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Inledning 
På uppdrag av Höörs kommun har Naturcentrum genomfört en naturvärdesinvente-
ring (NVI) vid Sätofta skola. Uppdraget har även omfattat inventering av generella 
biotopskydd enligt 5 § förordningen om områdesskydd, bilaga 1 samt fördjupad 
artinventering av kända eller potentiella arter i artskyddsförordningen. Föreliggande 
rapport ska i första hand utgöra underlag till detaljplan. 
 
Området ligger strax norr om Östra Ringsjön. Från Ringsjöarna och norrut höjer sig 
landskapet ganska dramatisk mot Orup och Sätofta. Denna sluttning är rik på grova 
ekar och äldre ädellövskogar där flera undersökningar visat på mycket höga biolo-
giska värden (Malmqvist 2004, Malmqvist och Weibull 2005, Weibull och Malmqvist 
2005). Den näringsrika jordmånen bidrar till en intressant växtlighet i området. Stora 
delar av den ädellövrika sluttningen ingår i kommunens naturvårdsprogram (Höörs 
kommun 2013) och i kommunens grönstrukturprogram (Höör kommun 2007).  
 
Inventeringsområdet avgränsas med vit streckad linje på ingående kartor. Observera 
att inventeringsområdet inte omfattar de stenmurar som ibland (ofta som fastighets-
gränser) följer inventeringsområdets gräns.  

Metod för naturvärdesinventering 
Metodiken för identifiering, avgränsning och naturvärdesklassning följer Svensk 
Standard för naturvärdesinventering ftSS 199000 (SIS 2014). Den detaljeringsgrad 
som använt är ”Detalj” vilket innebär att minsta obligatoriska karteringsenhet är en 
yta av 10m2 eller ett linjeobjekt med en längd av 10 m och en bredd av 0,5 m. Natur-
värdesklassningen av de olika objekten omfattar fyra klasser (se nedan). De klassifice-
ras utifrån vilken positiv betydelse de har för biologisk mångfald och utgår från de 
två bedömningsgrunder; artvärde och biotopvärde. Vattenmiljöer har endast invente-
rats avseende det som kan observeras från ytan och klassningen är därför preliminär. 
Biotoperna har namnsatts beskrivande och inte enligt särskild litteratur. 
 
 

Grundutförande Högsta naturvärde 
Naturvärdesklass 1 
Störst positiv betydelse för 
biologisk mångfald 
 
Högt naturvärde 
Naturvärdesklass 2 
Stor positiv betydelse för 
biologisk mångfald 
 
Påtagligt naturvärde 
Naturvärdesklass 3 
Påtaglig positiv betydelse 
för biologisk mångfald 
 

Tillägg Visst naturvärde 
Naturvärdesklass 4 
Viss positiv betydelse för 
biologisk mångfald 
 

 
Klasser i naturvärdesinventeringen (NVI). Föreliggande inventering har omfattat klasserna 1-4. 
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Följande underlag har utgjort stöd vid planeringen av fältarbete och vid bedömning-
en av olika objekt: 
 
TUVA – ängs- och betesmarker (Jordbruksverket) 
Nyckelbiotoper, naturvärden (Skogsstyrelsen). 
Naturvårdsprogram (Länsstyrelsen i Skåne län) 
Våtmarksinventering 
Natura 2000-områden 
Naturreservat 
Nationalparker 
Naturminnen 
Riksintresse för naturvård 
 
Övrigt underlag: 
Höör kommun: Naturvårdsprogram (2013-02-27). 
Höörs kommun: Grönstrukturprogram (2007-03-28).  
Artdatabanken: Rödlistade, skyddsklassade och fridlysta arter (Uttag 2016-04-18). 
Artportalen: Kompletterande artuppgifter. 
 
Den fördjupade inventeringen av arter i artskyddsförordningen kom att fokusera på 
groddjur i områdets vattenmiljöer. Groddjur har eftersöks i potentiella vatten under 
kvällstid med pannlampa (Visuell observation med hjälp av lampa) enligt Natur-
vårdsverkets rekommendationer (Malmgren mfl 2005) för att påvisa när-
vara/frånvara av större vattensalamander. Befintligt och tillgängligt underlag gav inte 
skäl till ytterligare fördjupningar. 

Resultat 
Uttag från Artdatabanken observationsdatabas och Artportalen saknar fynd av röd-
listade och/eller fridlysta arter inom inventeringsområdet, det saknas även observat-
ioner av andra arter från inventeringsområdet.  
 
Själva inventeringsområdet är varierat och utgörs av angränsande ytor till Sätofta 
skola som utgörs av ruderatmarker, lövskogsbestånd, stenmurar, grova ekar och tidi-
gare odlingsmark. Marker med lågt naturvärde utgörs av hårdgjorda ytor, igenväx-
ande gräsmarker, och annan igenväxning/ruderatmark. Naturvårdsprogrammet och i 
grönstrukturprogrammet berör på sin höjd några kvadratmeter av inventeringsområ-
dets nordöstra hörn. Flera nyckelbiotoper omger inventeringsområdet och möjligen 
är det så att den nordöstligaste delen (samma del som ovan) berörs av ett skogligt bi-
otopskyddsobjekt. 
 
Totalt avgränsades 11 naturvärdesobjekt där fem bedömts som klass 4 och reste-
rande sex som klass 3 (se karta nedan). Objekt i klass 1 och 2 saknas. I texterna för 
respektive objekt framgår aktuell rödlistningskategori (Artdatabanken 2015) inom pa-
rentes efter rödlistade arter. Naturvärdesobjekten presenteras var för sig under rubri-
ken ”Naturvärdesobjekt – Beskrivning”.  
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Objekt med naturvärde. Gul – Klass 4, orange – Klass 3. Objekt i klass 1 och 2 saknas. Streckad 
linje utgör gräns för inventeringsområde. 

Naturvärdesobjekt – beskrivning 
1. Björkskog Klass 4 

 
 
Besöksdatum: 2016-04-15 
Dominerande naturtyp (SIS 2014): Skog och träd 
Biotoper: Björkskog 
Natura 2000 naturtyp: Nej 
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Beskrivning: Björkskog med inslag av sälg, lönn, bok, och ek. Hägg och fläder finns i 
buskskiktet. Det finns fläckvis gott om uppväxande sly. Floran i fältskiktet är rela-
tivt trivial med vanliga arter som vitsippor, kirskål, gulplister och vårfryle. Gulplis-
ter indikerar att marken är tämligen näringsrik. Värdena är huvudsakligen knutna 
till den multnande veden av främst björk som finns i området. Angränsande 
stenmur ingår i objektet. 

Biotopkvalitéer: Multnande ved. 
Naturvårdsarter: - 
Värdeaspekter: Visst biotopvärde och obetydligt artvärde.  
Gränsöverskridande objekt: Nej 
Lagligt skydd: Nej. 
Tidigare inventeringar: - 
 

2. Grova ekar Klass 3 

 
Besöksdatum: 2016-04-15, 2016-04-21 
Dominerande naturtyp (SIS 2014): Skog och träd 
Biotoper: Ekskog av örtrik typ 
Natura 2000 naturtyp: Nej 
Beskrivning: Litet ädellövbestånd där ett cirka 10-tal grova ekar är särskilt framträ-

dande. Träden har relativt grov bark och en del döda grenar i kronorna som kan 
utnyttjas av bark- och vedlevande arter. Träden har dock inte uppnått den ålder då 
det särskilda värdefulla strukturer som mycket grov bark och håligheter före-
kommer. I trädskiktet för övrigt finns yngre träd av bok, lönn, björk och rönn 
men i västra delen också några lindar. I buskskiktet finns hassel och uppväxande 
sly. Fältskiktet domineras på våren av vitsippor med mindre inslag av gulplister, 
liljekonvalj, svalört och kirskål. Värdena är idag främst knutna till de grova ekarna. 
På en ekstubbe växte den rödlistade dvärgbägarlaven och på ekbark växer spar-
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samt signalarten rostfläck (en lav), som trots allt är tämligen allmän. Angränsande 
stenmur ingår i objektet. 

Biotopkvalitéer: Multnande ved, gamla träd. 
Naturvårdsarter: dvärgbägarlav (NT), rostfläck (lav), lind. 
Värdeaspekter: påtagligt biotopvärde och visst artvärde.  
Gränsöverskridande objekt: Nej 
Lagligt skydd: Nej 
Tidigare inventeringar: - 
 

3. Trädrad med äldre träd Klass 4 

 
 
Besöksdatum: 2016-04-15 
Dominerande naturtyp (SIS 2014): Skog och träd 
Biotoper: Bryn med ädellövträd 
Natura 2000 naturtyp: Nej 
Beskrivning: Skogsbryn med en gammal och grov ek och resten ekar och lindar i upp-

skattningsvis 60 till 80-årsåldern som växer i en gammal stenmur. Äldre ekar är 
viktiga för den biologiska mångfalden. På träden finns grov bark och döda stam-
delar som är gynnsamma för vedlevande arter. Det sydvästvända och varma läget 
är värdefullt för de värmekrävande arterna som ofta är knutna till ek. 

Biotopkvalitéer: Gamla träd. 
Naturvårdsarter: lind 
Värdeaspekter: Visst biotopvärde och obetydligt artvärde.  
Gränsöverskridande objekt: Nej. 
Lagligt skydd: Ingår sannolikt i ett skogligt biotopskyddsobjekt (gränsobjekt). 
Tidigare inventeringar: Nej 
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4. Två äldre ekar Klass 3 

 
Besöksdatum: 2016-04-15 
Dominerande naturtyp (SIS 2014): Park och trädgård 
Biotoper: Äldre solitärekar 
Natura 2000 naturtyp: Nej 
Beskrivning: Två äldre ekar som står i klippt gräsyta. Den norra eken är påtagligt 

grövre och har en större biologisk potential i dagsläget. Döende grenar och grov 
bark finns och gynnar ved- och barklevande organismer. 

Biotopkvalitéer: gammal ek, multnande ved. 
Naturvårdsarter: -  
Värdeaspekter: Visst biotopvärde och obetydligt artvärde.  
Gränsöverskridande objekt: Nej 
Lagligt skydd: Nej. 
Tidigare inventeringar: Nej 
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5. Öppet dike i skog Klass 4 (Preliminär bedömning) 

 
 
Besöksdatum: 2016-04-15 
Dominerande naturtyp (SIS 2014): Vattendrag 
Biotoper: Öppet dike 
Natura 2000 naturtyp: Nej 
Beskrivning: Kulverterat dike som här, utmed en sträcka på cirka 20 m i skogsmark, 

går i dagen. Vattenmiljöer bidrar nästa alltid till biologiska mångfald. I detta fall är 
värdet lägre med mycket förna, liten solexponering och påtaglig uttorkningskäns-
lighet. Vattengenomströmningen var vid inventeringstillfället långsam. Omges av 
skog. Vattnet har endast bedömts från ytan varför bedömningen är preliminär. 

Biotopkvalitéer: Vattenmiljö. 
Naturvårdsarter: - 
Värdeaspekter: Visst biotopvärde och obetydligt artvärde.  
Gränsöverskridande objekt: Nej. 
Lagligt skydd: Nej. 
Tidigare inventeringar: Nej 
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6. Ruderatmark Klass 4 (Preliminär bedömning) 

 
 
Besöksdatum: 2016-04-15 
Dominerande naturtyp (SIS 2014): Täkt och upplag 
Biotoper: Ruderatmark. 
Natura 2000 naturtyp: Nej 
Beskrivning: Blomrik och solexponerad ruderatmark med sandiga och grusiga partier. 

Biotopen har genom detta också ett värde för pollen- och nektarsökande insekter 
och marklevande insekter som vissa steklar. Bland kärlväxter finns rotfibbla, grå-
fibbla, smultron, johannesört, röllika, renfana m fl. För en helt säker bedömning 
behöver området besökas sommartid. 

Biotopkvalitéer: Blomrikedom, varmt läge, blottad jord, blottad sand.  
Naturvårdsarter: Nej 
Värdeaspekter: Visst biotopvärde och obetydligt artvärde.  
Gränsöverskridande objekt: Nej. 
Lagligt skydd: Nej. 
Tidigare inventeringar: Nej 
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7. Äldre ädellövträd Klass 3 

 
 
Besöksdatum: 2016-04-15, 2016-04-21 
Dominerande naturtyp (SIS 2014): Skog och träd 
Biotoper: Äldre ädellövträd 
Natura 2000 naturtyp: Nej 
Beskrivning: Litet objekt med äldre ekar och lönnar samt några yngre lindar. Ekarna 

har en grov bark och i kronorna finns grova döda grenar. En av ekarna är ihålig. 
Här finns även en ”faunadepå” med grov liggande ekved som kan utnyttjas av 
vedlevande arter. Fältskiktet är blomrikt med vitsippa, gulsippa, svalört, gulplister 
och skogsbingel. Bland buskar finns hassel och hagtorn. Värden finns knutna till 
både de äldre träden och till floran på marken. Trots att området är litet har det 
betydelse som en ingående del av en större ekrik trakt. 

Biotopkvalitéer: Gamla träd, håligheter med mulm, grov bark, multnande ved, närings-
rik jordmån, blommande buskar. 

Naturvårdsarter: lind, lönnlav, gulsippa. 
Värdeaspekter: Påtagligt biotopvärde och visst artvärde.  
Gränsöverskridande objekt: Nej. 
Lagligt skydd: Nej. 
Tidigare inventeringar: Nej. 
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8. Våtmark Klass 3 (Preliminär bedömning) 

 
 
Besöksdatum: 2016-04-12, 2016-04-20 
Dominerande naturtyp (SIS 2014): Småvatten 
Biotoper: Dagvattendamm. 
Natura 2000 naturtyp: Nej 
Beskrivning: Dagvattendamm i med gott om vegetation och fina förutsättningar för 

groddjur. Viss genomströmning av vatten samt delvis beskuggad av omgivande 
buskage. I dammen observerades padda, vanlig groda och mindre vattensalaman-
der samt gott om vatteninsekter. Dammen har ett värde för groddjur och andra 
vattenlevande organismer. Trots tämligen goda förutsättningar verkar större vat-
tensalamander saknas. Vattnet har endast bedömts från ytan varför bedömningen 
är preliminär. 

Biotopkvalitéer: Viss solexponering, bra strandlutning, frånvaro av kräftor och fisk, död 
ved. 

Naturvårdsarter: Vanlig padda, vanlig groda, mindre vattensalamander. 
Värdeaspekter: Påtagligt biotopvärde och visst artvärde.  
Gränsöverskridande objekt: Nej. 
Lagligt skydd: Nej. 
Tidigare inventeringar: Nej. 
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9. Trädrad i stenmur Klass 3 

 
 
Besöksdatum: 2016-04-15, 2016-04-21 
Dominerande naturtyp (SIS 2014): Skog och träd 
Biotoper: Trädrad i stenmur 
Natura 2000 naturtyp: Nej 
Beskrivning: Trädrad med framför allt lind, ek och lönn. En ett par almar förekommer. 

Några av träden är påtagligt grova med grov bark eller skador som håligheter. 
Längst i söder finns en mycket grov lönn med rik kryptogamflora. Träden har ett 
stort värde för kryptogamer och insekter samt även för fågellivet. I fältskiktet 
växer vitsippa, kirskål och svalört men också mer naturvårdsintressanta arter som 
gulplister, skogsbingel och gulsippa. Det finns en del multnande ved inom objek-
tet. Stenmuren har ett värde som viloplats för insekter och groddjur. Flera natur-
vårdsarter förekommer men med små förekomster. 

Biotopkvalitéer: gamla träd, multnande ved, blommande träd (lind), näringsrik jordmån. 
Naturvårdsarter: lind, gulsippa, lönnlav, trädporella, guldlockmossa. 
Värdeaspekter: Påtagligt biotopvärde och visst artvärde.  
Gränsöverskridande objekt: Nej. 
Lagligt skydd: Nej 
Tidigare inventeringar: Nej 
 



Sätofta - Naturvärdesinventering– Naturcentrum AB 2016 

 15 (20) 

10. Öppet dike Klass 3 (Preliminär bedömning) 

 
 
Besöksdatum: 2016-04-12, 2016-04-15, 2016-04-21 
Dominerande naturtyp (SIS 2014): Vattendrag 
Biotoper: Öppet dike 
Natura 2000 naturtyp: Nej 
Beskrivning: Öppet dike som kantas av höga och branta slänter. Vattenföringen var 

vid inventeringstillfället långsam. Diket kantas av lövsly och är till stora delar bes-
kuggat. Fläckvis finns förekomster av bäckbräsma och skärmstarr, två natur-
vårdsarter som dock är relativt allmänna. Den övriga floran är trivial. Inga grod-
djur noterades i samband med groddjursinventeringen, dock en del vatteninsekter. 
Vattnet har endast bedömts från ytan varför bedömningen är preliminär. 

Biotopkvalitéer: utan fisk och kräftor, sannolikt ej uttorkande. 
Naturvårdsarter: bäckbräsma, skärmstarr. 
Värdeaspekter: Visst biotopvärde och visst artvärde.  
Gränsöverskridande objekt: Nej. 
Lagligt skydd: Nej 
Tidigare inventeringar: Nej 



Sätofta - Naturvärdesinventering– Naturcentrum AB 2016 

 16 (20) 

11. Småvatten dämt av stenmur Klass 4 (Preliminär bedömning) 

 
 
Besöksdatum: 2016-04-15, 2016-04-21 
Dominerande naturtyp (SIS 2014): Småvatten 
Biotoper: Dämt vattendrag 
Natura 2000 naturtyp: Nej 
Beskrivning: Tämligen beskuggat småvatten som utgörs av ett dike som dämts av en 

stenmur. Genomströmningen är tämligen god vilket sannolikt är en anledning till-
avsaknaden av groddjur. Vattenkvalitén ser dock bra ut och det noterades en del 
vatteninsekter liksom vattenvegetation. Vattnet har endast bedömts från ytan var-
för bedömningen är preliminär. 

Biotopkvalitéer: frånvaro av kräftor och fisk, sannolikt ej uttorkande. 
Naturvårdsarter: -. 
Värdeaspekter: Visst biotopvärde och obetydligt artvärde.  
Gränsöverskridande objekt: Nej. 
Lagligt skydd: Nej 
Tidigare inventeringar: Nej 

Generellt biotopskydd 
Inom inventeringsområdet finns öppna marker som tidigare varit odlingsmark. Dessa 
är idag igenväxta med bredbladiga gräs, sly och småträd och bedöms därför inte 
längre ha de förutsättningar som krävs för att odlingslandskapets arter ska utnyttja 
dem i någon större utsträckning. Uppfattningen är därmed att de angränsande sten-
murar, diken därför inte bör betraktas som generella biotopskydd. Denna bedömning 
bör dock stämmas av med länsstyrelsen. 
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Arter i artskyddsförordningen 
I förstudien framkom inga arter upptagna i artskyddsförordningen inom invente-
ringsområdet. Närmsta kända fynd utgörs av orkidén spindelblomster som finns re-
gistrerad från en ädellövskog ca 200 m från inventeringsområdet. Den typen av ädel-
lövskogar förekommer dock inte inom inventeringsområdet. Mot bakgrund av detta 
fokuserades inventeringen på groddjur i vattenmiljöer. 
 
Samtliga vattenmiljöer besöktes vid minst två tillfällen. De med goda förutsättningar 
besöktes även nattetid med lampa. Dagvattendammen sydväst om skolan var enda 
lokalen med groddjur. Följande noteringar gjordes. 
 
Datum: 12/4 2016 
Tid: 20.00-20:45 
Väder: Mulet 7-8 grader lugnt 
 
Padda 3-4 ad 
Vanlig groda 1 + mycket rom 
Mindre vattensalamander 1 hane + 1 ex 
 
Datum: 20/4 2016 
Tid: 21.15-21.45  
Väder: Klart 7-8 grader lugnt 
 
Mindre vattensalamander 2 ex 
 
Samtliga noterades arter är vanliga men omfattas av fridlysning enligt bestämmelser-
na i 6 § Artskyddsförordningen. 
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Detaljerad redovisning av artförekomst 
Nedan redovisas på kartor de förekomster av naturvårdsarter som noterats i sam-
band med inventeringen. Arterna är också upptagna under respektive objekt där de 
förekommer. 

Kärlväxter 

 

Mossor 
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Lavar 

 

Groddjur 
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Förslag till skyddsåtgärder inför 
igenläggning av dagvattendamm på 
Sätofta 18:53, Höör 

Bakgrund 
En befintlig dagvattendamm, anlagd 2009, ska enligt detaljplan tas bort/flyttas söderut 
för att möjliggöra föreslagen infrastruktur. I dammen har lek av vanlig groda samt 
förekomst av vanlig padda och mindre vattensalamander konstaterats vid Naturcentrums 
inventeringar 2016. En ny dagvattendamm föreslås anläggas söder om. Den utökade 
belastningen från hårdgjorda ytor kommer dock ställa ökade krav på dammens 
flödesutjämnande volym samtidigt som den tillgängliga ytan är begränsad och läget är 
inte heller någon naturlig svacka. Detta kommer innebära stora nivåvariationer och ett 
permanent vatten, lämpligt för groddjur är besvärligt att få till. Ny etablering av 
infrastruktur och bebyggelse kommer också göra den nya dagvattendammen mindre 
optimal för groddjur med avseende på tillgång till lämpliga kringområden och medföra 
en ökad risk för att de kommer upp på trafikerade vägar. 

Länsstyrelsen har i yttrande den 16 mars 2017 framfört att det bör utredas hur den 
planerade detaljplanens anläggningar och anordningar är förenliga med skyddet av 
groddjuren och att kommunen eventuellt bör planera för kompensationsåtgärder för 
groddjuren. I detaljplanebeskrivningen anges att vidare inventeringar av dammen bör 
utföras innan åtgärder tas för att säkerställa eventuell förekomst av andra arter än de 
fridlysta groddjur som inventerats. Om det finns risk för att skyddade arter skadas krävs 
en dispens enligt artskyddsförordningen för åtgärden. Kan man visa att skyddsåtgärder 
vidtas så risk för skada undviks krävs dock ingen dispens. 

Kompletterande inventering i fält 
Den befintliga dammen har besökts i fält eftermiddagen den 2 april 2017 med följande 
kompletterande observationer av djurlivet: 

- Romklumpar i god omfattning av vanlig groda (20-tal romklumpar) 

- Romklumpar av åkergroda i begränsad omfattning (minst 2-3 klumpar)  

- Begränsad omfattning av ryggsimmare och vattenlöpare i vattnet. 

Vid besöket var det betydligt lägre vattenstånd i dammen (figur 1) än vid motsvarande 
tid 2016. Enligt uppgift från kommunen torkade vattnet även ut helt under 2016. Värdet 
för salamandrar, som kräver längre period med vattentillgång för 
reproduktionsframgång, är 2017 betydligt lägre. Förutsättningar för större 
vattensalamander bedöms vara obefintliga. Fortfarande är det dock dominans av 
vattenväxter i den i och för sig lövbemängda bottnen vilket tyder på att dammen 
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generellt håller vatten en stor del av vegetationsperioden. Ett normalt år bör den fungera 
som reproduktionslokal för groddjur som har en relativt snabb larvutveckling. 

