarstår 37 219 932 kr. Det finns 
således utrymme för kompletteringsbudget för både äskade projekt och investering i 
filteranläggning, totalt 17 438 000 kronor.

Yrkanden
Lars-Olof Andersson (C) föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

Tekniska nämndens äskande att överföra 250 000 kr från projekt 9604, 
tillgänglighetsanpassning, avslås.
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Beslutsunderlag
1. Kompletteringsbudget 2017 inkl filteranläggning.docx
2. Nämndernas begäran om kompletteringsbudget bil 2.pdf (bilaga 2)
3. Styrgrupp filteranläggning 2017-01-26.pdf
4. Äskande om ökad investeringsram för filteranläggning till badet.pdf 
_____
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Kommunstyrelsens budgetskrivelse, budget 
2018 och VEP 2019-2020

Förslag till beslut
Föreslå kommunstyrelsen att fastställa budgetskrivelsen och överlämna den till 
budgetberedningen. 

Ärendebeskrivning
Tjänstemännen inom kommunstyrelsens verksamhetsområde har arbetat fram ett förslag 
till budgetskrivelse för kommunstyrelsen. Alla nämnders budgetskrivelser ska ligga till 
grund för budgetberedningens arbete med kommunens driftsbudget

Linda Andersson
TF Ekonomichef

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Budgetskrivelse, budget 2018 OCH VEP 2019-2020.

Verksamhetsbeskrivning
Kommunstyrelsen ansvarar för ett omfattande antal verksamhetsområden, från intern service till 
verksamheter som är direkt riktade till kommunens medborgare. Följande verksamhetsområde 
hanteras av kommunstyrelsen:
Nämnd- och styrelseverksamhet som inkluderar budget och plan för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelse stöd till politiska partier samt övrig verksamhet som inkluderar allmänna val, 
förmyndarverksamhet, medlemsavgifter till kommunförbunden, konsumentrådgivning, bidrag till 
föreningar, risk och försäkring, del i EU-kontor, utredningar, information och marknadsföring, 
natur- och kulturvård, Ringsjöns vattenråd, statistik och planering. De gemensamma administrativa 
enheterna inkluderar ledningsgrupp, kommunkansli, personal- och ekonomikontor samt vissa 
kostnader för IT-infrastuktur. De gemensamma serviceenheterna inkluderar reception, 
kontorsservice samt bilpool. Kommunstyrelsen hanterar övergripande personaladministration 
såsom personalutbildning, arbetsmiljöåtgärder, arbetsmarknadsåtgärder, företagshälsovård och 
medel för fackliga företrädare. Inom nämndens verksamhet finns även viss fastighets- och 
markförvaltning, fysisk och teknisk planering, näringslivsfrämjande åtgärder, turistverksamhet, 
räddningstjänst och totalförsvar samt färdtjänst och kollektivtrafik.

Nämndens mål för 2018

Nämndens mål 2018 för att bidra 
till kommunfullmäktiges mål

Så här följs målet upp Förklaringar

God livsmiljö 
och 
boende för alla

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

Medborgarundersökning, 
måttet ska visa möjligheten 
att hitta ett bra boende. Ange 
mått (Helena) 3:4 a, 3:4 b, 
2:25

Antal färdigställda nya 
bostäder, fördelat på 
flerbostadshus och småhus.

Antal av dessa nya bostäder 
som finns inom 1000 m från 
järnvägsstationen.

Byggklara tomter

Aktivitet:

Ny översiktsplan 
konkretiseras genom 
fördjupning för Småstaden 
Höör, med antagande 
2020
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God livsmiljö 
och 
boende för alla

Valdeltagandet ska 
öka i valet 2018 
jämfört med valet 
2014.

Statistik för valdeltagande i 
kommunalvalet.

2014: 81,9 % i kommunalvalet

Höör 1: 76,9 %

Tjörnarp: 77,6 %

Dessa valdistrik hade lägst 
valdeltagande.

Ambulerande 
förtidsröstning och 
annonsering m.fl. åtgärder 
för ökat valdeltagande 
framförallt i valdistrikt 
Höör 1 och Tjörnarp samt 
mot valgrupper som inte 
tar sig till vallokal.