Figur 1: Den befintliga dagvattendammen 2017-04-02. Mycket lågt vattenstånd. 

Bedömning och lagrum 
Den befintliga dammen har i dagsläget ett värde som lekplats för åtminstone vanlig 
groda samt vissa år åkergroda. Åkergrodan är sannolikt, tillsammans med vanlig padda, 
det groddjur med starkast population kring Ringsjön eftersom de gärna leker i grunda 
sjöstränder. Det är därför inte förvånande att arten noterades 2017 även om den inte 
observerades 2016. Sannolikt rör sig en hel del åkergrodor i området. Mindre 
vattensalamander använde dammen sannolikt som lekplats 2016 men om det blev någon 
lyckad reproduktion är tveksamt eftersom dammen, enligt uppgift, var helt uttorkad på 
sommaren. Vanlig padda noterades i dammen 2016 och kan också tänkas utnyttja den 
som lekplats men arten föredrar sannolikt den närbelägna Ringsjön. Dammen har så 
klart även värden för många andra vattenlevande organismer liksom ett värde för rening, 
flödesutjämning och rekreation.  

Artskyddsförordningen 
Groddjuren och kräldjuren som förekommer är fridlysta. För vanlig padda, mindre 
vattensalamander, vanlig groda och snok (som noterats av boende i området) gäller att 
man inte får: 

1. döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar, och 

2. ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon. 

Det krävs alltså försiktighetsmått vid planering av arbeten t ex kring när dammen kan tas 
i anspråk. 
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Åkergroda kräver dessutom noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet. Arten finns 
upptagen i bilaga 4 till art- och habitatdirektivet och det innebär att det är förbjudet att 

1. avsiktligt fånga eller döda djur, 

2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och 
flyttningsperioder, 

3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och 

4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Förbudet gäller 
alla levnadsstadier hos djuren. 

I det här fallet kommer man alltså skada artens reproduktionsplats. Kan man då utföra 
en förebyggande åtgärd som säkerställer tillgång till reproduktionsområde? I så fall kan 
man göra bedömningen att dispens inte krävs. Man måste också visa att man vidtar 
tillräckliga åtgärder för att man inte skadar eller stör åkergrodan enligt punkt 1-3 ovan. 

Förslag till skyddsåtgärder 
Skyddsåtgärder föreslås för både för att undvika skada på djur när dammen ska tas i 
anspråk/flyttas samt för att säkerställa tillgång till reproduktionsplats samt för att 
begränsa risk för skada på vandrande djur med den föreslagna detaljplanen.  

1. Nytt grodvatten  
Ett nytt grodvatten med avsevärt bättre potential för groddjur föreslås för att säkerställa 
att det finns kontinuerlig tillgång till småvatten som reproduktionsplats (översikt i figur 
2). Även om det för åkergrodans del mycket väl kan vara Ringsjön som drar till sig 
lekande djur. Småvattnet ska vid högvatten bli ungefär dubbelt så stort som den 
befintliga dagvattendammen. För arter som större och mindre vattensalamander innebär 
ett nytt småvatten med säker vattentillgång att populationerna kommer stärkas i området. 
Det nya småvattnet ligger i öppen tidvis hävdad mark idag och gränsar till äldre lövskog 
som även är föreslagen som Natura 2000-område. Uppväxt och övervintringsmiljöer 
kring den nya dammen är närmast optimala för groddjur med inslag av gömställen i form 
av stenrösen och nedfallen död ved, lokala fuktigare svackor och ängsmark med relativt 
varierad flora och rikt insektsliv. Utformningen ska göras med sikte på bästa 
förutsättningar för groddjur men med anpassningar för landskapsbild, säkerhet och 
enklast möjliga skötsel. Slänter ska göras flacka (1:8-1:20) och djupet tillräckligt för 
permanent vattenhållning utan att begränsa möjlighet till etablering av vattenväxter.  
Eventuella stenar som dyker upp i schakten kan både läggas i dammen för variation och 
gömställen samt snabbare uppvärmning när de solexponeras men också samlas i något 
röse i närområdet för att skapa goda övervintringsplatser. Anläggande bör utföras av 
entreprenör med mycket stor erfarenhet av att anlägga grodvatten och/eller byggledas av 
person med omfattande erfarenhet av att leda anläggande av grodvatten så vattnet blir 
optimalt anpassat. Se principförslag i plan och sektion i figur 3 och 4. 
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Figur 2: Placering och översiktlig utformning av nytt grodvatten knappt 300 m väster om den befintliga 
dagvattendammen. 

Figur 3: Principförslag i plan inklusive översiktlig sträckning för nedströms närmast belägna rörledning/dike. 
Sektionshänvisning, A-B hänvisar till illustration i figur 4. Föreslagna nivåer är antagna utifrån Lantmäteriets 
Laserscanning och anges i RH2000. 

Figur 4: Illustration över grodvattnets utformning i sektion A-B enligt figur 3. Utformningen ska vara väl 
anpassad till landskapsbilden och optimeras för groddjur genom extra flacka slänter och grundområden 
särskilt på norra sidan (där de är mest solexponerade). Södra sidan (B) kan tillåtas vara något ”brantare” ned 
mot ett djup som ingenstans bör överstiga 1,2 m men som ska säkerställa permanent vatten. Stenar kan med 
fördel läggas i vattenvolymen men helst inte utanför lågvattenområdet så eventuell skötsel med slåtter 
förenklas ner på slänterna under torra förhållanden. Målbilden är ett vegetationsrikt, solexponerat grunt och 
flackt småvatten. Föreslagna nivåer är antagna utifrån Lantmäteriets Laserscanning och anges i RH2000. 
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Detta nya vatten ska anläggas snarast möjligt så det fungerar väl som reproduktionsplats 
innan det befintliga vattnet tas bort. Det ska verifieras genom fältinventering av 
sakkunning att groddjur utnyttjar vattnet och att potentialen är tillräckligt god innan man 
tar bort det gamla.  

Innan anläggande ska en anmälan om vattenverksamhet lämnas in till Länsstyrelsen för 
prövning av det nya vattnet. Eftersom floran i området hyser en del intressanta arter som 
t ex den fridlysta grönvit nattviol bör detaljplanering av schakt och fyllnad eventuellt 
anpassas efter fältinventering under juni månad. 

Alternativa placeringar som övervägts är t ex utvidgning av dike närmare fastigheten 
Sätofta 18:53 eller att använda en svacka ca 75 m öster om det nuvarande förslaget där 
en befintlig rörledning skulle kunna öppnas och dämmas upp. Båda dessa möjligheter ger 
sämre förutsättningar som grodvatten då genomströmningen av kallt vatten blir tämligen 
stor. Avståndet till den föreslagna dammen från den befintliga är relativt stort, men i 
beaktande av att hemområdet för åkergroda är stort (10-100 ha, enligt bilaga 4 i 
Naturvårdsverkets handbok för artskyddsförordningen, 2009) tillsammans med övriga 
betydande fördelar för groddjur bedöms detta sammantaget vara en mycket gynnsam 
lösning. 

2. Strategi för flytt av dagvattendamm och kringytor 
Den befintliga dammen ska tas i anspråk på sådant sätt att man inte riskerar att skada 
groddjur.  När man verifierat att det nya vattnet har tillräcklig potential kan man efter 
reproduktions- och yngelperioden för groddjur sänka av dagvattendammen helt. Har 
dammen sänkts av naturligt under sommaren bör åtgärder vidtas så den dräneras 
ordentligt och inte fylls på igen eftersom den då kan dra till sig diverse vattenlevande 
småkryp och även groddjur. Avsänkning, om dammen inte torkat ut spontant, bör inte 
utföras förrän i oktober månad eftersom t ex yngel av mindre vattensalamander kan vara 
kvar i vattnet länge. Schakt och fyllnad bedöms kunna utföras när som helst efter 
avsänkning. Övervintrande/vilande groddjur kan förekomma i botten av dammen eller 
gömda under stenrösen, upplag etc. vilket gör att det bästa är att dränera vattnet väl och 
röja upp arbetsområdet noggrant före omfattande schaktarbeten. 

3. Anpassningar intill ny dagvattendamm 
Det nya dagvattenmagasinet kommer utformas med fokus på det utökade behovet av 
flödesutjämning och huruvida det blir attraktivt för groddjur under vissa perioder är mer 
osäkert. Vissa år kommer säkert de vanligare groddjuren (som noterats i den befintliga 
dammen) att i olika grad utnyttja dagvattenmagasinet. För att begränsa risken att 
groddjur körs över föreslås därför att man etablerar hinder mot den föreslagna vägen 
utmed dagvattenmagasinets nordöstra sida. Hinder kan utformas på olika sätt men t ex 
några decimeters lodrät betong eller stenkant hindrar tämligen effektivt groddjuren. 
Passager under väg behövs inte eftersom intressanta groddjursmiljöer inte finns på 
nordöstra sidan av vägen. Hinder åt andra håll, där det också bitvis blir ökat inslag av 
hårdgjorda ytor bedöms inte relevant för de små mängder groddjur som det kan antas 
handla om. 
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4. Långsiktigt bevarande av det nya grodvattnet 
En skyddsåtgärd som planeras för att gynna groddjur ska självfallet så långt möjligt vara 
långsiktigt säkrad och fungerande. Ett nytt vatten på denna plats omfattas efter 
anläggande av de generella biotopskyddsbestämmelserna (småvatten under 1 ha i 
odlingslandskapet). Om inget annat fastställs berörs den även av 
strandskyddsbestämmelser vilket inför eventuella kommande exploateringsplaner i 
området kan vara relevant att utreda i dialog med Länsstyrelsen. Ett anlagt småvatten är 
också att betrakta som en vattenanläggning som därmed kräver tillstånd för att utrivas. 
Utöver dessa generella bestämmelser föreslås att kommunen åtar sig att sköta 
kringområdet runt dammen med slåtter eller bete samt att röja bort sly efter behov. Ett 
åtagande om miljöersättning för skötsel av våtmark inom Landsbygdsprogrammet skulle 
kunna vara aktuellt och omfattar i så fall 5 år i taget om man bedömer området kunna 
uppfylla kraven för åtagande och stöd (storleken kan vara för liten). Om småvattnet 
fungerar som det är tänkt kommer dessutom ett antal fridlysta arter att etablera sig och 
vattnet får därmed ytterligare stärkt skydd genom artskyddsförordningen, precis som den 
befintliga dagvattendammen. Arter som förväntas reproducera sig i det nya vattnet är 
åkergroda, vanlig groda, mindre vattensalamander och större vattensalamander. Större 
vattensalamander och dess har starkt skydd enligt art- och habitatdirektivet och har enligt 
detta ett sådant unionsintresse att särskilda bevarandeområden behöver utses (Natura 
2000-art). Arten finns upptagen i bilaga 2 till art- och habitatdirektivet. Fisk eller kräftor 
får inte introduceras i småvattnet och information om detta bör spridas till närboende. 

5. Uppföljning 
För att verifiera skyddsåtgärdernas effekt föreslås kvalitativ inventering av det nya 
grodvattnet varje år i minst 3 år efter anläggandet. Inventering kan utföras genom 2 
besök per vår med ambition att pricka in lek av åkergroda/vanlig groda samt 
salamandrar. Besöken kan kompletteras med besök för uppföljning av reproduktion 
under sommaren genom håvning. Uppföljning bör utföras av erfaren 
groddjursinventerare. 

Sammanfattande bedömning 
Det bedöms inte innebära någon risk för de lokala populationerna av varken åkergroda, 
vanlig groda, mindre vattensalamander, vanlig padda eller snok att den befintliga 
dagvattendammen tas bort om föreslagna skyddsåtgärder genomförs. Den befintliga 
dammen bedöms snarare, genom uttorkningskänsligheten, medföra en tydlig risk för 
särskilt mindre vattensalamander, kanske även åkergroda/vanlig groda som lockas att 
leka i vattnet som sedan torkar ut innan ynglen hinner metamorfosera till landfas. Den 
nya dammen kommer bli en bra reproduktionslokal för groddjur om den utförs enligt 
förslaget. Sammantaget bedöms skyddsåtgärderna därmed bidra till att stärka 
populationerna av groddjuren i området samtidigt som risken för skada på enskilda djur 
undviks. 

 



 

 

 

 
PM 

 TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS 

 
 

 

 
  
 

 2016-06-07 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

Tyréns AB 205 19 Malmö 

Besök: Isbergs gata 15 

Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se 

Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986 

 

O:\MAL\269096\T\_Text\160607_Trafikutredning Sätofta Campus.docx 

3(5) 

1 BAKGRUND 

I Sätofta, Höör, planeras för en ny förskola intill befintliga Sätoftaskolan. Förskolan kommer 

bestå av 8 avdelningar med 20 barn i varje avdelning och ca 30 personal. Sätoftaskolan är en 

grundskola(f-9) med ca 500 elever och ca 100 personal(inkl.kök). 

 

Tyréns har fått i uppdrag att beräkna och bedöma trafikflöden samt behov av parkering och 

angöring i samband med utbyggnaden av en ny förskola. 

2 TRAFIKFLÖDEN 

TRAFIKFLÖDEN IDAG 

Trafikmätningar gjorda i mars 2016 visar att det i dagsläget går mellan ca 1100 och 1500 

fordon under ett veckomedeldygn på den aktuella sträckan av Nybyvägen. Varav Sätoftaskolan 

alstrar drygt 700 fordon/veckomedeldygn. Av dessa är det 3 skolbussar och 5 taxibilar som 

ankommer varje dag till skolan. Leveranser och sophantering utgör ca 20 transporter under en 

vecka. 

TILLKOMMANDE TRAFIKFLÖDEN 

Den nya förskolan planeras för ca 160 barn. Av dessa bedöms ca 60% komma med bil och där 

1,3 barn antas sitta i varje bil, vilket ger ett trafikflöde på ca 300 fordonsrörelser under ett 

vardagsdygn(varje bil antas ge upphov till 4 fordonsrörelser för hämtning och lämning). 

Förskolans personal har uppskattats till ca 30 anställda och 50% av de anställda antas köra bil till 

arbetet, vilket ger ett trafikflöde på knappt 30 fordonsrörelser under ett vardagsdygn. Totalt 

förväntas den nya förskolan alstra ca 330 fordonsrörelser under ett vardagsdygn. Omräknat till 

ett veckomedelsdygn, dvs. inklusive lördag och söndag, blir trafikflödet ca 240 

fordonsrörelser/dygn. 

 

I samband med utvecklingen av Sätofta Campus planeras det även för ca 40 bostäder i form av 

radhus/marklägenheter nordväst om den nya förskolan. Varje bostad bedöms här alstra ca 6 

fordonsrörelser/dygn, vilket ger ett totalt trafikflöde på 240 fordonsrörelser/dygn. 

 

Den nya förskolan samt de planerade bostäderna bedöms därmed alstra totalt ca 480 

fordonsrörelser/dygn. Anslutning till Nybyvägen planeras ske via en ny anslutningspunkt väster 

om den befintliga anslutningen till skolan. 60% av flödet antas fördela sig österut och 40% 

västerut på Nybyvägen. 

 

Figur 1. Förväntat framtida trafikflöde. 



 
 

 

Uppdrag: Trafik Sätofta Campus, 269096  2016-06-07 

Beställare: Höörs kommun  
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3 PARKERING 

BILPARKERING 

Idag finns det ca 74 bilplatser i anslutning till Sätoftaskolan. Antalet personal som jobbar på 

skolan och i köket är ca 100. Höörs parkeringsnorm anger ett behov på 26 platser för 

Sätoftaskolan (grundskola f-9). Med hänsyn till att Sätoftaskolan ligger en bit utanför Höörs 

centrum och tågstation bedöms andelen som kör bil till denna skola vara något högre än vad 

normen anger. Med ett antagande om att ca 50% av personalen kör bil till arbetet blir 

parkeringsbehovet istället 50 bilplatser. Det finns även behov av parkering för EPA-traktorer. 

Skolans bedömning är att det finns behov för ca 7-10 parkeringsplatser för elever som kör till 

skolan. 

 

Den nya förskolan har en planerad yta på ca 1300 kvm BTA. Enligt Höörs parkeringsnorm är 

parkeringstalet för förskola 12 bilplatser per 1000 kvm BTA. Med utgångspunkt i 

parkeringsnormen är parkeringsbehovet för den planerade förskolan ca 16 bilparkeringsplatser. 

Med ett antagande om att det är totalt 30 anställda på förskolan och att andelen som kör bil till 

arbetet är 50%, blir behovet av personalparkering 15 platser. Bedömningen är att förskolan har 

ett parkeringsbehov på ca 15 bilplatser för personal/besök.  

 

Med ett antagande om att ca 40% av eleverna kommer med bil till skolan och att det i varje bil 

sitter 1,3 elever blir antalet angörande bilar 153. 2/3 av angöringstrafiken, dvs ca 100 bilar, 

antas komma mellan klockan 7:30-8:30 på morgonen. Under maxkvarten antas 40% av denna 

trafik angöra, dvs. ca 40 bilar. Med en jämn fördelning på 5-min perioder under maxkvarten blir 

behovet av angöringsplatser ca 13. 

 

Behovet av angöringsplatser/korttidsparkering till den nya förskolan bedöms vara högre jämfört 

med skolan då en större andel föräldrar förväntas hämta och lämna sina barn med bil. Föräldrar 

med barn i förskolan angör/korttidsparkerar även under en längre tid jämfört med de med barn i 

grundskolan. Med ett antagande om att ca 60% av barnen i förskolan kommer med bil och att 

det i varje bil sitter 1,3 barn är det varje morgon ca 74 bilar som angör förskolan. 2/3 av 

angöringstrafiken på morgonen bedöms komma till förskolan mellan kl. 07:30-08:00. Med ett 

antagande om en jämn fördelning av angöringstrafiken under 10-minuters intervaller blir 

behovet ca 16 platser för angöring/korttidsparkering.  

 

Troligtvis kommer en del av angöringstrafiken till förskola och skola att vara den samma 

eftersom det i många fall kan handla om hämtning/lämning av syskon i skola respektive förskola 

vid samma tillfälle. 

 

Bilparkering Antal parkeringsplatser 

(personal/besök) 

 

Antal angöringsplatser/korttidsparkering Totalt 

 

Sätoftaskolan 50 (+7 EPA) 13 63 (+ 7) 

Förskola 15 16 31 

 66 (+7 EPA) 29 95 (+7) 

 

CYKEL- OCH MOPEDPARKERING 

Med ett antagande om att 40% av elever och personal cyklar till skolan är behovet 200 

cykelplatser, varav ca 15 bör vara mopedplatser.  

 

Riktvärden för cykelparkering vid förskola enligt Höörs parkeringsnorm är 6 cykelplatser per 

1000 kvm BTA för anställda och ca 12,5 cykelplatser per 1000 kvm BTA för besökare/elever. För 

den planerade förskolan blir då behovet ca 24 cykelplatser. 

 

Cykelparkering Antal parkeringsplatser 

(cykel) 

Sätoftaskolan 200(inkl. 15 moped) 

Förskola 24 
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4 GENERELLA UTFORMNINGSASPEKTER 

ANGÖRINGS- OCH PARKERINGSYTOR 

Bussangöring bör lokaliseras och utformas på ett sätt som minskar risken för störningar från 

övrig angöringstrafik och för att undvika att av- och påstigande barn ska behöva korsa 

körbanan. Parkering och angöring bör lokaliseras och utformas för att undvika att få in onödig 

trafik allt för långt in i skolområdet.  

 

För att skapa en trafiksäker miljö vid skolan bör utformningen generellt sett medföra så få 

backrörelser som möjligt. Gång- och cykelpassager bör höjas upp för att säkerställa låga 

hastigheter och ge prioritet till de som går och cyklar till skolan. För att undvika höga 

hastigheter i angörings- och parkeringsområdet bör körytor som är långa och raka även 

kompletteras med hastighetsdämpande åtgärder. 

 

I anslutning till den planerade förskolans kök och miljöhus bör en lastgård anläggas där det 

möjliggörs för lastbilar och sopbilar (12 m, Lbn) att angöra och vända runt utan att behöva 

backa. Lastgården bör utformas för att undvika konflikt med korsande gång- och cykeltrafik och 

angöringstrafik.  

 

Längsgående parkeringar vid GC-bana bör utformas med en minst 1 meter bred av- och 

påstigningsyta för att undvika att bildörrar öppnas ut över cykelbanan.  

 

Större parkeringsytor bör styras upp med markerade platser för att öka kapaciteten på ytan. 

INFARTER 

Den östra infarten till skolområdet föreslås ligga kvar i befintligt läge men gång- och 

cykelpassagen vid infarten bör höjas upp för att säkerställa en låg hastighet. 

 

Den exakta sträckningen av den nya västra infartsvägen är ännu inte helt fastställd. Syftet med 

den nya vägen är att den ska koppla det planerade bostadsområde nordväst om förskolan till 

Nybyvägen. Sträckningen av vägen anpassas för att optimera förskolans lekytor och för att få en 

så trafiksäker anslutning till Nybyvägen som möjligt. Med hänsyn till siktförhållanden och 

bevarandevärda ekar är antalet lägen för att ansluta till Nybyvägen begränsade. Även här bör 

gång- och cykelpassagen höjas upp för att säkerställa en låg hastighet för barn som går och 

cyklar till skolan. 

 

Förskolans parkeringsyta kan eventuellt anordnas i en etapplösning för att optimera 

förskolegårdens yta. I en första etapp, innan vägen till det planerade bostadsområdet är 

utbyggd, kan parkeringen lokaliseras väster om förskolegården i nära anslutning till Nybyvägen. 

Då vägen ännu inte är utbyggd kan kopplingen mellan parkering och förskola ske utan konflikt 

med biltrafik. I en andra etapp, då den nya vägen är utbyggd, kan parkeringen istället lokaliseras 

öster om den nya vägen men norr om förskolan. På så sätt kan en koppling mellan parkering och 

förskola säkras utan att behöva korsa den nya vägen, samtidigt som man undviker att ta yta av 

förskolegården för parkering. 
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1 BAKGRUND 

Sätoftaskolan i Höörs kommun ska byggas ut med en förskola enligt 
detaljplan för Sätofta 18:54 m fl i Höör. I situationsplanen finns en angiven 
yta för fördröjning av dagvatten. WSP har fått uppdraget av Höörs kommun 
att utföra en dagvattenutredning för att utreda fördröjningskapaciteten för den 
angivna ytan och även ge förslag på utformning för dagvattenhanteringen. 

1.1 UNDERLAG 
Följande underlag har tillhandahållits av beställaren: 

 Översiktligt projekterings PM Geoteknik 
 Översiktlig markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR/Geo) 
 Dagvattenpolicy för Höörs kommun 
 Planbeskrivning för Detaljplan för Sätofta 18:54 m fl. fastigheter ”ny 

förskola vid Sätoftaskolan”, i Höör 
 Ritningar: 

- Ritning diken kopplade till LOD väster om Sätoftaskolan 
(Omläggning av dagvattenledning i Sätofta) 
- Ritning LOD damm vid Sätoftaskolan 
- Illustrationskarta 
- Drift- och anläggningsytor_Satofta forskola mm 

 DWG-filer: 
- Grundkarta 
- Illustrationsplan 
- VA-karta 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 PLANOMRÅDET 
Området för detaljplanen ligger i södra Höör, nära östra Ringsjöns norra 
strand, enligt Figur 1. Utklippet ur illustrationsplanen i Figur 2 visar den 
nytillkomna byggnaden, ytan för dagvattenhantering och angränsande 
befintliga fastigheter.  
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Figur 1 Planområdets placering i förhållande till centrala Höör. 

2.2 RECIPIENT OCH MILJÖKVALITETSNORMER 
Recipienten Östra Ringsjön uppnår ej god kemisk ytvattenkvalitet. Detta 
beror på för höga halter av kvicksilver och Bromerad difenyleter. Då 
förekomsten av dessa ämnen beror till stor del på luftnedfall är ämnena 
undantagna från kvalitetskravet att uppnå god kemisk status. Övriga 
prioriterade ämnen Kadmium, Bly och Nickel har uppmätts i halter som ligger 
under de värden som tillåts enligt miljökvalitetsnormerna.  
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Figur 2 Situationsplan för området med planerad dagvattendamm väster om 
skolområdet. Tillkommande förskolebyggnad visas i orange. 

2.3 GEOHYDROLOGI 
Enligt erhållet projekteringsPM anges det att förutsättningar för lokalt 
omhändertagande av dagvatten kan finnas då grundvattenytan ligger relativt 
djupt och dominerande jordart är sandmorän.  

Vid en geohydrologisk undersökning utförd av Sweco under hösten 2016 
uppmättes stabila grundvattennivåer på 1,7 – 2,7 m under markytan i 
området. Figur 3 visar ett urklipp från en ritning över jordprovpunkter i 
området. Den grundvattenmätning som gjorts närmast dammen är markerad 
i figuren. Nivåer varierar dock med årstiderna så för att få en säkrare bild av 
vilka nivåer som kan förväntas krävs kontinuerliga mätserier över en längre 
period.  
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Figur 3 Ritning över mätpunkter där jordprover har tagits. Den markerade punkten är 
den av punkterna där en grundvattennivå har kunnat mätas in som ligger närmst den 
planerade dammen. 

2.4 TOPOGRAFI 
Befintliga höjdkurvor i området visas i Figur 4 tillsammans med uppskattade 
rinnpilar. Från den västra delen av planområdet finns en naturlig riktning för 
markavrinning åt sydväst. 

Inmätt GV-nivå: 
+62,4 m 
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Figur 4 Utredningsområdets gränser i rosa med uppskattade rinnvägar i grönt baserat 
på givna höjdkurvor i området. 

2.5 FÖRDRÖJNING I SITUATIONSPLAN 
Den yta som har avsatts för fördröjning av dagvatten i situationsplanen 
rymmer en dagvattendamm av form och utbredning enligt Figur 5. Enligt 
nedan givna förutsättningar har en reglervolym beräknats till 194 m3 och en 
total volym från botten till släntkrön beräknats till 295 m3. 

 Yta ca 460 m2 
 Slänter 1:5 
 Reglerdjup 0,6 m 
 Totalt djup (upp till släntkrön) 0,78 m 
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Figur 5 Yta avsatt för dagvattenfördröjning enligt situationsplanen. Dagvattendammen 
placeras mellan ny väg och två befintliga fastigheter. Den röda heldragna linjen 
markerar en anslutande ledning från ett dike västerifrån. 

2.6 ANSLUTNINGSPUNKT OCH BEFINTLIG 
ANLÄGGNING 

En befintlig dagvattendamm norr om den planerade dammen är idag kopplad 
till en ledning som leds genom en lokalgata mellan befintliga fastigheter, förbi 
Nybyvägen och ut i Ringsjön i ett utlopp ca 200 m söder om befintlig damm. 
Den befintliga dammen och dess anslutning till ledningen i gatan syns i Figur 
5, hit avvattnas en av de befintliga skolbyggnaderna och ett dike västerifrån. 
Den befintliga dammen tas bort och ersätts med den planerade 
fördröjningsdammen. Den nya dammen ansluts till den befintliga ledningen 
från sitt sydvästra hörn via en brunn, enligt skissen i Figur 6. Ledningen är en 
betongledning av dimension 400, dess kapacitet har uppskattats enligt 
värdena listade nedan, råhetstalet har valts till ett högt värde för marginaler i 
beräkningen. Den uppskattade kapaciteten tar däremot inte hänsyn till en 
minskning i dimension i ledningen under Nybyvägen, denna kan innebära att 
den verkliga kapaciteten är mindre än den uppskattade. 

 Innerdiameter 400 mm 
 Lutning 0,5 % 
 Råhetstal K=5  
 Kapacitet 120 l/s 
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Figur 6 Skiss över dammens anslutning till den befintliga ledningen med utlopp i 
Ringsjön. 

3 DAGVATTENFLÖDEN 

Beräkningar har gjorts för dimensionerande flöden vid ett 20-årsregn enligt 
Dahlström (2010) med pålagd klimatfaktor 1,25. 

Figur 7 visar vilka ytor från området som har räknats in i flödesberäkningar 
från avrinning. Parkeringsområdet i östra delen har uppskattats avvattnas till 
75 % västerut och 25 % österut. Ytavrinningen från området har därefter 
beräknats med avrinningskoefficienter enligt Tabell 1. Här redovisas även de 
framräknade reducerade ytorna. Flöden tillkommer även från en befintlig 
skolbyggnad utifrån området.  

Tabell 1 Beräknade reducerade ytor som avvattnas till dammen tillsammans med 
använda avrinningskoefficienter. 

Typ av yta Avrinningskoefficient Area (ha) Reducerad 
area (ha) 

Tak 0,9 0,35 0,32 

Asfalt 0,8 0,64 0,51 

Skolgård 0,3 0,11 0,03 

Grönyta 0,1 0,07 0,01 

Totalt  1,17 0,87 
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Figur 7 De ytor från planområdet som har medräknats i avrinningsflöden har 
markerats i figuren. Orange visar tak, röd markerar skolgård, grå markerar asfalt. Av 
parkeringsytan öster om skolan har 75 % räknats in. En befintlig skolbyggnad utanför 
planområdet kommer också avvattnas till dammen och har räknats med i totalt flöde.  

 

Den totala reducerade ytan ger upphov till flödet 312 l/s vid ett 20-årsregn 
med 10 min varaktighet.  

Den dimensionerande varaktigheten för fördröjning av ett 10-årsregn uppgår 
till 1 timme. Om det tillåtna utflödet väljs som 32 l/s krävs en 
fördröjningsvolym på 193 m3 vilket ryms inom den beräknade volymen hos 
den planerade fördröjningsdammen. Det rekommenderade utflödet från 
dammen är alltså 32 l/s. Dammens kapacitet skulle kunna utökas ytterligare 
om det tillåtna flödet ökas. 

För en extremregnssituation har dammens fördröjningskapacitet undersökts 
då hela volymen upp till släntkrön räknas med. Släntkrönets lägsta nivå har 
här antagits till +63,0 m. Denna volym uppgår till 300 m3 och har kapacitet att 
fördröja ett 100-årsregn om ett utflöde på 145 l/s tillåts. Kapaciteten på 
anslutande ledning har enligt ovan uppskattats till ca 120 l/s vilket innebär att 
det inte finns kapacitet i dammen att utforma utloppet för att fördröja ett 100-
årsregn. Vid extremt stora regn kommer avrinning från den översvämmade 
dammen behöva ske ytledes söderut.  

Som jämförelse har även kapaciteten att fördröja ett 10-årsregn beräknats 
för den totala volymen, då räcker ett tillåtet utflöde på 10 l/s för att önskad 
kapacitet ska uppnås. Det rekommenderade utflödet 32 l/s motsvarar i sin tur 
en fördröjningskapacitet då hela volymen räknas in som kan fördröja ett 20-
årsregn men som inte räcker till att fördröja ett 30-årsregn.  

4 FÖRORENINGSFÖRHÅLLANDEN 

De planerade förändringarna inom planområdet innebär utökade hårdgjorda 
ytor i form av främst tak och parkeringsytor. Denna typ av ytor bidrar till en 
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viss belastning av föroreningar i form av exempelvis bly, zink, cadmium och 
olja. Det är därför rekommenderat att dagvattnet genomgår rening innan det 
släpps ut i sjön. En våt damm bidrar enligt stormtac till att reducera 
föroreningar enligt tabellen nedan. Då området dessutom har goda 
förutsättningar för infiltration och de trafikerade ytorna inom området är 
placerade i anslutning till grönytor kan dagvatten avledas hit och föroreningar 
fastläggas i marken.  

Tabell 2 Reduktion av förorenande ämnen i en våt damm enligt Stormtac.  

 Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS olja PAH BaP 

% 75 60 55 80 60 85 30 80 80 70 75 

5 UTFORMNING 
DAGVATTENHANTERING 

5.1 SEKTION DAMM 
Föreslagna sektioner av den planerade dammen ges av Figur 8 och Figur 9. 
En högvattenyta har tagits fram av Mittskåne vatten baserat på att 
anslutande ledningar till den befintliga dammen inte ska dämmas upp när de 
leds till den nya fördröjningen. Denna nivå kan komma att höjas vid 
noggrannare undersökningar i detaljprojekteringsfasen. Bottennivån har valts 
till samma som den befintliga dammen. Om en större fördröjningsvolym 
önskas skulle dammen kunna göras djupare. Ett reglerdjup på 0,6 m ges av 
föreslagna nivåer. Ett strypt utlopp placeras i höjd med botten och ett 
nödavlopp placeras i nivå med högvattenytan. För de redovisade sektionerna 
blir skillnad i höjd mellan högvattenyta och markhöjd som minst 0,95 m. Den 
lägsta höjd som mätts in runt dammen är 63,1 m i det sydvästra hörnet vid 
utloppet, denna ligger ca 0,3 m över högvattenytan. Här kan man skydda 
angränsande fastigheter genom att anlägga någon form av flödesbarriär 
längs fastighetsgränsen. Alternativt kan slänterna göras lite brantare här för 
att få plats med en förhöjd kant på dammen. Släntkrönet föreslås få en lägsta 
nivå +63, 0 m i det sydvästra hörnet, för att ytlig avledning ska ske söderut 
bör släntkrönet ges en högre höjd runt resten av dammen. 
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Figur 8 Figuren visar en uppskattad utbredningsyta baserat på att en slänt på 1:5 ska 
få plats, blå linje markerar högvattenytan och röd linje markerar släntkrön. Sektion A 
och B har markerats.  

 

 
Figur 9 Föreslagna sektioner A och B. 0,6 m reglernivå ger marginal till befintliga 
höjder som för sektionen ligger 0,95 m över högvattenytan. 

 

De grundvattennivåer som har uppmätts nära platsen har nått upp till 62,4 m 
under hösten. Mätpunkten som finns markerad i Figur 3 ligger en bit norr om 
platsen för den planerade dammen där befintlig markhöjd är ca +64 m. Det 
är därför svårt att garantera fördröjningsvolymen för dammen. Vanligtvis är 
grundvattennivån som lägst på sommaren då risken för stora regn är som 
störst. I det aktuella fallet ligger området nära Ringsjön vars nivå är reglerad 
och därmed inte följer naturliga fluktuationer. Sjöns möjliga inverkan på 
grundvattennivåer i området gör det tveksamt att anta att 
grundvattennivåerna är som lägst på sommaren utan att göra 
kompletterande undersökningar av grundvattenytans nivåer. För att 
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garantera dammens fördröjande effekt kan den behöva anläggas som en tät 
damm.   

5.2 LOKALT OMHÄNDERTAGANDE 
Då marklagrenas genomsläpplighet är god i området bör grönytor användas 
för lokal infiltration av dagvatten. Takvatten från skolbyggnaden kan ledas 
ner i grönytor i anslutning till byggnaden. Parkeringsytor kan avvattnas till 
anslutande grönområden. Gator kan även avvattnas till exempelvis 
makadamstråk som dräneras till dagvattensystemet om 
infiltrationskapaciteten inte räcker till. Dessa åtgärder bidrar med rening av 
dagvatten genom fastläggning av föroreningar i växtlighet och i marken. 
Åtgärderna frigör även ytterligare kapacitet i dammen vilket minskar risken 
för överbelastning och översvämning från dammen till anslutande gata och 
fastigheter. 

5.3 FLÖDESVÄGAR VID EXTREMA REGN 
Den föreslagna dammsektionen innebär en extra fördröjningskapacitet då 
dammen vid 20-årsregnet ännu inte fylls upp till kanten. Vid ett tillräckligt 
stort regn kommer dock dammen att fyllas och områdets avrinning kommer 
att behöva avledas genom området ner mot sjön. Utformningen av området 
måste då säkerställa att vatten inte rinner in mot byggnader på tomterna. För 
detta föreslås nedan beskrivna åtgärder som även illustreras i Figur 10. 

Fastigheter som angränsas till dammens sydvästra hörn bör ges extra skydd 
i form av flödesbarriärer som säkerställer att vatten rinner ut mot vägen och 
inte in mot byggnaderna.  

Enligt befintlig höjdsättning ligger norra delen av vägen mellan fastigheterna 
initialt lite nedsänkt vilket bildar ett naturligt rinnstråk mellan fastigheterna. 
Väster om vägen är marginalerna dock dåliga med fastigheter som ligger lite 
lägre eller på ungefär samma nivå som vägen, detta innebär en risk för att 
vatten kommer rinna hit vid stora regn. Det rekommenderas därför att 
anlägga någon form av flödesbarriär mellan gata och fastighet om det inte 
redan finns i dagsläget.  

Vidare bör rinnvägar från skolområdet utformas för att även skydda 
fastigheten öster om gatan. Cykel/gång-stråket väster om den södra 
parkeringen kan anläggas som något nedsänkt för att skapa en rinnväg här 
från skolgården ner till Nybyvägen.  

Nybyvägen är utformad med tvärfall vilket hindrar mindre flöden från att rinna 
av vägen mot sjön. Detta innebär ett visst skydd av fastigheterna söder om 
vägen. Vid extremflöden däremot kommer detta förmodligen inte räcka som 
skydd, därför rekommenderas här att flödesbarriärer anläggs med släpp i 
punkter där vattnet kan tillåtas rinna utan risk för skada på byggnader. 
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Figur 10. Rekommenderade åtgärder för att säkerställa rinnvägar mot sjön vid 
extremregn. 

  

Anläggs som 
nedsänkt flödesväg 

Flödesbarriär 
anläggs för skydd 
av fastigheter 

Flödesbarriär 
anläggs för skydd 
av fastigheter med 
släpp för flödet där 
ingen fastighet 
riskerar att skadas  

Nybyvägen  
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VI ÄR WSP 
WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. 
Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & 
Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och 
mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, 
kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 36 500 
medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi 
omkring 3 700 medarbetare. 

 

 

WSP Sverige AB 
Arenavägen 7 
121 88 Stockholm-Globen 
Tel: +46 10 7225000 
http://www.wspgroup.se 
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KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2015/393

§ 236 Planuppdrag för Campus Sätofta

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Uppdrag lämnas för ny detaljplan med syfte att utveckla Campus Sätofta enligt barn- 
och utbildningsnämndens behov. Det tidigare planarbetet för ny förskola i Sätofta avslutas 
därmed.

2. Planarbetet ska inledas med ett planprogram som beskriver mål och utgångspunkter 
för detaljplanen och vilka alternativ som finns inför det fortsatta planarbetet.

3. Planarbetet ska bedrivas med utökat förfarande.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har i beslut den 13 april 2015 uttalat att Sätoftaskolan 
behöver utvecklas med:

• Fler förskoleplatser i Sätoftaområdet, totalt 8 avdelningar

• Fler klassrum för skolverksamhet

• Lokaler för särskolan

• Kök dimensionerat för att leverera mat till all verksamhet inom Sätoftaområdet

• Matsal anpassad med hänsyn till arbetsmiljö och trivsel

• Musiksal i ordinarie lokaler

• Anpassning av idrottshall, omklädningsrum och förråd

• Arbetsrum för personal

• Skolbibliotek, eventuell integrerat med folkbibliotek

Kommunfullmäktige har den 17 juni 2015 beslutat att Sätoftaskolans framtida 
lokalförsörjning ska utredas med utgångspunkt i BUNs önskemål. Kommundirektören fick 
i uppdrag att formera en projektledningsgrupp för ärendet. Nu fråga om planarbetet som 
är en del av projektet.

Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsunderlag
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-26 § 261



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2015-11-09 2 (2)

KOMMUNSTYRELSEN

Justerande Utdragsbestyrkande

2. Tjänsteskrivelse från samhällsplaneraren/kommunarkitekten 2015-10-07
_____
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2015/393

§ 16 Godkännande av detaljplan för samråd, 
Sätofta 18:54 m fl fastigheter ”ny förskola 
vid Sätoftaskolan” i Höör.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Godkänna detaljplanen för Sätoftaskolans förskola m.m., Sätofta 18:54 m.fl., för 
samråd.

2. Plankostnader ska ingå i samband med att Höörs fastighets AB köper marken som ska 
tillföras skolfastigheten.

Ärendebeskrivning
Ett samrådsförslag till detaljplan har tagits fram som utformats efter planuppdrag 2015-
11-09 § 236 och enligt planprogrammet som ställdes ut för samråd sommaren 2016. Ett 
dialogmöte har hållits om innehållet i planprogrammet den 15 juni i Sätoftaskolans matsal 
då den planerade förskolans läge i 1 och 2 plan visades i terrängen och enkäter delades 
ut. Svaren på enkäterna biläggs ärendet liksom en skrivelse från förskolechef och rektor 
på Sätoftaskolan. Skriftliga inkomna synpunkter redovisas i samrådsredogörelse över 
planprogrammet.

Syftet är att utveckla Sätofta skolområde med en ny förskola i 8 avdelningar för 160 barn 
samt för övrig byggnation enligt barn- och utbildningsnämndens specificerade behov. 
Planarbetet bedrivs med utökat planförfarande varav planprogrammet inledningsvis 
beskrev mål och utgångspunkter och olika alternativ. Utöver förskolan i 8 avdelningar har 
barn- och utbildningsnämnden beslutat, den 13 april 2015, att det behövs fler klassrum för 
skolverksamhet, lokaler för särskolan, kök dimensionerat för att leverera mat till all 
verksamhet inom Sätoftaområdet, matsal anpassad med hänsyn till arbetsmiljö och 
trivsel, musiksal i ordinarie lokaler, anpassning av idrottshall samt omklädningsrum och 
förråd, arbetsrum för personal samt ett skolbibliotek eventuell integrerat med folkbibliotek.

Utvidgningen av skolområdet stämmer med plan för Ringsjöbandet, som är en del av 
översiktsplanen, där utvidgningen av skolområdet samt området väster om, kommunägd 
mark, Bosjökloster 1:270, ingår som utvecklingsområde. Utvidgningen stämmer även med 
Översiktsplanen 2002. För Sätoftaskolans första del gäller detaljplan från 1992-03-27 och 
detaljplan för högstadiedelen är från 2004-10-28 där också idrottsplanen nordväst om 
ingår. I detaljplanen ingår kommunägd mark Sätofta 18:53 och en mindre del av 
Bosjökloster 1:270 samt Sätofta 18:10. HFAB äger den befintliga skolfastigheten, Sätofta 
18:54.

En ny tillfart till förskolan och framtida byggnation inom utvecklingsområdet kommer 
behövas och planeras enligt trafikutredning väster om stenladan intill Nybyvägen. Gatan 
byggs ut fram till förskolans parkeringsplats med vändslinga som ska användas av 
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föräldrar vid hämtning och lämning. Därefter avslutas utbyggnaden av gatan i en första 
etapp, tills behov finns att bygga ut den vidare till fastigheten i nordväst, Bosjökloster 
1:270. I det skede gatan byggs vidare kommer parkeringen till förskolan att flyttas. 
Avsikten är att barn och föräldrar ska kunna ta sig från parkeringen utan att korsa 
bilvägen. Även den östra befintliga tillfartsgatan och parkeringen kommer behöva byggas 
ut och förändras för att möjliggöra tillräckliga parkeringar och transporter, bland annat 
behövs en vändplats för lastbilar intill det nya köket.

Stenladan föreslås för skolverksamhet, förskoleverksamhet, samlingssal och bostad i 
avsikt att möjliggöra flexibel användning. Synpunkter framförda vid dialogmötet, enkäter 
och skrivelse från förskolechef och rektor och samtliga pedagoger är att den nya 
förskolan ska uppföras i 1 plan. Detaljplaneförslaget möjliggör även att 2-plan kan byggas 
i en större del av det område som bildar förskoletomt om behov skulle finnas i framtiden. 
Dock undantas ett område intill vårdhemmet i öster där det enbart tillåts 1-plan i avsikt att 
hålla respektavstånd till angränsande bostad/vård.

Allmän platsmark kommer att behövas och anges i planen i form av natur med 
dagvattendamm, gata, parkering och gång- cykelväg. Gång- cykelvägen knyter samman 
hela skolområdet och intill gångcykelvägen föreslås parkeringshus för cyklar och mopeder 
inom ”kryssmark” som betecknar mark där förråd får förläggas men inte uppförande av 
själva huvudbyggnaden. Gällande detaljplaner anger enskilt huvudmannaskap. Förslaget 
är att ändra till kommunalt huvudmannaskap för den allmänna platsmarken då den avses 
vara, och är till nytta, för mer än själva skolan.

Beslutsunderlag
1. 1_Utkast a_Plankarta med planbestämmelser Ksau 20170130.pdf
2. 2_Utkast a_ Illustrationskarta Ksau 20170130.pdf
3. 3_Plan- och genomförandebeskrivning
4. <!-- 8. File -->4_Grundkarta 20170117.pdf
5. <!-- 8. File -->5_Samrådsredogörelse, inkomna skrivelser angående 
planprogrammet_Utkast a.pdf
6. 6_Planprogram_20160607.pdf
7. 7_Svar på enkätfrågor från workshop vid dialogmötet 2016_06_15.pdf
8. 8_Kommentarer angående den blivande förskolebyggnadens utformning på 
Sätoftaområdet_2016_11_01_förskolechef o rektor.pdf
9. Tjänsteskrivelse_Ksau_2017-01-30 Godkännande för samråd.pdf
10.10_Rapport miljöteknisk markundersökning Sätofta 18;53 och 18;54.pdf
11. 11_160607_Trafikutredning Sätofta Campus.pdf
12. 12_Rapport_Naturvärdesbedömning_20160425.pdf
13. 13_Rapport_Översiklig MUR med bilagor 2016-10-21.pdf 
14. 14_Rapport:Översiktlig ProjPM Geoteknik 2016-10-21.pdf 
15. 15_Trafikutredning Tyrens 2016-06-07.pdf
_____
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Dnr KSF 2015/393

§ 32 Godkännande av detaljplan för samråd, 
Sätofta 18:54 m fl fastigheter ”ny förskola 
vid Sätoftaskolan” i Höör.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna detaljplanen för Sätoftaskolans förskola m.m., Sätofta 18:54 m.fl., för 
samråd.