God livsmiljö 
och 
boende för alla

Minska 
arbetslösheten i 
Höörs kommun med 
2 procentenheter

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

Följa upp statistik på olika 
områden, t ex drivhusets 
arbete (Camilla KAA)

God livsmiljö 
och 
boende för alla

Ringbuss ska även 
fortsättningsvis vara 
en attraktiv reseform. 
Resandet med 
Ringbuss ska under 
2018 öka med 6 % 
jämfört med 2017.

Resemätning från 
Skånetrafiken.

Även tågresandet ska 
följas upp. Bussresandet 
ska inte minskas på 
tågresandets bekostnad.

Tillgängliga 
och 
professionella 

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

KKiK, Kommunens kvalitet i 
korthet är en redovisning gjord 
av SKL för resultat inom 
viktiga områden som är 
intressanta för invånarna. 
Resultaten ska beskriva 
kvalitet och effektivitet i 
jämförelse med andra. 

Mätning sker inom fem 
områden; kommunens 
tillgänglighet, trygghet, 
medborgarnas delaktighet 
och kommunens information, 
kommunens effektivitet samt 
kommunen som 
samhällsutvecklare.

Aktivitet:

Testa vår nya hemsida 
genom SKLs frågor. 
Kontinuerlig genomgång

E-tjänster

Synpunktshantering

Tillgängliga 
och 
professionella 

Tillgängligheten på 
kommunens 
handlingar ska 
förbättras genom att 
öka kvaliteten på 
kommunens 
diarieföring.

Antalet inkomna och 
registrerade handlingar

Upprättade 
arkivbeskrivningar för alla 
arkiv

SKLs mäting i KKiK

Ny 
dokumenthanteringsplan
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Innovativa och 
ansvarsfulla

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

Användarstatistik, unika 
respektive återkommande 
användare.

Intern 
informationsspridning och 
kommunikation för att 
utveckla vår organisation.

Mer utbildning, utse 
ansvariga för få en bättre 
struktur, fler ska ha tillgång

Innovativa och 
ansvarsfulla

Andelen 
medarbetare som 
kan rekommendera 
Höör som 
arbetsgivare ska öka.

Medarbetarundersökningen 
1:10

Medarbetardrivna 
innovationsprojekt

Långsiktig 
hållbar 
ekonomi

Minska kommunens 
beroende av fossila 
bränslen

Minst 20 procent av 
kommunens lätta 
fordonsflotta (personbilar och 
lätta lastbilar) skall drivas med 
fossilfritt bränsle.

Resor med egen bil i tjänsten 
ska minska med 25 procent 
jämfört med 2016.

Andel fordon som drivs 
med fossilfritt bränsle.

Mäts med hjälp av statistik 
från lönesystemet. 

Långsiktig 
hållbar 
ekonomi

Minimera diskrepans 
mellan prognos och 
utfall.

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

Aktiviteten är att 
beslutsstöd gör den 
ekonomiska informationen 
mer lättillgänglig och 
chefen kan därmed bättre 
styra sin verksamhet.

Långsiktig 
hållbar 
ekonomi

Avtalstroheten ska 
öka.

Uppföljning av inköp mot 
avtal.

Aktiviteten är ett nytt 
inköpssystem som 
möjliggör att styra inköpen 
mot avtal och rätt avtalade 
produkter.

Långsiktig 
hållbar 
ekonomi

Underlätta 
effektiviseringar och 
kvalitetshöjningar 
genom samarbeten.

Årlig uppföljning av antalet 
samarbeten med andra 
organisationer.

Alla samarbeten förutsätts 
ge effektiviseringar.

Verksamhetsförändringar

Övriga verksamhetsförändringar
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Arvoden för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 1 500 tkr: Kostnaden för arvoden har 
ökat under de senaste åren. För 2015 redovisades ett underskott på 1 000 tkr och för 2016 uppgick 
underskottet till 1 500 tkr. Anledningen till kostnadsökningen är dels nya ersättningsregler, men 
även ett större engagemang med fler närvarande vid sammanträden och fler sammanträdesdagar.

Introduktion/utbildning  inför ny mandatperiod 1 200 tkr: Efter valet krävs både introduktion och 
utbildning av nya förtroendevalda. Kostnaden avser både ersättning för seminarieledare och 
arvoden till förtroende valda.

Mål- och strategiseminarium 400 tkr: Under 2018 kommer det hållas två mål- och 
strategiseminarium. Målen ska årligen följas upp, men under 2018 kommer även nya mål formuleras 
inför en ny 4-årsperiod. Kostnaden avser både ersättning för seminarieledare och arvoden till 
förtroende valda.

Val 600 tkr: Valnämnden ska väckas till liv och genomföra val 2018. För att förbättra medborgarnas 
inflytande bör extra insatser göras för att öka valdeltagandet i väljargrupper som har lågt 
valdeltagande och i områden som har lägre valdeltagande än genomsnittet. För att säkerställa ett 
väl organiserat och rättssäkert genomfört val behövs kanslifunktionen stärkas upp under 
planerings- och genomförandeperioden.

Medborgarundersökning 90 tkr: Undersökningen genomförs vart annat år, nästa gång infaller 
under 2018.

Integrerad årsredovisning 230 tkr: Kommunstyrelsen har beslutat om en ny inriktning på 
årsredovisningen, vilket kommer att medföra högre kostnader än tidigare.

Etikarbete och visselblåsarsystem 50 tkr: Ny lagstiftning gör att en kanal för visselblåsning och ett 
arbete kring etik behövs. Kostnaden inkluderar utbildning för chefer.

Innovationsprojekt 2 000 tkr: En fortsättning av socialnämndens innovationsprojekt är önskvärt, 
som ska omfatta även övrig kommunal verksamhet.

Administrativt stöd till integrationsenheten 120 tkr: Enhetens arbete har ökat kraftigt i 
omfattning bland annat med hyreskontrakt för kommunens nyanlända. För att säkerställa detta 
arbete behövs ett administrativt stöd.

Kommunikatör 900 tkr: Behovet av kompetens och resurser inom ämnesområdet information och 
kommunikation bedöms som stort. Bara att upprätthålla kvaliteten på kommunens nya hemsida 
och se till att den inte försämras kräver en relativt stor arbetsinsats. Helst ska hemsidan också 
utvecklas och förbättras, både vad gäller innehåll och funktion. 
Arbetet med att underhålla och utveckla hemsidan, hålla samman redaktörsnätverket och 
upprätthålla och öka kompetensen hos redaktörerna kräver minst en halvtidtjänst om det ska göras 
med någorlunda kvalitet. 
Utöver det finns ett löpande arbete med nyheter och stort behov av stöd till verksamheterna i deras 
arbete med information och kommunikation. Vi skulle som arbetsgivare behöva arbeta mer med 
rekrytering och employer branding. Det finns också ett stort behov av stöd när det gäller grafisk 
profil och produktion av grafiskt material, trycksaker, annonser, profilerade kläder. 
Mycket krut behöver läggas på att styra över verksamhet och aktiviteter till digitala plattformer. 
Hemisdan blir också alltmer en hubb, som bara länkar vidare till andra portaler och tjänster, vilket 
kräver resurser för samarbete mellan verksamheter. Vi behöver också göra ett rejält ryck med e-
tjänster, vilket i sig är ett ganska stort arbete. 
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Det behövs en utökning med 1,5 tjänst, 900 000 kr. På lite sikt behövs ytterligare en förstärkning av 
antalet kommunikatörer i organisationen, centralt placerade eller i sektorerna.  

Heltidstjänst inom plan och parkeringsutredning 140 + 200 tkr: Övergången av planarkitekt från 
GIS/Plan till Planerings- och utvecklingsenheten genomfördes inför 2016 års budget.  Tjänsten är 
100%. Planarkitekten är 25% föräldraledigt året ut 2017. Finansiering finns bara för 75%. En 
förstärkning med 25%, 140 000 kr, behövs därför inför 2018 för att klara arbetet med en fördjupad 
översiktsplan för Höör samt arbetet med infrastrukturplanering. Dessutom behövs resurser för 
övergripande utredningar av framförallt parkeringsfrågan inom ramen för arbetet med fördjupning 
av översiktsplanen för Höörs tätort, 200 000 kr.

Projektet fossilbränslefri kommun 50 tkr: Höörs kommun arbetar i projektet Fossilbränslefria 
kommuner i norra Skåne för att minska användningen av fossil energi i kommunens verksamheter. 
Målsättningen är uppnådd när det gäller elanvändning och förutsättningarna är goda även vad 
gäller uppvärmning av lokaler. Däremot behöver omfattande insatser göras för att kommunens 
transporter och resor ska bli fossilbränslefria. Dels behöver fordonsflottan ställas om så att en större 
andel kan drivas fossilbränslefritt, dels måste personalens resvanor ändras så att fler går, cyklar eller 
använder sig av kollektiva färdmedel i tjänsten och att användandet av egen bil i tjänsten minskar. 
För arbetet med förändrade resvanor behöver en rad åtgärder genomföras med början under 2017 
men framför allt under 2018. 
I projektet finns medel för att täcka lönekostnad (50 procent finansiering för en 40-procentig tjänst), 
medan medel saknas för att exempelvis bekosta utbildningar, tävlingar eller annat som behövs för 
att uppmärksamma, informera och motivera personalen till ändrade vanor. För detta behövs 50 000 
kr under 2018.