2. Plankostnader ska ingå i samband med att Höörs fastighets AB köper marken som ska 
tillföras skolfastigheten.

Ärendebeskrivning
Ett samrådsförslag till detaljplan har tagits fram som utformats efter planuppdrag 2015-
11-09 § 236 och enligt planprogrammet som ställdes ut för samråd sommaren 2016. Ett 
dialogmöte har hållits om innehållet i planprogrammet den 15 juni i Sätoftaskolans matsal 
då den planerade förskolans läge i 1 och 2 plan visades i terrängen och enkäter delades 
ut. Svaren på enkäterna biläggs ärendet liksom en skrivelse från förskolechef och rektor 
på Sätoftaskolan. Skriftliga inkomna synpunkter redovisas i samrådsredogörelse över 
planprogrammet.

Syftet är att utveckla Sätofta skolområde med en ny förskola i 8 avdelningar för 160 barn 
samt för övrig byggnation enligt barn- och utbildningsnämndens specificerade behov. 
Planarbetet bedrivs med utökat planförfarande varav planprogrammet inledningsvis 
beskrev mål och utgångspunkter och olika alternativ. Utöver förskolan i 8 avdelningar har 
barn- och utbildningsnämnden beslutat, den 13 april 2015, att det behövs fler klassrum för 
skolverksamhet, lokaler för särskolan, kök dimensionerat för att leverera mat till all 
verksamhet inom Sätoftaområdet, matsal anpassad med hänsyn till arbetsmiljö och 
trivsel, musiksal i ordinarie lokaler, anpassning av idrottshall samt omklädningsrum och 
förråd, arbetsrum för personal samt ett skolbibliotek eventuell integrerat med folkbibliotek.

Utvidgningen av skolområdet stämmer med plan för Ringsjöbandet, som är en del av 
översiktsplanen, där utvidgningen av skolområdet samt området väster om, kommunägd 
mark, Bosjökloster 1:270, ingår som utvecklingsområde. Utvidgningen stämmer även med 
Översiktsplanen 2002. För Sätoftaskolans första del gäller detaljplan från 1992-03-27 och 
detaljplan för högstadiedelen är från 2004-10-28 där också idrottsplanen nordväst om 
ingår. I detaljplanen ingår kommunägd mark Sätofta 18:53 och en mindre del av 
Bosjökloster 1:270 samt Sätofta 18:10. HFAB äger den befintliga skolfastigheten, Sätofta 
18:54.

En ny tillfart till förskolan och framtida byggnation inom utvecklingsområdet kommer 
behövas och planeras enligt trafikutredning väster om stenladan intill Nybyvägen. Gatan 
byggs ut fram till förskolans parkeringsplats med vändslinga som ska användas av 
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föräldrar vid hämtning och lämning. Därefter avslutas utbyggnaden av gatan i en första 
etapp, tills behov finns att bygga ut den vidare till fastigheten i nordväst, Bosjökloster 
1:270. I det skede gatan byggs vidare kommer parkeringen till förskolan att flyttas. 
Avsikten är att barn och föräldrar ska kunna ta sig från parkeringen utan att korsa 
bilvägen. Även den östra befintliga tillfartsgatan och parkeringen kommer behöva byggas 
ut och förändras för att möjliggöra tillräckliga parkeringar och transporter, bland annat 
behövs en vändplats för lastbilar intill det nya köket.

Stenladan föreslås för skolverksamhet, förskoleverksamhet, samlingssal och bostad i 
avsikt att möjliggöra flexibel användning. Synpunkter framförda vid dialogmötet, enkäter 
och skrivelse från förskolechef och rektor och samtliga pedagoger är att den nya 
förskolan ska uppföras i 1 plan. Detaljplaneförslaget möjliggör även att 2-plan kan byggas 
i en större del av det område som bildar förskoletomt om behov skulle finnas i framtiden. 
Dock undantas ett område intill vårdhemmet i öster där det enbart tillåts 1-plan i avsikt att 
hålla respektavstånd till angränsande bostad/vård.

Allmän platsmark kommer att behövas och anges i planen i form av natur med 
dagvattendamm, gata, parkering och gång- cykelväg. Gång- cykelvägen knyter samman 
hela skolområdet och intill gångcykelvägen föreslås parkeringshus för cyklar och mopeder 
inom ”kryssmark” som betecknar mark där förråd får förläggas men inte uppförande av 
själva huvudbyggnaden. Gällande detaljplaner anger enskilt huvudmannaskap. Förslaget 
är att ändra till kommunalt huvudmannaskap för den allmänna platsmarken då den avses 
vara, och är till nytta, för mer än själva skolan.

Beslutsunderlag
1. 1_Plankarta med planbestämmelser 20170213.pdf
2. 2_Illustrationskarta 20170213.pdf
3. 3_Plan- och genomförandebeskrivning 20170213_L.pdf
4. <!-- 8. File -->4_Grundkarta 20170117.pdf
5. <!-- 8. File -->5_Samrådsredogörelse, inkomna skrivelser angående 
planprogrammet_Utkast a.pdf
6. 6_Planprogram_20160607.pdf
7. 7_Svar på enkätfrågor från workshop vid dialogmötet 2016_06_15.pdf
8. 8_Kommentarer angående den blivande förskolebyggnadens utformning på 
Sätoftaområdet_2016_11_01_förskolechef o rektor.pdf
9. Tjänsteskrivelse_Ksau_2017-01-30 Godkännande för samråd.pdf
10. 10_Översiktlig Miljöteknisk markundersökning och Geoteknik 20161222.pdf
11. 11_160607_Trafikutredning Sätofta Campus.pdf
12. 12_Rapport_Naturvärdesbedömning_20160425.pdf
13. 13_Rapport_Översiklig MUR med bilagor 2016-10-21.pdf 
14. 14_Rapport:Översiktlig ProjPM Geoteknik 2016-10-21.pdf 
15. 15_Trafikutredning Tyrens 2016-06-07.pdf
16. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-01-30 (2017-01-30 KSAU §16).doc
_____
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Dnr KSF 2015/393

Godkännande av detaljplan för granskning
Sätofta 18:54 m fl. fastigheter ”ny förskola vid 
Sätoftaskolan" i Höör

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Godkänna detaljplanen för Sätoftaskolans förskola m.m., Sätofta 18:53 m.fl., för 
granskning.

2. Att behovsbedömningen är att detaljplanen inte har betydande miljöpåverkan och att 
en MKB, miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas

3. Plankostnader ska ingå i samband med att Höörs fastighets AB köper marken som ska 
tillföras skolfastigheten.

4. Exploateringsavtal ska upprättas mellan Höörs fastighets AB och Höörs kommun och 
exploateringsavtalet ska antas innan detaljplanen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-13 KS §32 att godkänna planförslaget för samråd. 
Detaljplanen har därefter varit utställd för samråd under tiden 2017-02-16– 2017-03-09 . Vid 
samrådsmötet den 27 februari deltog 35 personer, föräldrar, elev, grannar samt 
tjänstemän/anställda, representant från HFAB och politiker. Minnesanteckningar bifogas 
ärendet. Skriftliga yttranden som inkommit från myndigheter, ledningsdragande företag och 
privatpersoner har sammanställts i en samrådsredogörelse och kommenteras där så erfodras. 
Planbeskrivning och plankarta har reviderats i vissa avseenden, vilka redogörs i 
samrådsredogörelsen. Dagvattenutredning och utredning gällande naturdamm samt 
dokumentation av gödsellada har utförts under vintern/våren inför granskningen. 

Planuppdrag lämnades av KS 2015-11-09 § 236 som innebar att detaljplanen skulle inledas med 
ett planprogram vilket ställdes ut för samråd sommaren 2016. Ett dialogmöte har hållits den 15 
juni 2016 i Sätoftaskolans matsal då den planerade förskolans läge i 1 och 2 plan visades i 
terrängen och enkäter delades ut. Svaren på enkäterna biläggs ärendet liksom en skrivelse från 
förskolechef och rektor på Sätoftaskolan. Skriftliga inkomna synpunkter redovisas i 
samrådsredogörelse över planprogrammet.
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Syftet är att utveckla Sätofta skolområde med en ny förskola i 8 avdelningar för 160 barn samt 
för övrig byggnation enligt barn- och utbildningsnämndens specificerade behov. Planarbetet 
bedrivs med utökat planförfarande varav planprogrammet inledningsvis beskrev mål och 
utgångspunkter och olika alternativ. Utöver förskolan i 8 avdelningar har barn- och 
utbildningsnämnden beslutat, den 13 april 2015, att det behövs fler klassrum för skolverksamhet, 
lokaler för särskolan, kök dimensionerat för att leverera mat till all verksamhet inom 
Sätoftaområdet, matsal anpassad med hänsyn till arbetsmiljö och trivsel, musiksal i ordinarie 
lokaler, anpassning av idrottshall samt omklädningsrum och förråd, arbetsrum för personal samt 
ett skolbibliotek eventuell integrerat med folkbibliotek.

Utvidgningen av skolområdet stämmer med plan för Ringsjöbandet, som är en del av 
översiktsplanen, där utvidgningen av skolområdet samt området väster om, kommunägd mark, 
Bosjökloster 1:270, ingår som utvecklingsområde. Utvidgningen stämmer även med 
Översiktsplanen 2002. För Sätoftaskolans första del gäller detaljplan från 1992-03-27 och 
detaljplan för högstadiedelen är från 2004-10-28 där också idrottsplanen nordväst om ingår. I 
detaljplanen ingår kommunägd mark Sätofta 18:53 och en mindre del av Bosjökloster 1:270 samt 
Sätofta 18:10. HFAB äger den befintliga skolfastigheten, Sätofta 18:54. 

En ny tillfart till förskolan och framtida byggnation inom utvecklingsområdet kommer behövas 
och planeras enligt trafikutredning väster om stenladan intill Nybyvägen. Gatan byggs ut fram 
till förskolans parkeringsplats med vändslinga som ska användas av föräldrar vid hämtning och 
lämning. Därefter avslutas utbyggnaden av gatan i en första etapp, tills behov finns att bygga ut 
den vidare till fastigheten i nordväst, Bosjökloster 1:270. I det skede gatan byggs vidare kommer 
parkeringen till förskolan att flyttas. Avsikten är att barn och föräldrar ska kunna ta sig från 
parkeringen utan att korsa bilvägen. Även den östra befintliga tillfartsgatan och parkeringen 
kommer behöva byggas ut och förändras för att möjliggöra tillräckliga parkeringar och 
transporter, bland annat behövs en vändplats för lastbilar intill det nya köket.

Stenladan föreslås för skolverksamhet, förskoleverksamhet, samlingssal och bostad i avsikt att 
möjliggöra flexibel användning, ev. kan gödselladan också användas som förråd eller liknande. 
Synpunkter framförda vid dialogmötet, enkäter och skrivelse från förskolechef och rektor och 
samtliga pedagoger är att den nya förskolan ska uppföras i 1 plan. Detaljplaneförslaget 
möjliggör även att 2-plan kan byggas i en större del av det område som bildar förskoletomt om 
behov skulle finnas i framtiden. Dock undantas ett område intill vårdhemmet i öster där det 
enbart tillåts 1-plan i avsikt att hålla respektavstånd till angränsande bostad/vård.

Allmän platsmark kommer att behövas och anges i planen i form av natur med dagvattendamm, 
gata, parkering och gång- cykelväg. Gång- cykelvägen knyter samman hela skolområdet och 
intill gångcykelvägen föreslås parkeringshus för cyklar och mopeder inom ”kryssmark” som 
betecknar mark där förråd får förläggas men inte uppförande av själva huvudbyggnaden. 
Gällande detaljplaner anger enskilt huvudmannaskap. Förslaget är att ändra till kommunalt 
huvudmannaskap för den allmänna platsmarken då den avses vara, och är till nytta för mer än 
själva skolan.
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2015/393

§ 160 Godkännande av detaljplan för 
granskning, Sätofta 18:54 m.fl. fastigheter 
”ny förskola vid Sätoftaskolan” i Höör 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Godkänna detaljplanen för Sätoftaskolans förskola m.m., Sätofta 18:53 m.fl., för 
granskning.

2. Att behovsbedömningen är att detaljplanen inte har betydande miljöpåverkan och att en 
MKB, miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas

3. Plankostnader ska ingå i samband med att Höörs fastighets AB köper marken som ska 
tillföras skolfastigheten.

4. Exploateringsavtal ska upprättas mellan Höörs fastighets AB och Höörs kommun och 
exploateringsavtalet ska antas innan detaljplanen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-13 KS §32 att godkänna planförslaget för samråd. 
Detaljplanen har därefter varit utställd för samråd under tiden 2017-02-16– 2017-03-09 . 
Vid samrådsmötet den 27 februari deltog 35 personer, föräldrar, elev, grannar samt 
tjänstemän/anställda, representant från HFAB och politiker. Minnesanteckningar bifogas 
ärendet. Skriftliga yttranden som inkommit från myndigheter, ledningsdragande företag 
och privatpersoner har sammanställts i en samrådsredogörelse och kommenteras där så 
erfodras. Planbeskrivning och plankarta har reviderats i vissa avseenden, vilka redogörs i 
samrådsredogörelsen. Dagvattenutredning och utredning gällande naturdamm samt 
dokumentation av gödsellada har utförts under vintern/våren inför granskningen.

Planuppdrag lämnades av KS 2015-11-09 § 236 som innebar att detaljplanen skulle 
inledas med ett planprogram vilket ställdes ut för samråd sommaren 2016. Ett dialogmöte 
har hållits den 15 juni 2016 i Sätoftaskolans matsal då den planerade förskolans läge i 1 
och 2 plan visades i terrängen och enkäter delades ut. Svaren på enkäterna biläggs 
ärendet liksom en skrivelse från förskolechef och rektor på Sätoftaskolan. Skriftliga 
inkomna synpunkter redovisas i samrådsredogörelse över planprogrammet.

Syftet är att utveckla Sätofta skolområde med en ny förskola i 8 avdelningar för 160 barn 
samt för övrig byggnation enligt barn- och utbildningsnämndens specificerade behov. 
Planarbetet bedrivs med utökat planförfarande varav planprogrammet inledningsvis 
beskrev mål och utgångspunkter och olika alternativ. Utöver förskolan i 8 avdelningar har 
barn- och utbildningsnämnden beslutat, den 13 april 2015, att det behövs fler klassrum för 
skolverksamhet, lokaler för särskolan, kök dimensionerat för att leverera mat till all 
verksamhet inom Sätoftaområdet, matsal anpassad med hänsyn till arbetsmiljö och 
trivsel, musiksal i ordinarie lokaler, anpassning av idrottshall samt omklädningsrum och 
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förråd, arbetsrum för personal samt ett skolbibliotek eventuell integrerat med folkbibliotek.

Utvidgningen av skolområdet stämmer med plan för Ringsjöbandet, som är en del av 
översiktsplanen, där utvidgningen av skolområdet samt området väster om, kommunägd 
mark, Bosjökloster 1:270, ingår som utvecklingsområde. Utvidgningen stämmer även med 
Översiktsplanen 2002. För Sätoftaskolans första del gäller detaljplan från 1992-03-27 och 
detaljplan för högstadiedelen är från 2004-10-28 där också idrottsplanen nordväst om 
ingår. I detaljplanen ingår kommunägd mark Sätofta 18:53 och en mindre del av 
Bosjökloster 1:270 samt Sätofta 18:10. HFAB äger den befintliga skolfastigheten, Sätofta 
18:54.

En ny tillfart till förskolan och framtida byggnation inom utvecklingsområdet kommer 
behövas och planeras enligt trafikutredning väster om stenladan intill Nybyvägen. Gatan 
byggs ut fram till förskolans parkeringsplats med vändslinga som ska användas av 
föräldrar vid hämtning och lämning. Därefter avslutas utbyggnaden av gatan i en första 
etapp, tills behov finns att bygga ut den vidare till fastigheten i nordväst, Bosjökloster 
1:270. I det skede gatan byggs vidare kommer parkeringen till förskolan att flyttas. 
Avsikten är att barn och föräldrar ska kunna ta sig från parkeringen utan att korsa 
bilvägen. Även den östra befintliga tillfartsgatan och parkeringen kommer behöva byggas 
ut och förändras för att möjliggöra tillräckliga parkeringar och transporter, bland annat 
behövs en vändplats för lastbilar intill det nya köket.

Stenladan föreslås för skolverksamhet, förskoleverksamhet, samlingssal och bostad i 
avsikt att möjliggöra flexibel användning, ev. kan gödselladan också användas som förråd 
eller liknande. Synpunkter framförda vid dialogmötet, enkäter och skrivelse från 
förskolechef och rektor och samtliga pedagoger är att den nya förskolan ska uppföras i 1 
plan. Detaljplaneförslaget möjliggör även att 2-plan kan byggas i en större del av det 
område som bildar förskoletomt om behov skulle finnas i framtiden. Dock undantas ett 
område intill vårdhemmet i öster där det enbart tillåts 1-plan i avsikt att hålla 
respektavstånd till angränsande bostad/vård.

Allmän platsmark kommer att behövas och anges i planen i form av natur med 
dagvattendamm, gata, parkering och gång- cykelväg. Gång- cykelvägen knyter samman 
hela skolområdet och intill gångcykelvägen föreslås parkeringshus för cyklar och mopeder 
inom ”kryssmark” som betecknar mark där förråd får förläggas men inte uppförande av 
själva huvudbyggnaden. Gällande detaljplaner anger enskilt huvudmannaskap. Förslaget 
är att ändra till kommunalt huvudmannaskap för den allmänna platsmarken då den avses 
vara, och är till nytta för mer än själva skolan.

Beslutsunderlag
Nya handlingar till KS enligt Anneli
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KOMMUNLEDNINGSKANSLI
Planerings- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos för Höörs kommun 2017- 
2025

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

Att Befolkningsprognos för Höörs kommun 2017-2025 ska ligga till grund för 
förvaltningens/sektorernas planering fram till dess nästa prognos utarbetas.

Att Befolkningsprognos för Höörs kommun 2017-2025 ska anmälas till 
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun utarbetar varje år en ny befolkningsprognos bestående av hela 
kommunen samt delar av kommunen. Prognosen tas fram i samarbete med statistikern 
Lennart Davidsson på KAAB Prognos AB. Styrande parametrar är framför allt de faktiskt 
folkbokförda per den siste december 2016 per ettårsklass och fastighet, antagande om 
dödstal och födelsetal. Utöver detta görs antagande om antalet färdigställda bostäder per 
år. För de närmsta åren görs rimliga antagenden och för åren därefter är det 
översiktsplanens långsiktiga mål som gäller. Prognosen är således mer grundad på 
kända förutsättningar än framtagen som en målsättningsprognos.

Förslag till beslutsmotivering
Den prognosmetod som KAAB Prognos AB använder sig av har visat sig vara relativt 
tillförlitlig. I de fall vi har haft stora avvikelser har det ofta rört sig om snabba förändringar i 
byggkonjunkturen. Det är en stor fördel om kommunen har en gemensam prognos för 
planeringsarbetet inom de olika sektorerna som dessutom bygger på antaganden i den 
kommunövergripande översiktsplanen. En prognos ger emellertid ingen exakt bild över de 
närmsta åren utan ska ses som ett planeringsunderlag i arbetet med t ex lokalförsörjning 
och beräkningar av skatteunderlag

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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Peter Wollin
Utvecklingschef
0413-28162
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Beslutsunderlag
Klicka här för att ange text.
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BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖÖRS KOMMUN 2017-2025

BEFOLKNINGSUTVECKLING 1989-2016.

Befolkningen i Höörs kommun har ökat med 4 085 personer under åren 1989 till 2016, eller i 
medeltal med 146 personer per år. År 2016 ökade befolkningen med 222 personer. 

BEFOLKNINGSPROGNOS 2016.

Under år 2016 ökade befolkningen i kommunen med 222 personer vilket kan jämföras med 
+189 enligt prognos. 
Anatalet födda ökade med åtta under år 2016 och antalet döda ökade med 19. 
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BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING EFTER ÅLDER 2016 I 
HÖÖRS KOMMUN. FAKTISK OCH ENLIGT PROGNOS.

Faktisk

Prognos

DEMOGRAFISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ANTAGANDEN.
Antalet födda beräknas i prognosen komma att uppgå till i medeltal 188 per år vilket kan 
jämföras med att det under perioden 1989-2016 i medeltal föddes 159 barn per år.                  
År 2016 föddes det 182 barn i Höörs kommun.
Antalet döda beräknas bli 160 per år. I medeltal avled 141 personer per år under åren 1989-
2016. År 2016 avled 141 personer. Dödligheten ( risken att avlida i olika åldrar ) förväntas 
minska framöver samtidigt som antalet pensionärer ökar.
Flyttningsnettot förväntas bli i medeltal +141 personer per år under perioden med variationer 
som följer förväntat bostadsbyggande.  I medeltal gav flyttningarna ett överskott på 127 
personer per år under åren 1989-2016 men har varit lägre under åren 1997-2003, i medeltal 
+80 per år. Åren 2004-2016 har flyttningarna i medeltal medfört ett överskott på +126 
personer per år.  
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Under åren 2012-2016 ökade Höörs kommun sammanlagt med 541 personer på grund av 
flyttningarna. Inflyttningen bestod av barnfamiljer, +323 barn 0-18 år och +480 personer i 
ådern 25-44 år, samt av personer i åldersgruppen 45-54 år med +59 personer. 
I åldersgruppen 55 eller äldre år hade kommunen en utflyttning, -64 personer. 
Det var främst ungdomar i åldersgruppen 19-24 som flyttade ut, -257 ungdomar.

Flyttningsöverskott för Höörs kommun 2012-2016 efter ålder.

2012 2013 2014 2015 2016 2012-2016 Medeltal 2016-medeltal

1267 Höör
  0-5 51 21 41 45 41 199 39,8 1,2
  6-9 8 19 9 13 8 57 11,4 -3,4
  10-12 13 2 4 -8 8 19 3,8 4,2
  13-15 8 8 8 -6 21 39 7,8 13,2
  16-18 -2 -1 3 -2 11 9 1,8 9,2
  19-24 -78 -57 -38 -35 -49 -257 -51,4 2,4
  25-44 45 81 94 144 116 480 96 20
  45-54 9 -4 21 2 31 59 11,8 19,2
  55-64 -13 -10 0 10 8 -5 -1 9
  65-79 -11 -1 2 -15 -6 -31 -6,2 0,2
  80- -4 -2 -14 -6 -2 -28 -5,6 3,6
  Totalt 26 56 130 142 187 541 108,2 78,8
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BEFOLKNING EFTER ÅLDER 2016.

Befolkningsstrukturen i kommunen är allt annat än jämn, se diagram ovan. Ungdomarnas 
utflyttning gör att det finns små årskullar i 20-29 årsåldern. Mellan 35 och 65 år finns stora 
årskullar där de äldsta av dessa nu går i pension
.
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BEFOLKNING 0-18 ÅR 2016.

Även bland barnen finns det stora variaoner mellan åskullarna. I åldersklassen sex år finns 
235 barn och i åldern två år endast 175 barn.
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FÖRVÄNTAT BOSTADSBYGGANDE 2017-2025.

Förväntad inflyttning i nya bostäder i Höörs kommun 2017-2025.