Medborgarcenter 120 tkr: Medborgarcenter bemannas av fyra anställda, två på 100 % och två på 87 
%. Ett konstant utvecklinsarbete pågår för att öka servicen och hitta nya områden där 
Medborgarcenter kan nyttjas för informationsgivning gentemot medborgare. Under 2017 kommer 
Medborgarcenter t ex  att ta över myndighetsutövning vid faderskapsärenden från Social sektor. 
Kommunvägledarjobbet blir mer och mer komplext i samband med fler arbetsuppgifter, vilket gör 
att det vid sjukfrånvaro och semester är svårt att till fullo bibehålla servicen och bredden av 
kunnande med hjälp av vikarier. För att minska sårbarheten vid frånvaro av ordinarie personal 
önskar vi under 2018 utöka de båda 87%-tjänsterna till 100% samt år 2019 utöka med ytterligare en 
femte kommunvägledartjänst. Utökad ordinarie personal minskar drastiskt behovet av vikarier och 
ger högre servicenivå. För utökning av två tjänster till 100% behövs 120 000 kr. 

Överförmyndarverksamheten, gemensam förvaltning 450 tkr: Kommunen planerar att ta över 
överförmyndarverksamheten vid årsskiftet 2018/2019 vilket kräver att den personal som ska sköta 
handläggningen (3 personer) är på plats minst tre månader i förväg för att överföringen ska ske i 
ordnad form. Övertagandet sker i samarbete med Hörby kommun.

Överförmyndarverksamhet, arvode 500 tkr: Överförmyndarverksamheten har under ett antal år 
haft fler klienter. Fler ensamkommande flyktingbarn och en åldrande befolkning gör att 
belastningen ökar på överförmyndarverksamheten. Överförmyndaren fick ett större arvode med 
400 tkr för 2016. För 2017 har överförmyndaren äskat 500 tkr.

Beslutsstöd licenser 800 tkr: Ett äskande om investeringsmedel för ett beslutsstöd har framförts 
och bedömts som prioriterat. Ett beslutsstöd ska göra ekonomi-, personal och 
verksamhetsinformation från olika källor kvalitetssäkrad och tillgänglig på ett ställe och därmed det 
enklare för chefer och beslutsfattare att följa upp, analysera och styra verksamheten. Den årliga 
licenskostnaden uppgår till ca 800 tkr per år.
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Förstärkning ekonomiadministration 500 tkr: För att fortsätta utveckla och säkerställa de 
ekonomiska processerna behövs en förstärkning inom ekonomiområdet med 1 tjänst.

Personalförsörjning, annonsering 150 tkr: Den kommunala verksamheten ska kunna fortsätta 
utveckla kvalitet och ta ansvar för nya områden. Detta kräver en modern och förutseende 
personalpolitik, så att kommunen även i fortsättningen kan rekrytera och behålla kompetent 
personal. Höörs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna trivs och blir väl 
behandlade. Samtidigt är det egna medarbetaransvaret och medarbetarengagemanget viktiga 
ingredienser för trivsel och välbefinnande i arbetet. 
Ett starkt arbetsgivarvarumärke blir allt viktigare när 80- och 90-talisterna kommer in på 
arbetsmarknaden. Den nya generationen har sannolikt andra förväntningar än den som lämnar. 
Därför ökar betydelsen av att vara en attraktiv arbetsgivare, att möta de unga på deras arenor och 
presentera bra information om utbildningar, arbets- och karriärmöjligheter för den framtida 
arbetskraften.

Mellan åren 2017-2023 kommer drygt en fjärdedel av Höörs kommuns nuvarande medarbetare att 
uppnå pensionsåldern. De senaste åren har i genomsnitt cirka 45 personer årligen slutat på egen 
begäran. Sammantaget innebär detta att nästan halva personalstyrkan ska nyrekryteras under 
dessa år. Det är naturligtvis en mycket stor utmaning för Höörs kommun och ska vi lyckas med 
detta i konkurrens med andra kommuner krävs det att vi kan erbjuda såväl goda arbetsförhållanden 
som goda anställningsvillkor i övrigt.