Nya bostäder Inflyttning i fritidshus Totalt

2017 85 10 95
2018 72 10 82
2019 66 10 76
2020 50 10 60
2021 50 10 60
2022 50 10 60
2023 50 10 60
2024 50 10 60
2025 50 10 60

2017-2025 523 90 613

Under perioden beräknas 523 nya bostäder bli klara och dessutom förväntas 90 fritidshus 
omvandlas till bostäder för permanent boende.
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FÖRVÄNTAT BOSTADSBYGGANDE I HÖÖRS KOMMUN
2017-2025.
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BEFOLKNINGSUTVECKLING 2016-2025 TOTALT OCH EFTER ÅLDER. 
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BEFOLKNING I HÖÖRS KOMMUN 2016 0CH PROGNOS 2017-2025.

Befolkningen i Höörs kommun beräknas öka från 16 192 vid årsskiftet 2016/2017 till 16 900 
vid slutet av år 2020 och drygt 17 700 vid slutet av år 2025. I medeltal innebär detta en 
befolkningsökning över perioden 2016-2025 på 170 personer per år.

BEFOLKNING EFTER ÅLDER 2016-2025

Befolkning i Höörs kommun år 2016 och
prognos för 2020 och 2025. 

2016 2020 2025 Förändring
2016-2025

0 178 198 198 20
1-5 974 1 068 1 130 156
0-5 1 152 1 266 1 328 176

6 235 189 226 -9
7-9 611 638 687 76

10-12 597 697 667 70
13-15 583 601 696 113
6-15 2 026 2 125 2 276 250

16-18 561 630 674 113
19-24 998 937 1 049 51
25-39 2 674 2 882 2 976 302
40-64 5 470 5 607 5 726 256
65-79 2 512 2 635 2 651 139
80-w 799 850 1 040 241
65-w 3 311 3 485 3 691 380

Summa 16 192 16 932 17 720 1 528
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Barn 0-5 år
Antalet förskolebarn ( 0-5 år ), beräknas öka från 1 152 år 2016 till 1 330 år 2025.
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BEFOLKNING I HÖÖRS KOMMUN 2016 OCH PROGNOS 2017-2025. 
ÅLDERSGRUPP: 0-5 ÅR.
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BEFOLKNING I HÖÖRS KOMMUN 2016 OCH PROGNOS 2017-2025. 
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BEFOLKNING I HÖÖRS KOMMUN 2016 OCH PROGNOS 2017-2025. 
ÅLDERSGRUPP: 1-5 ÅR.

Barn 6-15 år
Antalet barn 6-15 år, 2 026 år 2016, förväntas öka till 2 275 vid slutet av perioden. 
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BEFOLKNING I HÖÖRS KOMMUN 2016 OCH PROGNOS 2017-2025. 
ÅLDERSGRUPP: 6-15 ÅR.
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BEFOLKNING I HÖÖRS KOMMUN 2016 OCH PROGNOS 2017-2025. 
ÅLDERSGRUPP: 6-9 ÅR.
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BEFOLKNING I HÖÖRS KOMMUN 2016 OCH PROGNOS 2017-2025. 
ÅLDERSGRUPP: 10-12 ÅR.
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BEFOLKNING I HÖÖRS KOMMUN 2016 OCH PROGNOS 2017-2025. 
ÅLDERSGRUPP: 13-15 ÅR.
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Ungdomar 16-18 år 
Antalet ungdomar 16-18 år ( 561 år 2016 ) förväntas öka till 675 år 2025. 
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BEFOLKNING I HÖÖRS KOMMUN 2016 OCH PROGNOS 2017-2025. 
ÅLDERSGRUPP: 16-18 ÅR.

Ungdomar 19-24 år
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BEFOLKNING I HÖÖRS KOMMUN 2016 OCH PROGNOS 2017-2025. 
ÅLDERSGRUPP: 19-24 ÅR.

Antalet ungdomar 19-24 år ( 998 år 2016 ) förväntas minska till 920 år 2019. Under åren 2020 
till 2025 beräknas åldersgruppen åter öka till 1 050 år 2025.
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Vuxenbefolkning 25-64 år
Befolkningen i yrkesverksam ålder, 25-64 år, förväntas öka med cirka 560 personer, från       
8 144 år 2016 till 8 700 personer år 2025. Antalet förvärvsarbetande ökar härigenom med             
450 personer, eller 50 per år. 
Åldersgruppen 25-39 år ( 2 674 personer år 2016 ) förväntas öka med 300 personer under 
perioden och antalet personer mellan 40 och 64 år förväntas öka från 5 470 till 5 725.
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BEFOLKNING I HÖÖRS KOMMUN 2016 OCH PROGNOS 2017-2025. 
ÅLDERSGRUPP: 25-64 ÅR.
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BEFOLKNING I HÖÖRS KOMMUN 2016 OCH PROGNOS 2017-2025. 
ÅLDERSGRUPP: 40-64 ÅR.

Befolkning 65 år eller äldre
Antalet pensionärer, 3 311 år 2016, förväntas öka till 3 690 vid slutet av perioden. 
Åldersgruppen 65-79 kan förväntas öka från 2 512 år 2016 till 2 650 år 2025.
Antalet personer över 80 år ( 799 år 2016 ) beräknas vara relativt oförändrat under de 
närmaste åren för att därefter öka till 1 040 år 2025. 
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BEFOLKNING I HÖÖRS KOMMUN 2016 OCH PROGNOS 2017-2025. 
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BEFOLKNING I HÖÖRS KOMMUN 2016 OCH PROGNOS 2017-2025. 
ÅLDERSGRUPP: 80-w ÅR.
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BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2025 

EFTER OMRÅDE OCH ÅLDER

Befolkningsprognosen för Höörs kommun och delområden inom kommunen baseras på ett 
bostadsbyggande på 525 färdigställda lägenheter under åren 2017-2025 varav 225 under de 
närmaste tre åren. 
En övergång mellan fritidsboende och åretruntboende beräknas ske under perioden med 10 
hus per år under perioden. Totalt förväntas 90 fritidshus bli åretruntbostäder under perioden. 
Huvuddelen av utbyggnaden under de närmaste åren förväntas ske i Höörs tätort. 

Färdigställande år 2017, 2018 och 2019
Underlag för befolkningsprognos 2017-2030

Område Hustyp 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Centrum Badhuset 2 flerbostads 32
Centrum Fjäriln 4-7 flerbostads 7
Centrum Fyrkanten 3 flerbostads 4

Centrum Lyran 6 flerbostads 2
Centrum Myggan 1 flerbostads 10
Biet flygarevägen flerbostads 18

Centrum Västra stationsområdet flerbostads 40 40 40
Sätofta 6.26 12
Salvian 3 Perstorphus 4
Klevahill 1:48 Perstorphus 8
Koriandern flerbostads 24
Trattkantarellen flerbostads 16
Trattkantarellen Perstorphus 6

Höör småhus 15 15 15
Sätofta småhus 5 5 5

Modulbostäder tidsbegränsat lov
Västra stationsområdet 20

Totalt 85 72 66 50 50 50 50 50 50

Omvandling av fritidshus 10 10 10 10 10 10 10 10 10

I tabellbilaga redovisas befolkningsprognosen per område i Höörs kommun.
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BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR HÖÖRS KOMMUN

2017-2025
TABELLBILAGA

Befolkning efter ålder 2016 och prognos 2017-2025 för Höörs kommun.

År 0 1-5 6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-24 25-39 40-64 65-79 80-w Totalt
2016 178 974 235 611 597 583 561 998 2 674 5 470 2 512 799 16 192
2017 180 997 197 680 579 608 567 983 2 740 5 489 2 565 814 16 399
2018 191 1 015 202 676 606 620 572 951 2 803 5 513 2 607 822 16 578
2019 186 1 030 213 659 629 619 606 915 2 857 5 572 2 612 839 16 737
2020 198 1 068 189 638 697 601 630 937 2 882 5 607 2 635 850 16 932
2021 198 1 075 227 629 691 628 642 933 2 899 5 625 2 659 884 17 090
2022 199 1 094 217 654 674 652 641 974 2 911 5 663 2 661 914 17 254
2023 198 1 110 219 656 651 718 622 997 2 932 5 671 2 645 977 17 396
2024 198 1 120 227 686 643 713 649 1 015 2 967 5 684 2 658 997 17 557
2025 198 1 130 226 687 667 696 674 1 049 2 976 5 726 2 651 1 040 17 720
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Befolkningsprognos för Höörs kommun 2017-
2025.
Mars 2017

År 0 1-5 6 7-9
10-
12

13-
15 16-18 19-24 25-39 40-64 65-79 80-w Totalt

Område 00 Höörs tätort _____
2016 97 540 132 338 337 322 304 562 1 470 2 677 1 370 575 8 724
2017 100 554 110 376 318 348 307 572 1 493 2 730 1 383 583 8 874
2018 103 557 117 379 331 355 305 555 1 526 2 768 1 387 578 8 961
2019 100 571 117 374 349 350 342 516 1 591 2 812 1 388 581 9 091
2020 105 593 105 360 386 332 368 542 1 633 2 844 1 377 577 9 222
2021 110 597 126 355 391 346 376 542 1 654 2 868 1 394 582 9 341
2022 110 610 123 364 385 364 370 574 1 683 2 905 1 379 593 9 460
2023 109 620 125 370 370 400 352 598 1 719 2 929 1 361 616 9 569
2024 109 628 128 390 366 405 366 607 1 754 2 971 1 347 620 9 691
2025 111 635 127 392 374 399 384 637 1 762 3 026 1 339 625 9 811

Område 010 Sätofta Nyby _____
2016 21 109 24 58 62 60 65 89 242 481 140 46 1 397
2017 20 111 22 69 56 62 65 84 251 477 151 45 1 413
2018 22 115 25 70 60 64 67 84 259 495 159 46 1 466
2019 21 113 27 74 60 64 62 88 265 500 162 46 1 482
2020 21 121 17 76 71 59 65 89 259 510 173 44 1 505
2021 22 121 25 71 71 61 66 90 253 516 186 44 1 526
2022 22 121 25 71 74 62 66 92 246 528 191 47 1 545
2023 22 122 25 69 77 72 61 93 245 535 192 51 1 564
2024 22 123 25 77 71 72 63 95 239 538 207 53 1 585
2025 21 123 25 77 72 76 64 93 246 535 213 60 1 605

Område 020 Jägersbo _______ _____
2016 7 19 8 20 25 19 17 44 83 189 81 10 522
2017 6 23 5 21 28 22 18 35 96 193 79 12 538
2018 7 28 4 22 23 28 18 37 102 194 81 12 556
2019 6 30 6 18 22 27 20 34 102 199 79 13 556
2020 6 32 5 15 22 29 22 30 105 196 80 15 557
2021 7 35 3 14 22 23 27 28 107 193 81 17 557
2022 6 34 8 13 18 22 26 30 110 191 79 21 558
2023 6 34 7 16 15 22 28 32 104 193 80 22 559
2024 6 33 7 18 14 22 22 37 103 193 82 22 559
2025 6 33 7 22 13 18 22 38 105 192 81 25 562

Område 030 Bokeshall _______ _____
2016 4 17 5 6 13 6 11 16 50 100 51 6 285
2017 4 19 2 10 9 10 8 16 50 99 54 6 287
2018 4 18 4 10 7 12 7 15 52 96 54 7 286
2019 3 16 7 11 6 13 6 15 52 98 54 9 290
2020 3 18 1 12 10 9 10 14 50 97 53 11 288
2021 3 18 3 11 10 7 12 12 51 98 50 13 288
2022 3 17 4 11 11 6 13 13 46 100 53 14 291
2023 2 16 4 8 12 10 9 14 43 99 54 16 287
2024 2 15 4 11 11 10 7 15 41 105 50 18 289
2025 2 14 3 11 10 11 6 15 44 103 50 18 287
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Mars 2017

År 0 1-5 6 7-9
10-
12

13-
15 16-18 19-24 25-39 40-64 65-79 80-w Totalt

Område 040 Sjunnerup _______ _____
2016 1 15 11 5 11 6 8 33 78 31 3 202
2017 2 12 4 8 6 10 6 10 33 74 33 3 201
2018 2 10 4 10 5 9 8 10 33 72 37 2 202
2019 2 11 1 8 11 5 11 11 29 73 36 4 202
2020 2 11 2 9 8 6 10 10 29 75 37 6 205
2021 2 9 4 7 10 5 9 11 30 74 41 5 207
2022 2 10 1 7 8 11 5 14 27 72 44 5 206
2023 2 10 2 7 9 8 6 13 28 69 49 6 209
2024 2 10 2 7 7 10 5 13 29 64 50 7 206
2025 2 10 2 5 7 8 11 12 27 64 48 10 206

Område 050 Frostavallen _______ _____
2016 1 20 2 8 7 6 11 12 32 86 51 3 239
2017 19 2 9 6 7 10 12 33 82 51 5 236
2018 1 16 3 7 8 7 7 15 32 83 48 5 232
2019 3 11 6 7 8 7 6 16 32 81 50 6 233
2020 5 10 4 11 9 6 7 14 33 78 51 8 236
2021 11 5 12 7 8 7 12 35 77 49 8 231
2022 3 10 1 14 7 8 7 13 35 78 43 12 231
2023 3 13 10 10 9 6 13 33 80 37 17 231
2024 1 15 1 6 12 7 8 11 35 79 36 18 229
2025 3 13 3 2 14 7 8 10 36 77 36 18 227

Område 060 Munkarp _______ _____
2016 2 2 2 2 2 3 1 6 16 28 14 4 82
2017 0 5 0 3 3 3 1 4 18 28 14 4 83
2018 0 4 0 3 2 4 1 4 18 26 16 3 81
2019 0 5 0 2 2 2 3 5 19 26 16 3 83
2020 0 4 1 0 3 3 3 3 20 26 16 3 82
2021 3 3 1 1 3 2 4 1 20 28 14 4 84
2022 0 4 2 3 3 3 2 4 21 29 13 4 88
2023 0 4 0 5 1 4 3 4 20 30 11 5 87
2024 3 4 0 4 2 4 2 5 19 30 12 5 90
2025 0 7 0 3 3 3 3 5 20 31 13 5 93

Område 070 Nyrup Hänninge _____
2016 1 9 4 4 8 8 7 23 83 47 4 198
2017 3 9 1 3 5 5 7 10 21 79 50 6 199
2018 3 8 4 1 6 4 7 11 20 78 50 6 198
2019 3 10 1 5 4 4 8 9 22 78 47 8 199
2020 3 13 0 6 3 5 5 9 22 80 44 9 199
2021 3 13 3 5 1 6 4 11 20 77 43 13 199
2022 3 15 1 4 5 4 4 11 19 76 41 14 197
2023 3 15 3 5 6 3 5 8 20 75 41 16 200
2024 3 15 3 8 5 1 6 8 20 72 41 18 200
2025 3 15 3 8 5 5 4 9 22 67 42 20 203
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Mars 2017

År 0 1-5 6 7-9
10-
12

13-
15 16-18 19-24 25-39 40-64 65-79 80-w Totalt

Område 080 Ormanäs Stanstorp _____
2016 10 54 7 35 18 26 23 39 123 313 139 14 801
2017 9 53 11 29 27 22 26 32 124 309 144 15 801
2018 9 54 10 30 33 16 28 38 126 300 154 15 813
2019 9 54 10 28 35 19 26 35 124 298 160 17 815
2020 9 52 11 31 29 27 22 37 118 298 162 20 816
2021 9 49 12 31 29 33 16 40 114 299 163 22 817
2022 9 48 11 34 28 35 18 37 116 287 171 24 818
2023 9 47 9 34 31 29 27 35 110 286 172 29 818
2024 9 47 10 33 31 29 33 31 112 277 176 34 822
2025 9 47 9 30 33 28 35 32 102 281 170 44 820

Område 090 Ängsbyn _______ _____
2016 3 12 2 7 11 6 6 8 26 66 81 13 241
2017 2 16 1 7 10 11 5 9 33 67 78 14 253
2018 4 17 4 7 11 11 7 10 40 72 77 15 275
2019 2 19 3 8 9 13 7 11 36 73 74 16 271
2020 4 18 5 9 8 11 11 10 33 79 72 16 276
2021 2 19 3 11 7 11 11 10 35 78 64 21 272
2022 2 18 4 11 9 9 13 11 35 83 56 25 276
2023 2 18 3 12 9 9 11 14 33 81 51 31 274
2024 4 16 5 10 12 8 11 14 36 82 43 36 277
2025 2 18 3 12 11 9 10 16 38 83 40 37 279

Område 100 Snogeröd _______ _____
2016 3 19 4 12 7 7 7 11 37 70 32 7 216
2017 3 20 2 14 7 5 9 11 35 71 31 8 216
2018 3 22 1 10 11 6 9 10 35 71 29 9 216
2019 3 23 2 7 12 7 7 11 30 74 29 11 216
2020 3 20 7 5 14 7 5 11 30 76 29 11 218
2021 3 15 7 10 10 11 6 11 27 77 30 10 217
2022 3 15 3 16 7 12 7 9 26 77 30 11 216
2023 3 16 3 17 5 14 7 10 29 75 31 10 220
2024 3 16 3 13 10 10 11 10 26 74 34 9 219
2025 3 15 3 9 16 7 12 10 25 75 32 11 218

Område 101 Snogeröds _______ omnejd
2016 4 24 4 13 13 10 8 19 62 138 52 7 354
2017 4 22 6 16 8 11 11 17 61 135 54 7 352
2018 4 23 4 11 17 11 9 13 65 130 61 7 355
2019 4 22 6 14 13 13 10 14 57 133 64 8 358
2020 4 22 4 16 16 8 11 14 56 134 61 10 356
2021 4 23 4 15 12 17 11 13 57 133 64 10 363
2022 4 23 4 15 14 13 13 13 55 132 65 10 361
2023 4 22 5 13 16 16 8 16 50 134 63 12 359
2024 3 21 5 14 15 12 17 15 52 132 63 14 363
2025 3 20 4 14 15 15 13 17 48 132 63 16 360
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Mars 2017

År 0 1-5 6 7-9
10-
12

13-
15 16-18 19-24 25-39 40-64 65-79 80-w Totalt

Område 102 Snogeröds _______ omnejd
2016 3 15 2 9 11 12 9 7 33 93 32 8 234
2017 3 14 5 9 12 7 11 10 34 93 33 9 240
2018 3 15 2 11 12 9 11 13 32 92 32 13 245
2019 3 17 2 10 10 12 12 11 35 95 28 16 251
2020 3 15 5 10 10 13 7 15 33 93 33 14 251
2021 4 18 2 11 12 12 9 17 32 94 37 13 261
2022 3 18 4 10 11 10 12 17 32 94 36 12 259
2023 3 19 4 11 11 11 13 15 35 92 39 12 265
2024 4 19 4 9 11 12 12 16 37 91 40 11 266
2025 3 20 4 12 11 11 11 20 38 92 40 12 274

Område 103 Snogeröds _______ omnejd
2016 12 4 7 11 10 6 14 35 92 41 10 242
2017 2 8 4 10 8 9 9 14 36 95 36 11 242
2018 2 9 2 12 6 12 9 11 35 95 37 11 241
2019 2 10 1 10 7 11 10 11 36 98 35 11 242
2020 2 12 1 7 10 8 9 15 35 98 33 12 242
2021 3 11 4 5 13 7 12 13 37 97 30 14 246
2022 2 13 0 7 11 8 11 13 38 96 30 15 244
2023 3 13 3 6 8 11 8 15 37 96 32 14 246
2024 3 13 3 7 5 13 6 17 37 92 34 14 244
2025 3 14 3 6 7 11 8 17 39 89 34 16 247

Område 104 Snogeröds _______ omnejd
2016 1 5 3 13 7 8 4 6 19 60 17 4 147
2017 2 6 13 9 7 4 7 16 64 16 4 148
2018 2 6 2 8 11 6 8 4 17 63 18 3 148
2019 2 8 5 13 7 8 6 14 65 16 5 149
2020 2 7 2 2 13 9 7 6 12 67 15 5 147
2021 2 8 1 4 8 11 6 8 14 65 14 7 148
2022 2 9 1 3 5 13 7 9 13 64 14 9 149
2023 2 9 2 4 2 13 9 8 14 60 17 8 148
2024 2 10 2 4 4 8 11 11 13 57 20 7 149
2025 2 10 2 5 3 5 13 12 14 56 21 7 150

Område 105 Snogeröds _______ omnejd
2016 2 15 6 12 8 8 3 17 36 72 23 1 203
2017 3 13 4 13 11 6 5 13 38 74 21 3 204
2018 3 15 1 15 11 6 7 10 39 72 23 3 205
2019 2 13 5 11 12 8 8 7 38 76 21 4 205
2020 2 13 2 10 13 11 6 9 38 73 24 4 205
2021 2 13 3 8 15 11 6 7 41 74 21 7 208
2022 2 13 2 10 11 12 8 9 37 76 20 8 208
2023 2 12 3 7 10 13 11 9 38 73 21 9 208
2024 2 11 3 8 8 15 11 10 35 75 21 9 208
2025 2 10 3 8 10 11 12 13 31 77 23 9 209
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Mars 2017

År 0 1-5 6 7-9
10-
12

13-
15 16-18 19-24 25-39 40-64 65-79 80-w Totalt

Område 200 Tjörnarps _______ tätort
2016 7 30 9 23 24 28 36 61 135 282 99 24 758
2017 8 29 9 26 21 30 32 55 143 278 104 23 758
2018 9 31 7 26 23 30 30 54 139 276 110 23 758
2019 8 34 7 26 23 25 28 61 141 271 114 23 761
2020 9 41 2 24 27 22 30 54 142 267 123 24 765
2021 9 45 6 17 27 24 29 51 145 266 122 28 769
2022 9 47 8 16 26 24 25 50 145 268 129 27 774
2023 9 48 9 17 24 28 22 49 146 264 132 30 778
2024 10 48 10 24 18 28 24 47 150 258 135 31 783
2025 9 50 10 28 17 27 25 42 154 257 141 31 791

Område 201 Gunnarp _______ _____
2016 3 1 1 2 1 2 4 8 36 6 1 65
2017 1 2 2 2 1 2 4 8 35 7 1 65
2018 1 3 2 1 2 4 8 31 10 1 63
2019 4 1 2 1 4 8 32 10 0 62
2020 3 2 2 1 2 9 32 12 0 63
2021 1 3 2 1 2 8 32 12 0 61
2022 4 1 2 2 8 31 13 0 61
2023 3 2 2 2 8 29 14 0 60
2024 1 3 2 2 9 29 13 0 59
2025 1 4 1 3 9 24 18 0 60

Område 202 Tjörnarps _______ omnejd
2016 1 3 1 3 7 12 30 9 3 69
2017 1 1 2 1 1 8 13 28 11 3 69
2018 1 1 2 1 1 4 16 27 9 3 65
2019 2 1 3 1 4 17 27 9 3 67
2020 3 1 2 1 3 18 23 12 3 66
2021 3 1 2 1 3 15 24 14 2 65
2022 2 2 1 3 3 15 20 18 3 67
2023 5 1 1 2 2 15 21 16 3 66
2024 5 1 1 2 2 16 18 18 3 66
2025 2 2 2 1 3 1 16 18 18 4 67

Område 203 Tjörnarps _______ omnejd
2016 1 3 1 3 2 1 10 21 33 24 3 102
2017 3 1 3 3 1 8 20 36 22 4 101
2018 0 3 0 4 2 1 0 6 20 40 20 5 101
2019 0 4 0 2 3 2 0 5 20 41 18 5 100
2020 4 3 1 1 3 3 0 5 20 42 18 6 106
2021 0 5 1 1 4 2 1 3 22 40 19 6 104
2022 0 5 1 3 3 4 2 1 23 41 20 5 108
2023 3 5 0 4 2 4 3 1 23 41 17 7 110
2024 0 9 0 3 2 5 3 2 23 43 17 7 114
2025 0 9 0 2 3 3 4 3 21 45 14 9 113
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Mars 2017

År 0 1-5 6 7-9
10-
12

13-
15 16-18 19-24 25-39 40-64 65-79 80-w Totalt

Område 204 Tjörnarps _______ omnejd
2016 2 13 3 2 3 6 9 4 32 78 36 10 198
2017 2 13 2 5 3 4 7 8 30 76 39 9 198
2018 2 13 2 6 2 3 9 6 32 72 41 9 197
2019 2 11 5 7 2 3 6 9 34 68 45 8 200
2020 2 12 0 9 5 3 4 10 29 67 46 9 196
2021 2 10 4 8 7 3 3 12 30 64 45 11 199
2022 2 10 2 10 8 3 3 12 30 64 45 11 200
2023 2 11 2 7 10 6 3 9 33 63 44 11 201
2024 2 10 2 9 8 7 3 10 31 64 43 12 201
2025 2 11 2 7 10 8 3 8 33 65 42 12 203

Område 210 Norra Rörum _____
2016 1 14 3 9 9 6 5 9 45 69 24 13 207
2017 2 13 2 9 9 6 5 8 46 69 25 12 206
2018 2 13 2 9 7 7 6 6 43 72 25 10 202
2019 2 11 4 7 9 9 6 6 40 73 24 11 202
2020 2 9 4 8 9 9 6 7 40 73 26 10 203
2021 2 9 2 10 9 7 7 9 37 74 26 10 202
2022 2 10 1 10 7 9 9 8 36 76 25 10 203
2023 2 10 2 7 8 9 9 8 37 75 24 12 203
2024 2 10 2 5 10 9 7 10 35 75 24 12 201
2025 2 10 2 6 10 7 9 11 33 76 25 11 202

Område 211 N Rörums omnejd _____
2016 2 5 2 3 1 2 16 30 15 2 78
2017 1 7 5 2 17 28 16 2 78
2018 1 7 1 4 1 0 0 2 17 27 18 2 80
2019 1 8 0 3 3 0 0 2 16 28 19 2 82
2020 1 5 4 1 5 0 0 2 15 28 19 3 83
2021 1 6 0 6 5 1 0 2 16 29 17 4 87
2022 1 5 2 5 4 4 0 1 15 31 17 4 89
2023 1 5 1 7 2 6 1 1 14 34 15 5 92
2024 1 5 1 4 6 5 2 1 14 33 16 5 93
2025 1 5 1 5 5 4 4 1 15 32 17 5 95

Område 212 N Rörums omnejd _____
2016 1 1 1 1 4 2 15 9 3 37
2017 0 0 0 1 0 2 1 4 3 15 9 3 38
2018 0 1 0 1 0 2 0 5 3 14 9 2 37
2019 0 1 0 1 0 1 1 3 5 13 10 2 37
2020 0 1 0 0 1 0 2 2 5 13 10 2 36
2021 0 2 0 0 1 0 2 2 6 12 10 2 37
2022 0 2 0 0 1 0 1 2 6 13 9 2 36
2023 0 2 1 0 0 1 0 3 7 12 9 3 38
2024 0 2 0 1 0 1 0 2 7 10 11 3 37
2025 0 2 0 1 0 1 0 2 7 9 11 3 36
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Mars 2017

År 0 1-5 6 7-9
10-
12

13-
15 16-18 19-24 25-39 40-64 65-79 80-w Totalt

Område 213 N Rörums omnejd _____
2016 1 2 1 1 1 1 4 21 12 2 46
2017 1 3 0 1 1 0 2 0 5 20 12 3 48
2018 1 3 1 1 1 0 2 0 5 20 9 4 47
2019 1 4 0 2 0 1 1 1 6 18 12 4 50
2020 1 3 1 1 1 1 0 2 7 18 11 4 50
2021 1 4 0 3 2 2 0 2 7 19 10 4 54
2022 1 3 1 2 3 1 1 2 7 17 13 4 55
2023 1 3 1 3 2 2 1 2 6 16 13 4 54
2024 1 4 1 2 3 2 2 2 8 16 13 4 58
2025 1 4 1 3 2 3 1 2 7 17 11 5 57

Område 214 N Rörums omnejd _____
2016 4 2 2 1 1 5 18 36 12 5 86
2017 1 3 1 2 1 1 2 5 18 35 14 4 87
2018 1 4 1 3 1 1 1 4 18 36 14 5 89
2019 1 4 1 4 0 2 1 3 17 37 14 4 88
2020 1 4 1 3 2 1 1 4 18 38 15 4 92
2021 1 6 0 3 3 1 1 2 17 37 17 3 91
2022 1 7 0 3 5 1 2 2 15 38 18 3 95
2023 1 7 1 2 4 3 1 3 12 42 16 5 97
2024 1 8 2 2 4 4 2 2 12 44 16 4 101
2025 1 8 2 3 3 5 1 3 12 44 16 5 103

Område 215 N Rörums omnejd _____
2016 1 2 2 2 2 4 7 5 30 10 6 71
2017 1 1 4 2 2 3 7 5 29 11 5 70
2018 1 2 2 2 3 3 8 5 28 11 5 70
2019 1 1 1 2 2 2 2 8 6 28 11 4 68
2020 1 2 1 4 2 2 7 7 27 11 4 68
2021 1 2 1 2 2 3 5 8 26 12 4 66
2022 1 3 1 2 2 2 5 10 26 11 3 66
2023 1 3 1 1 4 2 4 11 24 11 4 66
2024 1 3 1 1 1 2 2 5 11 22 13 4 66
2025 1 3 1 1 1 2 2 3 13 20 14 3 64

Område 220 Hallaröd _______ _____
2016 1 1 1 1 3 4 3 2 7 30 8 2 63
2017 1 3 0 2 1 5 3 3 7 25 14 2 66
2018 1 3 0 1 2 5 2 3 8 23 13 3 64
2019 1 4 0 1 1 3 4 3 9 24 13 3 66
2020 1 4 1 1 3 1 5 4 10 25 12 4 71
2021 1 5 0 2 2 2 5 3 10 26 11 4 71
2022 1 5 1 2 2 2 3 6 10 26 12 4 74
2023 1 5 1 3 1 3 2 7 12 27 12 4 78
2024 1 5 1 3 2 2 3 6 12 27 11 3 76
2025 1 6 1 4 2 2 2 6 13 27 11 4 79
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Mars 2017

År 0 1-5 6 7-9
10-
12

13-
15 16-18 19-24 25-39 40-64 65-79 80-w Totalt

Område 221 _____
2016 1 1 8 7 1 18
2017 1 1 8 7 1 18
2018 2 7 7 1 17
2019 2 7 6 2 17
2020 2 7 6 2 17
2021 2 7 6 1 16
2022 2 6 7 1 16
2023 0 2 5 7 1 15
2024 0 0 2 4 8 1 15
2025 1 2 4 7 2 16

Område 222 Vittseröd Våttseröd _____
2016 1 9 3 6 2 7 4 13 29 91 25 2 192
2017 2 10 5 5 6 5 10 30 86 29 3 191
2018 2 12 4 5 4 7 7 33 83 29 3 189
2019 2 13 2 3 6 2 7 5 33 82 32 4 191
2020 2 13 2 2 5 5 6 5 31 77 38 4 190
2021 2 10 5 4 4 5 4 7 29 77 37 5 189
2022 2 11 1 9 3 6 2 8 28 74 40 5 189
2023 2 10 2 8 2 5 5 7 28 70 42 5 186
2024 2 10 2 8 4 4 5 7 28 67 43 5 185
2025 2 9 2 6 9 3 6 5 27 68 41 8 186

Område 223 ____ _______ _____
2016 1 2 1 2 4 2 1 4 8 44 13 4 86
2017 1 3 2 4 2 2 4 8 41 16 4 87
2018 1 3 1 2 3 2 2 3 10 39 15 4 85
2019 1 4 2 2 4 2 1 11 38 16 4 85
2020 1 5 1 2 4 2 2 11 35 18 3 84
2021 1 5 1 1 2 3 2 3 11 33 19 4 85
2022 1 5 1 1 2 2 4 2 11 32 19 3 83
2023 1 5 1 2 1 2 4 3 10 31 19 3 82
2024 1 4 1 3 1 2 3 3 11 31 18 3 81
2025 1 4 1 3 1 2 2 4 10 28 20 4 80

Område 999 ____ _______ _____
2016 1 1 1 11 11 1 3 29
2017 1 1 1 11 11 1 2 28
2018 1 1 1 11 11 1 3 29
2019 1 1 1 11 11 1 3 29
2020 1 1 1 11 11 1 3 29
2021 1 1 1 11 11 1 3 29
2022 1 1 1 10 11 1 3 28
2023 1 1 1 10 11 1 3 28
2024 1 1 1 10 11 1 3 28
2025 1 1 1 10 11 1 4 29
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Mars 2017

År 0 1-5 6 7-9
10-
12

13-
15 16-18 19-24 25-39 40-64 65-79 80-w Totalt

Höörs kommun

2016 178 974 235 611 597 583 561 998 2 674 5 470 2 512 799 16 192
2017 183 994 196 678 579 606 569 983 2 737 5 490 2 564 816 16 395
2018 193 1 014 203 674 608 621 573 951 2 800 5 513 2 604 818 16 572
2019 186 1 033 214 657 629 619 606 915 2 858 5 577 2 612 840 16 746
2020 199 1 066 188 636 697 598 628 937 2 881 5 608 2 638 850 16 926
2021 200 1 076 226 630 694 628 642 931 2 901 5 625 2 659 881 17 093
2022 199 1 093 214 657 678 655 639 974 2 910 5 663 2 662 913 17 257
2023 199 1 109 220 656 654 721 621 998 2 932 5 672 2 643 974 17 399
2024 200 1 119 229 686 645 714 652 1 016 2 967 5 684 2 656 994 17 562
2025 199 1 128 225 686 669 696 680 1 050 2 979 5 725 2 653 1 043 17 733

Befolkningsprognos för Höörs kommun 2017-2025.
Förlängd till 2030.

2017-03-29

Befolkning efter ålder 2016 och prognos 2017-2025 för Höörs 
kommun.
Förlängd till 2030.

År 0 1-5 6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-24 25-39 40-64 65-79 80-w Totalt
2016 178 974 235 611 597 583 561 998 2 674 5 470 2 512 799 16 192
2017 180 997 197 680 579 608 567 983 2 740 5 489 2 565 814 16 399
2018 191 1 015 202 676 606 620 572 951 2 803 5 513 2 607 822 16 578
2019 186 1 030 213 659 629 619 606 915 2 857 5 572 2 612 839 16 737
2020 198 1 068 189 638 697 601 630 937 2 882 5 607 2 635 850 16 932
2021 198 1 075 227 629 691 628 642 933 2 899 5 625 2 659 884 17 090
2022 199 1 094 217 654 674 652 641 974 2 911 5 663 2 661 914 17 254
2023 198 1 110 219 656 651 718 622 997 2 932 5 671 2 645 977 17 396
2024 198 1 120 227 686 643 713 649 1 015 2 967 5 684 2 658 997 17 557
2025 198 1 130 226 687 667 696 674 1 049 2 976 5 726 2 651 1 040 17 720
2026 198 1 132 234 696 671 673 742 1 054 2 998 5 782 2 604 1 094 17 878
2027 198 1 132 236 711 701 665 737 1 094 2 992 5 834 2 599 1 136 18 035
2028 198 1 130 236 720 701 688 719 1 114 2 991 5 919 2 603 1 149 18 168
2029 199 1 128 236 730 709 692 694 1 162 2 994 5 923 2 672 1 159 18 298
2030 199 1 129 236 732 724 723 686 1 186 2 987 5 953 2 709 1 180 18 444



Befolkningsprognos för Höörs kommun 2017-2025
KAAB Prognos AB
2017-02-26
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/190

§ 153 Befolkningsprognos för Höörs kommun 
2017- 2025

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Befolkningsprognos för Höörs kommun 2017-2025 ska ligga till grund för 
förvaltningens/sektorernas planering fram till dess nästa prognos utarbetas.

2. Befolkningsprognos för Höörs kommun 2017-2025 ska anmälas till kommunfullmäktige.

Beslutsmotivering
Den prognosmetod som KAAB Prognos AB använder sig av har visat sig vara relativt 
tillförlitlig. I de fall vi har haft stora avvikelser har det ofta rört sig om snabba förändringar i 
byggkonjunkturen. Det är en stor fördel om kommunen har en gemensam prognos för 
planeringsarbetet inom de olika sektorerna som dessutom bygger på antaganden i den 
kommunövergripande översiktsplanen. En prognos ger emellertid ingen exakt bild över de 
närmsta åren utan ska ses som ett planeringsunderlag i arbetet med t ex lokalförsörjning 
och beräkningar av skatteunderlag.

Ärendebeskrivning
Höörs kommun utarbetar varje år en ny befolkningsprognos bestående av hela 
kommunen samt delar av kommunen. Prognosen tas fram i samarbete med statistikern 
Lennart Davidsson på KAAB Prognos AB. Styrande parametrar är framför allt de faktiskt 
folkbokförda per den siste december 2016 per ettårsklass och fastighet, antagande om 
dödstal och födelsetal. Utöver detta görs antagande om antalet färdigställda bostäder per 
år. För de närmsta åren görs rimliga antagenden och för åren därefter är det 
översiktsplanens långsiktiga mål som gäller. Prognosen är således mer grundad på kända 
förutsättningar än framtagen som en målsättningsprognos.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.docx
HOORP2017.docx
_____
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KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Ekonomienheten

Kommunstyrelsens budgetskrivelse, budget 
2018 och VEP 2019-2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förändra redan tagna beslut som får 
ekonomiska konsekvenser för budget 2018. 

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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Ärendebeskrivning
I det inledande budgetarbetet för 2018 kan konstateras redan i förutsättningarna att 
kostnaderna för inflation, löneökning, kompensation för demografiska förändringar, ökade 
pensionskostnader samt ökade kapitalkostnader för en högre investeringstakt ger en 
kostnadsökning på ca 47 mnkr. Dessutom bör resultatnivån återgå till det av fullmäktige 
beslutade målet att årets resultat ska uppgå till minst 1 % av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. För 2018 ska resultatet då uppgå till 8,6 mnkr. Intäktsökningen för skatter och 
generella statsbidrag beräknas öka med drygt 30 mnkr. Kostnadsökningen är därmed ca 
26 mnkr större än intäktsökningen. Till detta kommer okompenserade löneökningar för 3 
månader från 2017 på 4 mnkr samt redan tagna beslut som får en ekonomisk konsekvens 
på budget 2018 på ca 6 mnkr. Dessa punkter är identifierade till följande:

tkr
VA-avgifter obebyggda tomter 50
Ökade hyreskostnader kommunhus 100
Färdtjänst 1 100
Beslutsstöd, licenser 800
Genomförande VA-plan 450
Integrerad årsredovisning 230
Överförmyndare, arvode 500
Ny överförmyndarnämnd 450
Biblioteksplan 950
Kapitalkostnader, rest fr 2017 485
HBTQ-plan 100
ANDT-plan 265
Tillkommande ytor detaljplan TN 600
Summa 6 080

Sammanfattning
En summering av kostnadsökningar, återställande av resultatnivå, intäktsökningar för 
skatter och bidrag, kompensation för löneökningar för 3 månader samt ekonomiska 
konsekvenser av redan tagna beslut ger att det saknas ca 36 mnkr i budgeten för 2018 
innan nämndernas budgetskrivelser har tagits i beaktande. Som jämförelse ger en kronas 
skattehöjning en intäktsökning för kommunen med ca 33 mnkr.

Linda Andersson
TF Ekonomichef
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SOCIALNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr SN 2017/142

§ 32 Fältarbete bland barn och unga samt 
inrättande av fältarbetartjänst

Beslut
Socialnämnden hemställer i samråd med Kultur- och fritidsnämnden och Barn- och 
utbildningsnämnden att Kommunstyrelsen beslutar

1. Inrätta en fältarbetstjänst 100% tv med uppdrag att arbeta dels med integrations och 
Kasamfrågor i ungdomsgruppen via en fältgrupp i Höör, dels med integrationsarbetet i 
gruppen unga vuxna i Höör, och

2. Tjänsten ska förläggas i integrationsorganisationen och vara en del av det strategiska 
och kvalificerade integrationsarbetet i Höörs kommun, tillsammans med de funktioner som 
redan arbetar med liknande frågor inom socialtjänst, skola och fritidsverksamhet.

Ärendebeskrivning
Bakgrund

Frågor kring var våra ungdomar rör sig på sin fritid och vad de gör har diskuterats till och 
från i olika grupperingar inom kommunens olika verksamheter. Även då det i Höör är 
relativt lugnt överlag så förekommer det emellanåt aktiviteter som uppmärksammas då de 
ger negativa signaler, skapar oro, och skapar frågor kring ungdomars upplevelse av sin 
uppväxt i Höör. En större närvaro av vuxna i utemiljöer har diskuterats, och det finns en 
uttalad önskan från politiken att vuxna ska möta ungdomarna ute i Höör i större 
utsträckning än vad som för tillfället är aktuellt.  Arbete pågår med att hitta samverkans- 
och arbetsformer över sektorsgränserna. Vi färdigställer gemensamt en ”Plan för 
handling” vad gäller stärkt skydd för barn och unga i Höörs kommun, en central HBTQ 
plan är nyligen antagen och har rönt uppmärksamhet nationellt, och frågan om arbete mot 
våldsbejakande extremism är nu också lyft till politiken. Dessa arbeten har en direkt 
koppling till det gemensamma arbetet med barn och unga i Höör.

Individ och familjeomsorgen har sedan länge haft en socionom anställd som 
fältsekreterare/socialsekreterare på heltid. Eftersom han är tjänstledig för politiskt 
uppdrag har det behövts en vikarie/ersättare för honom under hans tjänstledighet. Den 
tjänsten har för närvarande en av familjebehandlarna på individ och familjeomsorgen, 
som fältassistent på heltid. Skillnaden i dessa tjänster är i första hand att den tidigare 
hade, pga sin utbildning, även direkt myndighetsutövning och kunde då till exempel 
utreda ungdomar som han sedan tidigare haft kontakt med, när detta behövdes. Av 
naturliga skäl är alltså tiden ute på fältet idag betydligt högre eftersom utredningsarbete 
inte är aktuellt.

Utöver de ungdomar som vanligen rör sig ute i Höör finns nu också ett stort tillskott av 
ensamkommande barn, varav de flesta är pojkar i ålder högstadiet/gymnasieskolan. Det 
finns också en stor grupp unga män som tidigare varit ensamkommande eller som kommit 



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-02-23 2 (4)

SOCIALNÄMNDEN

Justerande Utdragsbestyrkande

som unga vuxna. Flera av dessa bor på asylboenden.

En lokal handlingsplan som tar avstamp i den nationella handlingsplanen för stärkt skydd 
för barn och unga håller, som tidigare nämnts, på att upprättas. Huvudpunkterna i denna 
plan är bland annat barnkonventionens punkter om barn och ungas medverkan och barn 
och ungas rätt att göra sig hörda, men också behovet av att samverka kring 
gemensamma insatser som t ex föräldrastöd och att skapa samverkan genom att föra 
samman våra resurser och att på sikt forma en gemensam värdegrund.

Aktuell situation

Fokus för arbetet hos individ och familjeomsorgen ligger på att ge föräldrar det stöd och 
den hjälp de behöver för att de i sin tur ska kunna ge sina barn och unga bästa möjliga 
uppväxtförhållanden. I den nuvarande fältassistenttjänsten ligger att göra sig känd för 
ungdomar och deras föräldrar, synas bland ungdomarna och vara en vuxen som unga 
och deras föräldrar lätt kan komma i kontakt med. Det finns en ny facebooksida som är 
”fältarens”, där unga och deras föräldrar kan följa arbetet och även fältassistententens 
planering för veckan. Fältassistenten ska ha goda kontakter med föräldrar och 
upparbetade kontakter med andra vuxna på t ex fritidsgårdar, skolor och boenden. I 
uppdraget ingår också att aktivt arbeta med att implementera metoderna familjerådslag 
och föräldrarådslag i arbete med ungdomar och deras föräldrar. Fälassistenten har inte 
som uppdrag att vara samtalspartner för unga utan snarare ”bollplank”.

Fältassistenten är en av tre ledare som arbetar med killgrupperna, tillsammans med 
personal från svenska kyrkan och skolan. Motsvarande arbete bedrivs i sk tjejgrupper. I 
dessa grupper finns ungefär 50 av de barn och unga i Höör som är i högstadieåldern.

På skolan finns personalkategorier med olika uppdrag kring barn och unga i Höör. Inom 
kultur och fritids är det samma sak, här finns dessutom fritidsledare som arbetar direkt 
med ungdomar efter skoltid. På kommunens ungdomsboende Orupslund finns personal 
som arbetar med ungdomarna dygnet runt och även personer som jobbar med direkt 
fokus på deras integration i Höör.

Dessa tre sektorer samarbetar också kring det dagläger som anordnas i början av 
höstterminen i årskurs 7 varje år.

Analys

Att vuxna är en naturlig del av ungdomars miljö är viktigt för de ungas utveckling till 
ansvarstagande vuxna och goda samhällsmedborgare. Då unga som rör sig ute i Höör 
även vistas på andra platser än de givna, är det viktigt att föräldrar och andra vuxna 
känner till dessa platser. Det är också viktigt att ungdomar vet var de kan komma i 
kontakt med vuxna när de i sin tur behöver det.

Integrationen av de ensamkommande unga, främst pojkar, som nu finns i Höör fortgår 
varje dag och det är ett viktigt arbete som inte kan bygga på föräldrakontakter i samma 
utsträckning. Det arbetet sak ha fokus på att bidra till en lyckad integration och ett gott 
Kasam för dessa barn, men också för de ungdomar som bor i Höör sedan tidigare. Det 
går inte heller att bortse ifrån de unga män på flykt, som idag finns i Höör och som fyllt 18 
år men inte heller är integrerade. Det behövs ett aktivt arbete för att motverka utanförskap 
och alla de negativa konsekvenser, och risker, som detta för med sig.
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Vuxna som har ett uppdrag att arbetar enligt ovan behöver därför utgå ifrån ett 
gemensamt och övergripande uppdrag. Att hitta samarbetsformer och använda sina 
resurser så att de kompletterar varandra och för att få ut mesta möjliga av vårt samarbete, 
blir avgörande.

Socialtjänsten har i uppdrag att ge barn och unga i Höör det skydd och det stöd de 
behöver för att få en bra uppväxt. På individ och familjeomsorgen träffar man endast en 
bråkdel av de barn och unga som växer upp i Höör. På våra ungdomsboenden har man 
särskild kunskap om de ensamkommande barnen, men det är skolan som är den stora 
arenan för barn och unga. Utöver skolan är det kultur- och fritidsverksamheten som har 
flest kontakter med ungdomarna i Höör.