Att kunna arbeta effektivt med olika insatser för att möta personalförsörjningsbehovet är viktigt. 
Höörs kommun behöver synas och höras i diverse olika sammanhang med positiva förtecken. Vi 
behöver stärka arbetsgivarvarumärket och profilera oss i media via annonser och via 
informationskanaler kopplade till utbildningsanordnare etc. En central pott till allmän 
arbetsgivaravarprofilering efterfrågas av våra verksamhetetsansvariga.

Förslag
Grundpaket (bekostas centralt)
Offentliga jobb 31 000
Blocket jobb 50 000
Hemsidan 0
Platsbanken 0
LinkedIn-väggen 0
LinkedIn-annonsering 65 000
SUMMA (kr/år) 146 000 

Kostnad per annonsering
Facebookannonser  4 000 -10 000 
Stepstoneannonser  
Aftonbladet mobil 15-25 000
Tidningar – tryckta annonser 4 000-50 000
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Personalpolitik och arbetsmiljöförbättringar 300 tkr: Vi behöver ständigt arbeta med 
arbetsmiljöåtgärder, grupputveckling och med att bibehålla och om möjligt förbättra det goda 
resultat som Medarbetarundersökningen visade 2016. Områden att utforska är hur vi kan förbättra 
den fysiska och psykiska arbetsmiljön. 

2018 är det dags att genomföra nästa Medarbetarundersökning och därtill koppla åtgärder som 
krävs för att hålla samma höga nöjdhetsindex. Vi behöver därför komplettera våra insatser inom 
området. 

Företagshälsovård, rehabiliteringsinsatser och omställningskostnader 200 tkr: Den ökande 
psykiska ohälsan i samhället avspeglar sig även i Höörs kommuns sjukstatistik och kostnader för 
företagshälsovård. Höörs kommun har förhållandevis låga siffror och det är av stor vikt att vi 
fortsätter arbeta för att hålla siffrorna så låga som möjligt. Att arbeta med hälsofrämjande åtgärder 
såsom friskvårdsbidrag och coaching via företagshälsovårdens beteendevetare är en del av det 
förebyggande arbetet. Att bibehålla ett gott arbetsklimat och goda arbetsförutsättningar ett annat. 

I samband med rehabilitering av redan sjuka medarbetare och preventionellt arbete för att tidigt 
upptäcka och förhindra långa sjukskrivningar uppstår både kostnader och behov av anpassning. 
Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för att medverka till positiv rehabiliteringsprocess och 
underlätta för medarbetaren att återgå i arbete. Har man varit borta från arbetet en längre tid är 
tiden för att komma tillbaka till arbete ofta lång. Partiell sjukskrivning och arbetsträning medför i 
viss mån dubbelbemanning. 

Det förekommer att medarbetare måste kompetensutvecklas i samband med omplaceringar för att 
kunna bidra till verksamheten och behovet av en central pott som kan hantera dessa kostnader och 
garantera likvärdig bedömning och hantering av medel har efterfrågats länge.

Vissa medarbetare kan varken komma tillbaka till sin ordinarie arbetsplats eller till något annat 
arbete inom kommunens verksamheter och vi behöver då avsluta anställningen och ge stöd för 
omställning utanför Höörs kommun.

Kostnaderna för ovanstående insatser beräknas uppgå till 2 400 tkr per år.
2016 minskades budgeten md 1 200 tkr varvid posten blev underbudgeterad. Budget 2017 
innehåller tillfälliga kostnadsbidrag från Barn- och Utbildningsnämnden och Socialnämnden om 
vardera 500 tkr. 

Ska detta kostnadsbidrag fortleva behövs ett ytterligare tillskott om 200 tkr för att täcka 2018 års 
kostnader. Om man väljer att återlämna budgetutrymme till respektive nämnd behövs ett tillskott 
om 1 200 tkr

Kompetensutvecklingsinsatser 150 tkr: Personalavdelningen genomföra kontinuerliga 
kompetensutvecklingsåtgärder för kommunens medarbetare inom vårt ansvarsområde såsom 
utbildning kring arbetsmiljö, samverkan och medarbetarskap. 