För att möjliggöra samverkan och samarbete samt för att rätt kunna användanda våra 
kompetenser, skulle ett möjligt sätt att arbeta kunna vara en ”operativ” fältgrupp kopplad 
till den befintliga fältarbetsgruppen. I denna skulle personal som arbetar i direkt kontakt 
med ungdomarna ingå, tex  fältassistent från ifo, integrationsansvarig från ungbo, 
fritidsledare från Älvkullen och kyrkans ungdomsverksamhet, samt nyckelpersonal från 
både kommunala och privata högstadieskolor. Gruppen skulle ha ett regelbundet 
samarbete med räddningstjänst, polis och personer som anordnar olika event i 
kommunen m fl. Verksamheten skulle på detta sätt bli formaliserad och strukturerad men 
framför allt ge oss möjlighet att anpassa våra insatser och vässa vår kompetens.

En sådan samvekan utgår ifrån att var och en har sina ursprungliga uppdrag tydligt 
definierade, men en bred arena möjliggör täta träffar och diskussioner om aktuellt läge 
samt möjlighet att fördela sina resurser så de används så effektivt som möjligt.

Denna grupp skulle i så fall ha behov av att kompletteras med ytterligare en person med 
fokus på integrationsarbetet bland ungdomarna som rör sig ute i Höör på fritiden, men 
också med uppdrag mot unga vuxna som ska klara av ett självständigt liv i 
integrationsprocessen. Med tanke på hur ungdomsgruppen och gruppen unga vuxna ser 
ut i Höör för närvarande finns vinster av att bedriva ett sammanhållet arbete riktat till alla 
dessa ungdomar och unga vuxna. De vistas ofta i samma miljöer och har kontakt med 
varandra på olika sätt under dygnets olika timmar.

Uppdraget skulle av naturliga skäl utformas lite annorlunda beroende på i vilken sektor 
den anställningen skulle höra hemma, det finns fördelar med samtliga alternativ. För 
största möjliga flexibilitet kan dock en anställning i integrationsorganisationen vara att 
föredra. Här finns sedan tidigare en boendekoordinator och en familjepedagog med vilka 
samarbete är avgörande för att få ihop ett enhetligt arbete kring integration och Kasam 
frågor. Tjänsten skulle vara en schemalagd tjänst med tjänstgöring även vissa kvällar och 
helger.

Ledamöterna ställer sig undrande till hur många fältarbetartjänster det finns inrättade i 
dagsläget och hur en nyrekrytering skulle finaniseras. Sektorsledningen förtydligar att det 
redan finns en avsatt post i budgeten för att finanisera en ytterligare fältarbetartjänst.
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Beslutsordning
Ordförande konstaterar att sektorsledningen utarbetat ett beslutsförslag.

Ordförande ställer proposition och finner att nämnden beslutat i enlighet med 
sektorsledningens förslag.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse ang. fältarbete bland barn och unga
_____
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Till AU 
(socialtjänst/barn- och unga/kutur- 
och fritid)

Fältarbete bland barn och unga
Bakgrund
Frågor kring var våra ungdomar rör sig på sin fritid och vad de gör har diskuterats till och från i olika 
grupperingar inom kommunens olika verksamheter. Även då det i Höör är relativt lugnt överlag så 
förekommer det emellanåt aktiviteter som uppmärksammas då de ger negativa signaler, skapar 
oro, och skapar frågor kring ungdomars upplevelse av sin uppväxt i Höör. En större närvaro av vuxna 
i utemiljöer har diskuterats, och det finns en uttalad önskan från politiken att vuxna ska möta 
ungdomarna ute i Höör i större utsträckning än vad som för tillfället är aktuellt.                                                                                                  
Arbete pågår med att hitta samverkans- och arbetsformer över sektorsgränserna. Vi färdigställer 
gemensamt en ”Plan för handling” vad gäller stärkt skydd för barn och unga i Höörs kommun, en 
central HBTQ plan är nyligen antagen och har rönt uppmärksamhet nationellt, och frågan om 
arbete mot våldsbejakande extremism är nu också lyft till politiken. Dessa arbeten har en direkt 
koppling till det gemensamma arbetet med barn och unga i Höör.

Individ och familjeomsorgen har sedan länge haft en socionom anställd som 
fältsekreterare/socialsekreterare på heltid. Eftersom han är tjänstledig för politiskt uppdrag har det 
behövts en vikarie/ersättare för honom under hans tjänstledighet. Den tjänsten har för närvarande 
en av familjebehandlarna på individ och familjeomsorgen, som fältassistent på heltid. Skillnaden i 
dessa tjänster är i första hand att den tidigare hade, pga sin utbildning, även direkt 
myndighetsutövning och kunde då till exempel utreda ungdomar som han sedan tidigare haft 
kontakt med, när detta behövdes. Av naturliga skäl är alltså tiden ute på fältet idag betydligt högre 
eftersom utredningsarbete inte är aktuellt.

Utöver de ungdomar som vanligen rör sig ute i Höör finns nu också ett stort tillskott av 
ensamkommande barn, varav de flesta är pojkar i ålder högstadiet/gymnasieskolan. Det finns också 
en stor grupp unga män som tidigare varit ensamkommande eller som kommit som unga vuxna. 
Flera av dessa bor på asylboenden.

En lokal handlingsplan som tar avstamp i den nationella handlingsplanen för stärkt skydd för barn 
och unga håller, som tidigare nämnts, på att upprättas. Huvudpunkterna i denna plan är bland annat 
barnkonventionens punkter om barn och ungas medverkan och barn och ungas rätt att göra sig 
hörda, men också behovet av att samverka kring gemensamma insatser som t ex föräldrastöd och 
att skapa samverkan genom att föra samman våra resurser och att på sikt forma en gemensam 
värdegrund.

Aktuell situation
Fokus för arbetet hos individ och familjeomsorgen ligger på att ge föräldrar det stöd och den hjälp 
de behöver för att de i sin tur ska kunna ge sina barn och unga bästa möjliga uppväxtförhållanden. I 
den nuvarande fältassistenttjänsten ligger att göra sig känd för ungdomar och deras föräldrar, synas 

Höörs kommun: Social sektor • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
socialnamnden@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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bland ungdomarna och vara en vuxen som unga och deras föräldrar lätt kan komma i kontakt med. 
Det finns en ny facebooksida som är ”fältarens”, där unga och deras föräldrar kan följa arbetet och 
även fältassistententens planering för veckan. Fältassistenten ska ha goda kontakter med föräldrar 
och upparbetade kontakter med andra vuxna på t ex fritidsgårdar, skolor och boenden. I uppdraget 
ingår också att aktivt arbeta med att implementera metoderna familjerådslag och föräldrarådslag i 
arbete med ungdomar och deras föräldrar. Fälassistenten har inte som uppdrag att vara 
samtalspartner för unga utan snarare ”bollplank”.

Fältassistenten är en av tre ledare som arbetar med killgrupperna, tillsammans med personal från 
svenska kyrkan och skolan. Motsvarande arbete bedrivs i sk tjejgrupper. I dessa grupper finns 
ungefär 50 av de barn och unga i Höör som är i högstadieåldern.

På skolan finns personalkategorier med olika uppdrag kring barn och unga i Höör. Inom kultur och 
fritids är det samma sak, här finns dessutom fritidsledare som arbetar direkt med ungdomar efter 
skoltid. På kommunens ungdomsboende Orupslund finns personal som arbetar med ungdomarna 
dygnet runt och även personer som jobbar med direkt fokus på deras integration i Höör.

Dessa tre sektorer samarbetar också kring det dagläger som anordnas i början av höstterminen i 
årskurs 7 varje år.

Analys
Att vuxna är en naturlig del av ungdomars miljö är viktigt för de ungas utveckling till ansvarstagande 
vuxna och goda samhällsmedborgare. Då unga som rör sig ute i Höör även vistas på andra platser än 
de givna, är det viktigt att föräldrar och andra vuxna känner till dessa platser. Det är också viktigt att 
ungdomar vet var de kan komma i kontakt med vuxna när de i sin tur behöver det.

Integrationen av de ensamkommande unga, främst pojkar, som nu finns i Höör fortgår varje dag 
och det är ett viktigt arbete som inte kan bygga på föräldrakontakter i samma utsträckning. Det 
arbetet sak ha fokus på att bidra till en lyckad integration och ett gott Kasam för dessa barn, men 
också för de ungdomar som bor i Höör sedan tidigare. Det går inte heller att bortse ifrån de unga 
män på flykt, som idag finns i Höör och som fyllt 18 år men inte heller är integrerade. Det behövs ett 
aktivt arbete för att motverka utanförskap och alla de negativa konsekvenser, och risker, som detta 
för med sig.

Vuxna som har ett uppdrag att arbetar enligt ovan behöver därför utgå ifrån ett gemensamt och 
övergripande uppdrag. Att hitta samarbetsformer och använda sina resurser så att de kompletterar 
varandra och för att få ut mesta möjliga av vårt samarbete, blir avgörande.

Socialtjänsten har i uppdrag att ge barn och unga i Höör det skydd och det stöd de behöver för att få 
en bra uppväxt. På individ och familjeomsorgen träffar man endast en bråkdel av de barn och unga 
som växer upp i Höör. På våra ungdomsboenden har man särskild kunskap om de ensamkommande 
barnen, men det är skolan som är den stora arenan för barn och unga. Utöver skolan är det kultur- 
och fritidsverksamheten som har flest kontakter med ungdomarna i Höör.

För att möjliggöra samverkan och samarbete samt för att rätt kunna användanda våra 
kompetenser, skulle ett möjligt sätt att arbeta kunna vara en ”operativ” fältgrupp kopplad till den 
befintliga fältarbetsgruppen. I denna skulle personal som arbetar i direkt kontakt med ungdomarna 
ingå, tex  fältassistent från ifo, integrationsansvarig från ungbo, fritidsledare från Älvkullen och 
kyrkans ungdomsverksamhet, samt nyckelpersonal från både kommunala och privata 
högstadieskolor. Gruppen skulle ha ett regelbundet samarbete med räddningstjänst, polis och 
personer som anordnar olika event i kommunen m fl. Verksamheten skulle på detta sätt bli 
formaliserad och strukturerad men framför allt ge oss möjlighet att anpassa våra insatser och vässa 
vår kompetens.



TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2016-05-16 SN 2017/142 3 (3)

SOCIAL SEKTOR
Individ och familjeomsorgen

En sådan samvekan utgår ifrån att var och en har sina ursprungliga uppdrag tydligt definierade, men 
en bred arena möjliggör täta träffar och diskussioner om aktuellt läge samt möjlighet att fördela 
sina resurser så de används så effektivt som möjligt. 

Denna grupp skulle i så fall ha behov av att kompletteras med ytterligare en person med fokus på 
integrationsarbetet bland ungdomarna som rör sig ute i Höör på fritiden, men också med uppdrag 
mot unga vuxna som ska klara av ett självständigt liv i integrationsprocessen. Med tanke på hur 
ungdomsgruppen och gruppen unga vuxna ser ut i Höör för närvarande finns vinster av att bedriva 
ett sammanhållet arbete riktat till alla dessa ungdomar och unga vuxna. De vistas ofta i samma 
miljöer och har kontakt med varandra på olika sätt under dygnets olika timmar. 

Uppdraget skulle av naturliga skäl utformas lite annorlunda beroende på i vilken sektor den 
anställningen skulle höra hemma, det finns fördelar med samtliga alternativ. För största möjliga 
flexibilitet kan dock en anställning i integrationsorganisationen vara att föredra. Här finns sedan 
tidigare en boendekoordinator och en familjepedagog med vilka samarbete är avgörande för att få 
ihop ett enhetligt arbete kring integration och Kasam frågor. Tjänsten skulle vara en schemalagd 
tjänst med tjänstgöring även vissa kvällar och helger.

Förslag
Att inrätta en fältarbetstjänst 100% tv med uppdrag att arbeta dels med integrations och 
Kasamfrågor i ungdomsgruppen via ex en fältgrupp i Höör, dels med integrationsarbetet i gruppen 
unga vuxna i Höör. Tjänsten bör ligga i integrationsorganisationen och vara en del av det strategiska 
och kvalificerade integrationsarbetet i Höörs kommun, tillsammans med de funktioner som redan 
arbetar med liknande frågor inom socialtjänst, skola och fritidsverksamhet.

Christina H Jönsson
Verksamhetschef
Individ och familjeomsorgen



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-04-24 1 (1)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/168

§ 118 Fältarbete bland barn och unga samt 
inrättande av fältarbetartjänst

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-
fullmäktige besluta:

600 000 kr överförs från socialnämnden till kommunstyrelsen för finansiering av 
fältarbetartjänst på integrationsenheten.

Ärendebeskrivning
Tjänsten är redan inrättad och medel har satts av i budgeten. Det måste dock göras en 
ramjustering med 600 000 kr från socialnämnden till integrationsenheten inom 
kommunstyrelsen.

 

Beslutsunderlag
2017-02-23 SN § 32 fältarbetartjänst.doc
Fältarbete bland barn och unga beslutsunderlag.docx (Christina Håkansson Jönssons 
tjänsteskrivelse)
 
_____
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INNEHÅLL

Höörs Fastighets AB är ett kommunalägt fastighetsbolag. Vi äger, förvaltar och 
utvecklar kommunala verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler för 
kontor, handel och industri. Här kan du se vad vi har utvecklat under 2016.

*



Året i korthet

NYCKELTAL 2016 2015 2014 2013* 2012*

Omsättning, Mkr 136,6 127,1 126,3 120,3 118,5

Resultat efter finansnetto, Mkr 9,9 5,9 13,9 −13,1 6,7

Räntetäckningsgrad, ggr 1,47 1,28 1,6 0,52 1,26

Avkastning på eget kapital, % 11,7 8,5 21,9 −22,8 11,7

Balansomslutning, Mkr 867,3 850 861,8 847,3 860,5

Aktiverade investeringar, Mkr 14,9 38,0 79,4 5,9 14,5

Soliditet 9,8 8,2 7,4 6,8 6,6

Nettoskuld/lån, Mkr 748 748 748 753 761

Ränteswapar, Mkr 688 618 618 693 719

Genomsnittlig ränta, %** 2,59 2,36 3,03 3,6 3,32

* OBS nyckeltalen för 2012–2013 avser den dåvarande koncernens redovisade nyckeltal.

** Exkl. borgensavgift till Höörs kommun.

Badhuset – 32 nya
lägenheter i Höör

Under hösten 2016 startade ny-
byggnationen på gamla brand-
stationens tomt av de två 4-vå-
nings kombohusen. Husen består
av 2:or och 3:or och inflyttning
kommer att ske i augusti 2017.

Marklägenheter i Sätofta

Styrelsen beslutade om att bygga
tolv nya marklägenheter i Sätofta
som ska vara inflyttningsklara un-
der våren/sommarn 2018.

48 miljoner

har satsats på investeringar och
underhåll i våra befintliga fastig-
heter under 2016.

Miljöansvar

Under 2016 har vi övergått till ke-
mikalielös trappstädning i våra
bostadsfastigheter och utvärde-
rat en ny grön städmetod som vi
kommer att erbjuda våra lokalhy-
resgäster under våren 2017.

Affärsområde Fastigheter
Med representation i Höörs olika tillväxtåldrar, från

1800-talet fram till 2010-tal, äger Höörs Fastighets AB
fastigheter över hela Höör. Beståndet gör HFAB till

Höörs största fastighetsägare.

Affärsområde Tjänster
Ett av bolagets kärnuppdrag är god service till våra hy-

resgäster. Både bostads- och lokalhyresgästerna ska
möta en modern, professionell och serviceinriktad or-

ganisation som tar kunden på allvar och som tillhanda-
håller de tjänster som efterfrågas.
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Höörs Fastighets AB i korthet

Höörs Fastighets AB är ett kommunalägt fastighetsbolag.
Vi äger och förvaltar kommunala verksamhetslokaler, bostäder, kommersiella lokaler för

kontor, handel och industri.

Vi brinner för hållbarhet
En av våra hjärtefrågor är hållbarhet. Därför vill vi bidra till att bygga ett
hållbart Höör. När vi bygger om och underhåller väljer vi rätt material och
gör stora satsningar på bland annat solenergi och elbilar. Vi jobbar också
kontinuerligt med energioptimering.

Boende med närhet till allt
Vi äger och förvaltar omkring 450 lägenheter. Samtliga är belägna i Höör
och uppförda under ett tidsspann på över hundra år. Vi erbjuder lägenhe-
ter för alla. Från ettor till femmor. Från marklägenheter till lägenheter på
femte våningen. Vi har även radhus till uthyrning.

Gröna hyresavtal
Våra hyresgäster har möjlighet att teckna ”gröna” hyresavtal. Det
innebär att vi för en dialog tillsammans med hyresgästerna för att
minska den totala energianvändningen. En minskad miljöpåverkan, ett
stärkt varumärke när det gäller miljöarbetet och en ökad produktivitet är
bara några av vinsterna.

Lokaler för alla ändamål
Vi erbjuder lokaler av alla typer. I beståndet finns skolor, vårdcentraler, in-
dustrifastigheter och mycket annat. Vår långa erfarenhet av fastighetsför-
valtning innebär att vi är ett pålitligt alternativ för alla behov.

Grundat

2009

Ägare

Höörs kommun

Total yta bostäder

32 697 kvm

Total yta lokaler

69 879 kvm
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“Behovet av nya bostäder ökar, men även behovet av
verksamhetslokaler för kommunen.”

Ordföranden har ordet

2016 har varit ett år som bjudit på en hel del nya utmaningar i vårt land och för HFAB. Ingen
har missat att det har varit en kraftigt ökad invandring i vårt land, vilket naturligtvis även på-
verkar HFAB. Behovet av nya bostäder ökar, men även behovet av verksamhetslokaler för
kommunen.

Höör 2017-01-21

Johan Svanberg, Ordförande

Därför är det glädjande att det kommer färdigställas 32
lägenheter under sommaren 2017 och att styrelsen nyli-
gen har beslutat om tolv marklägenheter i Sätofta som
bör vara inflyttningsklara vår/sommar 2018. HFAB har
även börjat titta på möjligheten att, inom befintliga bo-
stadsområden, bygga hus som kallas Perstorpet, en villa
med fyra mindre lägenheter. Detta för att snabbare kunna
erbjuda fler lägenheter och integrera olika boendeformer.

På lokalsidan har kommunen främst löst lokalbehovet
med ett stort antal moduler. Detta är förstås ingen hållbar
lösning på sikt. Under 2017 kommer därför HFAB tillsam-
mans med kommunen att titta extra noga på Höörs fram-
tida lokalbehov. Med ett uppskattat investeringsbehov på
upp till en halv miljard bara inom skolan de kommande
åren blir detta ett prioriterat område då det påverkar alla
invånare i kommunen.

På ekonomisidan lämnar vi ett stabilt år bakom oss med
få överraskningar, men troligtvis kommer det bli lite tyng-
re 2018. Varje nytt bostadsprojekt som HFAB färdigställer
medför ett behov av nedskrivningar vilket belastar vårt
resultat. Detta utifrån att produktionskostnaderna över-
stiger betalningsviljan hos våra nya hyresgäster. Vi ser
också att byggpriserna ökar snabbt vilket också driver på
hyrorna. Detta är något vi kommer att få leva med de
kommande åren då behoven är liknande i de flesta av
landets kommuner och ett hus kostar lika mycket att byg-
ga i både Malmö och Höör.

Året slutade med att vår VD Kristina Forslund valde att
säga upp sig och kommer arbeta sin sista dag i HFAB i
februari. Från min och styrelsens sida vill jag tacka henne
för hennes arbete i bolaget de gångna åren och önska
henne ett stort lycka till på sitt nya jobb. Arbetet med att
hitta en ny permanent VD är igång och vi hoppas kunna
presentera en ny under våren 2017.

Vi ser nu med spänning fram emot 2017, ett år då vi inten-
sifierar vårt arbete för att bidra till Höörs kommuns fram-
tida utveckling.
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“2016 har varit ett otroligt spännande år då många
satsningar och tankar har tagit fart och satt sina spår

både inom energiarbetet och nyproduktionen.”

VD har ordet
Jag vill börja med att tacka Höörs Fastighets AB och Höörs kommun för att jag fått möjlighe-
ten att vara med på en mycket utvecklande och inspirerande resa. En resa som började för
sex år sedan. Som avgående VD kan jag inte låta bli att titta tillbaka lite längre än bara det år
som årsredovisningen omfattar. Det är en tid som jag känner stor stolthet över. HFAB har ut-
vecklats på många sätt och tillsammans med alla underbara medarbetare har vi nu ett sta-
bilt bolag som levererar enligt ägarens önskemål.

Höör 2017-01-23 
Kristina Forslund, avgående VD

Med stort engagemang och många arbetstimmar har vi
fusionerat bolagen, bytt ut affärssystemen och byggt en
modern organisation som stödjer våra mål. Vi har också
tagit fram en tydlig affärsplan som bygger på ägarens fyra
perspektiv (god livsmiljö och boende för alla, tillgängliga
och professionella, innovativa och ansvarfulla samt lång-
siktig hållbar ekonomi), med mera, med mera.

Allt har inte gått så fort som jag önskat, beroende på sa-
ker jag inte styrt över har fibern till våra bostadshyresgäs-
ter  och  ”min sida” blivit försenade. Nu äntligen är fibern
upphandlad och de första fastigheterna kommer att vara
uppkopplade under april månad. När min sida är i gång,
någon gång under våren 2017, kommer den att få vår bo-
stadskö att bli mycket mer transparent och analyserbar.

Vår bostadskö växer och bedömningen är att det finns en
stark efterfrågan på hyresrätter och att den kommer be-
stå framöver. Då fastighetsmarknaden var rekordstark
under 2016 och den svenska fastighetsmarknaden note-
rade en ny toppnotering gällande transaktionsvolym på
hela 200 miljarder, 37 miljarder högre än tidigare toppno-
tering, skvalpar det givetvis över även till Höörs
fastighetsmarknad.

Under 2016 har vi kunnat se att marknadens direktav-
kastningskrav har sjunkit i Höör vilket är oerhört positivt.
Förhoppningsvis får det igång den privata nyproduktio-
nen eftersom vi under den närmsta tiden framöver måste
lägga om rodret och bygga verksamhetslokaler istället för
bostäder. Tyvärr klarar inte ekonomin att vi gör båda de-
larna i någon större utsträckning utan måste fokusera
våra resurser.

2016 har varit ett otroligt spännande år då många sats-
ningar och tankar har tagit fart och satt sina spår både
inom energiarbetet och nyproduktionen. Just nu har vi 32
lägenheter i produktion och 16 lägenheter upphandlade

och i startläge, förskole- och skolmoduler på plats i Sä-
tofta och vid Ringsjöskolan. Fler moduler är upphandlade
och väntar på bygglov. Vi har renoverat musikskolan, bor-
rat bergvärme på Åtorp och mycket mer. Resultatmässigt
nådde vi våra uppsatta mål och stärkte soliditeten.