Vi har för avsikt att etablera ett ledarskapsprogram som alla chefer och arbetsledare ska genomgå 
på lite sikt. Avsikten är att ge chefer inom kommunen samma förutsättningar att utöva sitt 
ledarskap utifrån en gedigen plattform, där grundstenar utgörs av vår ledarskapsdeklaration och där 
de deltagande cheferna får konkreta verktyg för att utveckla sitt ledarskap.
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Kompetensförstärkning Drivhuset 120 tkr: Drivhuset bildades i början av 2016.
Bildandet skapar nya förutsättningar och mål för alla 16 till 24 åringar 
mantalsskrivna/hemmavarande i Höörs kommun, som varken har anställning, studerar eller som är 
undersysselsatta. 
Via Drivhuset ökar vi samverkan mellan befintliga aktörer och kan därigenom underlätta för 
målgruppen att hitta vägen in i aktivitet. Aktivitet som i förlängningen leder till egen försörjning. 
Drivhuset har följande mål (till och med år 2018):

o Att målgruppen ska ha kommit i studier, arbete eller behovsanpassad aktivitet inom 90 
dagar från inskrivning på arbetsförmedlingen

o Att UVAS (Unga som varken arbetar eller studerar, senaste uppgift var 122 personer) ska 
minska med tio procentenheter per år

o Att andelen unga med försörjningsstöd (i oktober 2015 uppbar 41 unga försörjningsstöd) 
ska minskas med fem procentenheter per år

o Att andelen unga som uppnår kunskapskraven för behörighet till gymnasiet ska öka med 
tre procent per år

o Att andelen som slutför gymnasiet inom tre år ska öka med fem procentenheter per år

Uppföljning:
 Samtliga mål följs upp en gång per år genom statistik från arbetsförmedling, kommun och övriga 
samverkansparter. Uppföljning kommer även att ske kontinuerligt vid det nya 
arbetsmarknadsrådets möten samt vid de KAA-träffar som redan anordnas fyra gånger per år (KAA-
gruppen består av SYV, Vägen in, Insats Oden, Socialtjänsten och Utvägen). 
Vi har tagit emot ca 80 ungdomar fram till dags datum. En grupp som ökar i antal är gruppen 
ensamkommande flyktingbarn.  
Drivhusets verksamhet bedrivs för närvarande i lokaler på Verkstadsgatan 2.
Medarbetarna består för närvarande av 1,6 praktiksamordnare samt 1,0 Extratjänst, Handledare 
inom Välfärden.
Inför 2018 behöver verksamheten förstärkas med 1,0 Socionom/socialpedagog
Denna skulle även kunna vara arbetsledare vid Drivhusenheten. Budgeten behöver förstärkas med 
120 tkr utöver de 500 tkr som redan finns avsatta.

Löpande kostnad för obebyggda tomter 50 tkr: Tomter i villaområden måste skötas fram tills 
försäljning, sommar/vinter-underhåll. Den fasta delen av brukningsavgift för VA debiteras av 
Mittskånevatten så fort en ny tomt avstyckats.

Hyreshöjningar för ombyggnationer i kommunhuset 100 tkr: För att följa beslutad ordning, att 
hyreshöjande förändringar i våra förhyrda lokaler skall vara budgeterade, bör medel för detta 
avsättas så att dom finns att tillgå då behovet av ombyggnad uppstår.

Underhåll kulturhuset Anders 200 tkr: Vid ett eventuellt beslut om förändring i avtalet mellan 
kommunen och Föreningen Anders övertar vi kostnadsansvar för underhåll och vissa åtgärder 
föranledda av myndighetskrav.

Feriearbete 200 tkr: För att bibehålla antalet ferieplatser i enlighet med politiska beslut krävs 
ytterligare 120 tkr. För att dessutom öka ersättningsnivåerna inför 2018, vilket skulle behövas med 
tanke på nyligen gjord omvärldsanalys, krävs ca 80 tkr.
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Färdtjänst 1 100 tkr: Överenskommelsen mellan 23 skånska kommuner och Region Skåne 
angående finansiering av färdtjänsten initierade framtagning av en ny beräkningsgrund för bidraget 
till Regionen för att sköta färdtjänsten. Denna översyn är nu klar och kommunicerad. För Höörs 
kommun innebär det ökade kostnader med 1100 tkr.

E-petition 80 tkr
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Sammanställning av äskad budget

tkr Belopp Kommunfullmäktiges mål
KS au:s ursprungsförslag 84 059

Prioritet KS prelimära ramar

Summa KS preliminära ram 84 059

Prioritet Övriga förändringar enligt budgetskrivelse

Arvoden KF & KS 1 500
Introduktion/utbildning inför ny mandatperiod 1 200
Mål- och strategiseminarium 400
Val 600
Medborgarundersökning 90
Integrerad årsredovisning 230
Etik och visselblåsarsystem 50
Innovationsprojekt 2 000
Administrativt stöd integrationsenheten 150
Kommunikatör 1,5 åa 900
Utökning till heltidstjänst inom plan 140
Parkeringsutredning 200
Fossilbränslefritt projekt 50
Utökning av tjänster i medborgarcenter 120
Överförmyndarverksamhet, gemensam förvalt 450 inkl ökad nämndsadm
Överförmyndarverksamhet, arvode 500
Beslutsstöd licenser 800
Förstärkning ekonomiadministration 500
Feriearbete, förändrade soc avg + ökad ersättn 200
Personalförsörjning annonsering 150
Personalpolitik och arbetsmiljöförbättringar 300
Företagshälsvård, rehab, omställning 200
Kompensutvecklingsinstser 150
Kompetensförstärkning drivhuset 120
Löpande kostnader för obebyggda tomter 50
Hyreshöjningar för ombygg kommunhuset 100
Underhåll kulturhuset Anders 200
Färdtjänst 1 100
Summa övriga förändringar 12 450
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BESPARINGSÅTGÄRDER

Prioritet Besparingar enligt budgetskrivelse Belopp Kommunfullmäktiges mål
Julklappar 350 Innovativa och ansvarsfulla
Julbord 25 Innovativa och ansvarsfulla
Prenumerationer 15 Tillgängliga och professionella
Brandvärn N Rörum 200 God livsmiljö och boende för alla
Brandvärn Gudmundtorp 200 God livsmiljö och boende för alla

Summa besparing 790

Julklappar 350 tkr: God personalvård är nödvändigt för att klara personalförsörjningen i konkurrens 
med andra kommuner och privata företag. Att visa omsorg om personalen och uppmuntra goda 
insatser är viktigt. Julklappar är visserligen trevligt men fyller inte en helt livsviktig funktion 
eftersom gåvan är av ringa värde och inte alltid uppskattas av alla i proportion till den totala 
kostnaden. Att avstå från julklappen hade på sin höjd inneburit relativt hastigt övergående 
besvikelse hos vissa medarbetare.

Julbord 25 tkr: Fyller en mycket viktigare funktion och möjligen borde julklappsbudgeten flyttas till 
denna begivenhet istället eftersom samvaro och avslutning av året verkar fylla en viktigare funktion 
för trivsel och arbetsglädje än julklappar. Konsekvenserna av att bespara detta skulle vara relativt 
stora i form av besvikelse, då denna personalvårdsförmån istället borde utökas något till att omfatta 
alla medarbetare. 

Prenumerationer 15 tkr: En översyn av kommunstyrelsens prenumerationer av facktidningar kan 
göras. Information kan sökas på internet, vilket dock kräver en större arbetsinsats jämfört med att 
få nyhet presenterade i ett nyhetsbrev. 

Brandvärn 200 tkr/värn: En borttagning av räddningsvärnen i Norra Rörum och Gudmundtorp får 
konsekvensen att det tar längre tid att vara på plats för att ge första hjälpen och första lägesrapport 
från en olycka i närområdet till tillkommande styrkor. Lokalkännedom samt kunskap om 
djurlivräddning kommer att försvinna. Dessutom kommer den trygghet som kommuninvånarna i 
Norra Rörum och Rolsberga och dess närområde känner då de har en brandstation ”på orten” 
kommer att mycket kraftigt försämras.

Michael Andersson
Kommundirektör
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/126

§ 76 Budget 2018 - Kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Budgetskrivelsen överlämnas till budgetberedningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

Budgetskrivelsen ska ändras i enlighet med dagens diskussioner innan kallelsen till 
kommunstyrelsen skickas.

Ärendebeskrivning
Tjänstemännen inom kommunstyrelsens verksamhetsområde har arbetat fram ett förslag 
till budgetskrivelse för kommunstyrelsen. Alla nämnders budgetskrivelser ska ligga till 
grund för budgetberedningens arbete med kommunens driftsbudget

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse budgetskrivelse KS.docx

2. KS budgetskrivelse 2018 B.docx

_____
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