Förvaltning av det befintliga beståndet kommer alltid i
första rummet. Därför har 48 miljoner satsats på investe-
ringar och underhåll i våra befintliga fastigheter under
2016. Hållbar utveckling förutsätter långsiktighet och hel-
hetssyn. Budgeten 2017 fortsätter därför på den inslagna
vägen med fokus på underhåll. I dagarna har vi inlett en
förstudie för att dra igång ett historiskt stort underhålls-
projekt för HFAB, Ringsjöskolan 2.0. Dessutom är det det
befintliga beståndet som möjliggör nyproduktion.

Till sist vill jag rikta ett riktigt stort tack till våra medarbe-
tare, som med stor entusiasm och engagemang bidragit
till utvecklingen av bolaget. Och inte minst till våra kun-
der och ägare. Ett stort tack också till styrelsen för ert vär-
defulla arbete.
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Strategiska mål i olika perspektiv

STRATEGISKA MÅL I OLIKA PERSPEKTIV MÅL STYRTAL

Ekonomi och ägarperspektiv

Stärka koncernens ekonomi

Soliditet 10 % på sikt. Soliditeten ökar.

Avkastningskrav: Statslåneräntan + 1 % på
insatt kapital. Uppfyllt.

Följa bostadsförsörjningsplanen och bygga 10 lägenheter
per år och över tid

Bygga radhus i Sätofta
Marken inköpt och entreprenör upphandlad.
Byggstart våren/sommaren 2017.

Starta byggnationen av 32 lägenheter på
Badhuset 2 Byggnationen pågår för fullt. Inflyttning 1/8 2017.

Funktionella kommunala verksamhetslokaler NKI
Tyvärr för få svar för att kunna analysera. Ny
undersökning pågår.

Kundperspektiv

Vara en attraktiv hyresvärd
Prioritera det personliga mötet.

 

Ett flertal kundträffar och Bomöten är
genomförda.

NKI
För få svar för att kunna analysera. Ny
undersökning pågår.

Ha en god och effektiv 
kommunikation Alla fastigheter ska vara uppkopplade.

Entreprenör upphandlad och kontrakterad.
Arbetet beräknas vara klart halvårsskiftet 2017.

Erbjuda attraktiva och trygga mötesplatser Utemiljön i bostadsområdena ska upplevas
trygg och erbjuda naturliga mötesplatser

NKI Mäts i NKI undersökningen 2017. Under 2016
har bland annat belysningen utökats på flera
platser och mötesplatser byggts.

Fastighets- och Verksamhetsperspektiv

Att vara en effektiv och flexibel organisation
Kostnadseffektiv drifts- och 
städorganisation.

Benchmarking sker kontinuerligt bland annat
genom rapporten SABO i siffror.

God förvaltning av fasta tillgångar UH-planen ska vara ett naturligt verktyg
Bokförda investeringar/planerat UH stämmer
med åtgärderna i underhållsplanen

Hållbart och ekologiskt
Energieffektivisera 20 % till 2020 med 2008 som
basår Uppfyllt Skåneinitiativets målsättning.

Medarbetarperspektiv

Vara en attraktiv arbetsgivare Behålla ett starkt medarbetarindex Medarbetarindex 75 vilket är ett högt index.

Medarbetarna ska vara engagerade och delaktiga

Stark medvetenhet om verksamhetens mål
86 % av personalen förstår hur man bidrar till
HFABs övergripande mål.

Bra ledare Ledarskapsindex på 73.

Att ha kompetens kopplat till 
koncernens behov

Arbeta med kompetensutveckling. Alla anställda har medarbetarsamtal.
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Organisation

HFABs värdegrund är själva basen i företagskulturen – hur vi vill uppfattas och vad vi vill kännetecknas av. Våra
strategier, policy och ramverk grundar sig på våra värderingar.

Genom arbetsglädje och nytänkande är vi
professionella och affärsmässiga

HFABs organisation är förankrad och stärker bolagets förvaltnings-
och produktionsförmåga och säkerställer att strategiska övervägan-
den är en del i all verksamhet. Vår organisation verkar som en helhet
och är flexibel för att kunna möta omvärldsförändringar. Organisa-
tionsutvecklingen är ett ständigt pågående arbete och präglas av ut-
arbetande av ett enhetligt arbetssätt grundade på process- och rutin-
beskrivningar. Under 2016 har bolaget vuxit, främst inom städ, där
kommunen utökat befintliga avtal samt beställt städning till nya
verksamheter.

FAKTA MEDARBETARE 2016 2015

Antal anställda  66 st 68 st

Antal tjänster  52 st 49 st

Fördelning kvinnor 
och män

 64 % kvinnor 55 %
kvinnor

Medelålder  47 48 år

Sjukfrånvaro  7,03 % 6,86 %

Arbetsglädje:

Vi vet att arbetsglädje och stolta medarbetare behövs för
att nå riktigt bra resultat. Glädje skapas genom delaktighet,
öppenhet, utvecklingsmöjligheter och ett tydligt uppdrag.

Nytänkande:

Vi är kreativa, nyfikna och omvärldsmedvetna samt i stän-
dig utveckling. Tillsammans skapar vi innovativa lösningar
genom unik kunskap, bred kompetens och stor erfarenhet.

Professionella:

Vi bemöter varandra, våra kunder och övriga med respekt
och omtanke. Vi är kompetenta och serviceinriktade med
helhetssyn.

Affärsmässiga:

Vi agerar alltid med såväl kundens som bolagets bästa för
ögonen.
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CSR – ett ansvar för ett hållbart samhälle

CSR, Corporate Social Responsibility (företagens samhällsansvar) står för hur
företag genom sin verksamhet tar ansvar för hur de påverkar samhället både
positivt och negativt.

Socialt ansvar
På HFAB har vi en uthyrningspolicy som bygger på att alla är välkomna. För oss är det en självklarhet
att verka för integration och motverka alla former av utanförskap. Vi har bland annat byggt hyresrät-
ter i ett villaområde och kommer fortsätta med liknande projekt 2017.

Under 2016 har samarbetet med den sociala sektorn utökats och 13,4 % av bostäderna hyrs ut inom
ramen för det samarbetet. Flyktingfrågan har varit en stor fråga inom kommunen där vi varit en na-
turlig samarbetspartner för kommunen. Här har vi bidragit med sju lägenheter. Vi sponsrar också ett
flertal idrottsföreningar. Genom ett långsiktigt socialt ansvarstagande bidrar vi till utvecklingen av
ett mer välmående och attraktivt Höör.

Vi samarbetar med exempelvis Karolinaskolan – kommunens projekt ”Vägen in” och har under året
tagit emot ett flertal praktikanter. Under sommaren kunde ett flertal feriearbetare erbjudas arbete
genom kommunens försorg.

”Genom ett långsiktigt socialt ansvarstagande
bidrar vi till utvecklingen av ett mer välmående
och attraktivt Höör.”

Ekonomisk hållbarhet
HFAB tar samhällsekonomiskt ansvar genom att betrakta sina fastigheter som långsiktiga investe-
ringar. En förutsättning för det är att vi genom ansvarsfull fastighetsförvaltning, genom god skötsel
och genom att utveckla attraktiviteten i våra bostäder och lokaler också skapar en stabil ekonomisk
utveckling. Det ger oss handlingsfrihet och möjlighet att bygga nya bostäder och lokaler.

Miljöansvar
Klimat- och miljöfrågorna är en självklarhet att förhålla sig till. Som ett kommunalägt bolag finns en
styrka i att kunna agera långsiktigt. Vad vi gör har betydelse för klimatet i stort, men också för lokal-
samhället, liksom för vår och våra hyresgästers ekonomi.

Att involvera hela organisationen, både medarbetare och hyresgäster, och se till helheten utgör en
stark framgångsfaktor. Ett resultat av det är att vi under 2016 övergått till kemikalielös trapphusstäd-
ning i våra bostadsfastigheter samt utvärderat en ny grön städmetod som vi kommer att erbjuda
våra lokalhyresgäster under våren 2017.

Samspelet med intressenter
Vi vill förmedla vårt affärsmässiga samhällsansvar till våra ägare, samarbetspartners, kunder och
andra intressenter. Våra intressenter påverkar och påverkas av bolagets sätt att agera. Därför vill vi
också utveckla ansvaret ytterligare. Tillsammans kan vi ta ett ännu större ansvar genom att vara ett
föredöme, ställa krav vid upphandlingar, föra dialog och samarbeta.

Våra samarbeten och nätverk är många och starka både på lokal och nationell nivå. Utbyte av idéer,
nya infallsvinklar, åsikter och intressen tas varje dag i beaktande när vi fortsätter vårt arbete att göra
Höör till en attraktiv stad att bo och arbeta i.
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God arbetsmiljö
HFAB värderar sina medarbetare högt. Utan deras engagemang och drivkraft är vi ingenting. Därför
är det en förutsättning att våra medarbetare trivs och mår bra. Det är då de känner engagemang och
viljan att utföra ett bra arbete som utvecklar både bolaget och Höör.
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Affärsområde Fastigheter

Med representation i Höörs olika tillväxtåldrar, från 1800-talet fram till 2010-tal, äger Höörs
Fastighets AB fastigheter över hela Höör. Beståndet gör HFAB till Höörs största

fastighetsägare.

HFABs fastighetsbestånd uppgick vid årets utgång till 54 fastigheter. Huvudelen av fastighe-
terna är egenägd tomtmark, någon enstaka med arrenedeavtal. Totalt äger HFAB 102 707

kvm fördelade på 32 715 kvm bostäder och 69 992 kvm lokaler.
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Höörs största fastighetsägare

Bostäder
HFAB har ca 33 000 kvadratmeter bostadsyta fördelat på 461 lägenheter
med en snitthyra på 1 132 kr/kvm/år.

Vakanserna bland bostäderna fortsätter att vara låga och vår uthyrnings-
grad ligger över 98 %. Omflyttningen har under 2016 minskat något till 
17,6 % (18,0 %). Vid årsskiftet stod 769 personer i kö, varav de flesta söker
en tvåa i vårt äldre bestånd. Vi kan oftast erbjuda sökande en god bostad i
rimlig tid. Däremot kan vi inte alltid göra det i de områden eller till de hy-
resnivåer som är mest efterfrågade.

Nästan hälften av våra lägenheter är 2:or och är fortfarande den mest ef-
terfrågade storleken även om efterfrågan på 3:or med hiss ökar år från år.

Lokaler
HFAB har ca 70 000 kvadratmeter uthyrningsbar lokalyta varav ca 1 % var
vakanta vid årsskiftet.

Höörs kommun är HFABs största hyresgäst och hyr vid årsskiftet 94 % av
all uthyrningsbar yta till en snitthyra på 1 085 kr/kvm/år.

Marknadsläget för kommersiella lokaler i Höör är fortsatt tufft.

Skolor är klart dominerande i vår fastighetsportfölj och utgör 44 % av lo-
kalytan. Nedan visas fördelningen av vår lokalyta. I övrigt ingår bland an-
nat brandstation och polisstation.
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Underhåll och ombyggnationer
HFABs fastigheter underhålls för att erbjuda hyresgästerna goda och trygga inomhus- och utomhusmiljöer och för
att uppfylla gällande myndighets- och miljökrav. Underhållsinsatserna är även centrala för att vårda och utveckla
fastighetsvärdet.

Under 2016 genomfördes underhåll och ombyggnader för ca 48 miljoner kronor. De lite större underhålls- och ombyggnadsprojekten som har ge-
nomförts under året är:

UNDERHÅLLS- OCH OMBYGGNADSPROJEKT 2016

Bergvärme Åtorp  6 980 kkr

Fasadrenovering Ziegler 1  6 025 kkr

Renovering musikskolan  5 891 kkr

Ny parkering Berggren 16  4 300 kkr

Tak- och fönsterbyte Näktergalen 6  3 647 kkr

Underhåll Midgårds förskola  1 296 kkr

Tak- och fönsterbyte Linden 754 kkr

Ombyggnation receptionen Berggren 16 474 kkr

FASTIGHETSUNDERHÅLL PER KVM:
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Nyproduktion
Höörs Fastighets AB har i uppdrag att tillföra nya hyresrätter till Höörs bostadsmarknad
samt vara ett av kommunens verktyg för att klara sitt bostadsförsörjningsansvar.

Under 2016 har byggnationen av 32 nya lägenheter (Badhuset 2) påbörjats. Inflyttningen är planerad till 1 augusti 2017.

Under våren tillträdde vi en fastighet i Sätofta (Sätofa 6:89) där byggnation av 12 st marklägenheter är upphandlad och
beställd. Byggnation påbörjas under våren 2017.

På Lilla Torg ska det skapas fyra nya lägenheter genom att konvertera två lokaler i bottenplan. Entreprenaden är upp-
handlad och beställd.

Byggnationen av Badhuset 2.
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Energi och Miljö

Energiförbrukningen är ett fastighetsbolags största klimatpåverkande fak-
tor och värmekostnader utgör den största driftkostnaden. Ett strategiskt
och långsiktigt arbete för att energiinvestera beståndet är därmed avgö-
rande både för att bidra till måluppfyllese av Höörs klimatmål och för att
säkerställa goda driftnetton.

Med stort engagemang och tydliga mål har vi lyckats bra med vårt energiarbete. Vi arbetar målin-
riktat, strukturerat och framgångsrikt med vårt energispararbete och har gjort så under många år.
Genom en kombination av driftoptimering och energiinvesteringar har bolaget minskat
energibehovet.

Under 2016 har det genomförts ett geoenergiprojekt i form av bergvärme i kvarteret Åtorp. Berg-
värmen kommer även att kunna försörja nybygget på fastigheten Badhuset 2. Vår energianvänd-
ning har minskat kraftigt och vi har redan klarat av målsättningen i Skåneinitiativet.

HFABs energimål under 2016 var att under perioden 2007-2016 minska energiförbrukningen med
20 % på bostäderna. Det kan nu konstateras att under perioden 2007-2016 har HFAB uppnått må-
let med råge och har minskat energiförbrukningen med hela 24,3 % enligt Skåneinitiativets rap-
port för 2016.

Styrelsen har även startat upp ett energisparprojekt, ESP 2, som sträcker sig under perioden
2017-2020 där målsättningen är att sparar 20 % på hela fastighetsbeståndet till 2020 med 2008
som basår.

Under 2016 har det genomförts ett geoenergiprojekt i

form av bergvärme i kvarteret Åtorp.

ÅR Driftstatistik för lokalerna Driftstatistik för bostäderna

Värme
kWh/kvm

ElkWh/kvm VattenKubik/kvm Värme
kWh/kvm

ElkWh/kvm VattenKubik/kvm

2014 93,9 61,32 0,41 126,61 21,7 1,11

2015 90,19 61,76 0,41 121,18 22,64 1,16

2016  77,20  63,26  0,40  107,1  25,1  1,15

VÄRME KWH/KVM – TOTALT 2013–
2015
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Affärsområde Tjänster

Ett av bolagets kärnuppdrag är god service till våra hyresgäster. Både bostads- och lokalhy-
resgästerna ska möta en modern, professionell och serviceinriktad organisation som tar

kunden på allvar och som tillhandahåller de tjänster som efterfrågas.
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En trygg och trivsam miljö
Inom affärsområdet Service arbetar vi med att sköta om och underhålla HFABs fastigheter.
Vi erbjuder vaktmästeritjänster till våra lokalhyresgäster, främst inom skola och den sociala
sektorn.

2016

83%
av felanmälningarna avhjälpta inom en vecka.

Inom AO Service arbetar vi med att sköta om våra fastig-
heter och våra hyresgäster. Vi arbetar med förebyggande
underhåll, mindre underhållsprojekt, felanmälanshante-
ring och utemiljö. Vi levererar även vaktmästeritjänster åt
våra lokalhyresgäster främst inom skola och social sektor.
Vi arbetar med att skapa trivsel och trygghet i våra fastig-
heter samt att underlätta vardagen för våra kunder och
hyresgäster. Att ständigt förbättra och utveckla samarbe-
tet med våra hyresgäster och kunder samt att vara lyhör-
da för deras önskemål är centralt i vår verksamhet.

Utemiljön och första intrycket på våra bostadsfastigheter
har haft en fortsatt hög prioritet även under 2016. Efter
önskemål som framkom på våra bomöten har vi genom-
fört en mängd olika projekt. Några exempel: På Munkarp-
svägen har vi utvidgat parkeringsplatsen och satt upp be-
lysning. På Lärkgatan 28 har parkering och gångar asfal-
terats, ny ledbelysning satts upp, en ny mötesplats an-
lagts och alla planteringar förnyats.

För att förbättra trivsel och trygghet togs beslut om att
renovera källare och tvättstuga på Lärkgatan 45 F-H detta
har genomförts i samråd med hyresgästerna. Källaren har
målats, ny rörelsestyrd ledbelysning har installerats,
tvättstugan har nya energisnålamaskiner och har blivit
utrustad med doserare för tvättmedel vilket förhopp-
ningsvis innebär en förbättring för miljön.

Många verksamhetsförändringar och renoveringar inom
förskola och skola har inneburit stora utmaningar för
vaktmästeritjänsterna. Framförallt iordningställandet av
moduler på Sätoftaskolan och Ringsjöskolan inför hös-
tens skolstart innebar stora påfrestningar för vår
verksamhet.

För att säkerställa att vi kan leverera bra kvalitet till våra
kunder och hyresgäster arbetar vi kontinuerligt med
kompetensutveckling. Under 2016 genomfördes 9 utbild-
ningar riktade till olika delar av vår verksamhet.

Felanmälan och felavhjälpningsprocessen är en viktig del
av vårt arbete och har fungerat väl under året. Vi kan kon-
statera att antalet registrerade felanmälningar har mins-
kat mot föregående år – 1183 st 2016 mot 1291 st 2015. Vi
klarade vårt mål på att 80 % av felanmälningarna ska
vara åtgärdade inom en vecka, då hela 83 % var klara
inom en vecka under 2016. Vi arbetar ständigt med att
utveckla organisationen. Att vara lyhörd och lyssna på
våra kunder och hyresgäster är självklart för ett bra sam-
arbete och för att skapa en trygg och trivsam miljö.
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En växande städenhet
Under 2016 har beställningarna om mer städning ökat vilket lett till att arbetet med att ef-
fektivisera städenheten fortsatt samt att vi nyanställt personal. Målet att bli en modern och

prisvärd tjänsteleverantör lever vidare.

2016

En kompletterande golvvårdsutbildning har genomförts för
all städpersonal

Omfattningen av städavtal ökade 2016 bland annat ge-
nom förskole/skolmoduler och även utökning av antalet
storstädningsavtal. Även ett grönt städavtal har arbetats
fram och används numera i våra trappstädningar.

Under 2016 har vi sett över våra städavtal och höjt av-
verkningstakten på skolorna. Lokalvårdarna har bytt ar-
betspass med varandra för att enheten ska bli ett mer
flexibelt affärsområde, vilket har blivit uppskattat av så-
väl kunder och lokalvårdare. Personalen har fått ta ett
större ansvar genom mer delaktighet inom administratio-

nen, t.ex. vid varubeställningar och upphandlingar. Under
hösten har en kompletterande ergonomiutbildning ge-
nomförts för all städpersonal. Även en utbildning i ledar-
skap har genomförts. Fyra lokalvårdare har genomfört
yrkesutbildningen SRY. HLR-utbildning har också genom-
förts under hösten.

Vårt fokus ligger fortfarande på våra kundbesök och arbe-
tet med att se över våra städavtal fortsätter. Vi kommer
också att introducera och erbjuda våra kunder gröna
städavtal.
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Höörs Fastighets AB (org nr 556019-3350) får härmed avge årsredovisning för
bolagets verksamhet räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.

Styrelse
Valda av kommunfullmäktige:

Ordförande: Johan Svanberg

Vice ordförande: Anders Magnhagen

Ledamot: Arne Gustavsson

Ledamot: Susanne Asserfors

Ledamot: Gill Andersson

Ledamot: Marianne Ragntoft

Ledamot: Fredrik Stålhandske

Ledamot: Rolf Streijffert

Ledamot: Stefan Liljenberg

Personalrepresentant: Mona Schill-Ingvarsson
(Kommunal)

Lekmannarevisorer valda av kommunfullmäktige i Höörs kommun:

Ordinarie: Jörgen Lindqvist

Ersättare:  Saud Korlat

Revisor valda av bolagsstämman:

Ordinarie: Öhrlings PricewaterhouseCoopers,
med huvudansvarig revisor Mattias
Johansson

Verkställande direktör:

Kristina Forslund (avgår 2017-02-11) 
Lars Anebreid (Tf VD fr o m 2017-02-12)

Ledningsgruppen:

Kristina Forslund, Joakim Wallberg, Magnus Nilsson, Lars-Göran Persson och Anita Nilsson

Styrelsen har under året hållit 8 protokollförda sammanträden. Bolagsstämma hölls 2016-05-18

Organisationsanslutningar:

SABO, HBV, andelsföreningen Skånehem och arbetsgivarorganisationen Pacta

Ägarförhållande
Aktiebolaget Höörs Fastighets AB (HFAB) med säte i Höör är ett helägt bolag till Höörs kommun.

Verksamhet
Höörs Fastighets AB (HFAB) resultat efter finansiella poster uppgick 2016 till 9,9 Mkr (5,9).

HFABs kärnverksamhet är att förvalta och bygga bostäder samt lokaler för kommunal verksamhet. Företagets strategis-
ka inriktning – att utifrån samhällsnyttiga, affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer utveckla och förvalta bostä-
der och lokaler, samt utifrån kundens önskemål och behov tillhandahålla prisvärda och trivsamma bostäder och lokaler
med god kvalitet och service – samlar HFABs uppdrag och är i enighet med Höörs vision 2025. De riktade satsningar som
genomförs är planerade utifrån att HFAB ska uppfylla inriktningsmål, ägardirektiv och resultatkrav.

Bolaget har under året i produktion 32 lägenheter samt upphandlat 16 ytterligare hyresrätter, 12 stycken i Sätofta 6:89
samt 4 stycken i Fyrkanten 3. Diskussioner och planer av en ny förskola har fortgått under året. En beställning av kom-
munen om 12 stycken ettor fördelade på 2 olika fastigheter är gjord men ej behandlad av HFABs styrelse.
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Verksamhetsåret 2016 har för bolaget inneburit, förutom nyproduktionen, stora satsningar på det planerade underhållet
samt ombyggnationer samt uppförandet av moduler på beställning av kommunen. De underhållsinsatser som genom-
förts under året har i huvudsak omfattat fastigheter byggda mellan 1950 och 1980.

Fastighetsbeståndet
Höörs Fastighets AB (HFAB) ägde vid årets slut 54 (53) fastigheter med ca 33 000 kvm bostäder och ca 70 000 kvm lokaler,
i en sammantagen uthyrningsbar area om ca 103 000 kvm. Majoriteten av fastigheterna är ägda och någon enstaka inne-
has med tomträtt eller arrendeavtal.

Fastigheternas värde
HFAB gör årligen en värdering av fastighetsbeståndet. Marknadsvärdet vid årets slut uppgick till 1 080,8 Mkr. Det bokför-
da värdet vid samma tidpunkt uppgick till 764,3 Mkr.

Värderingen är gjord som en tioårig kassaflödesanalys för varje enskild fastighet, där HFAB har lagt in grunduppgifter
per fastighet och ansvarar för dess riktighet. Värden har stämts av mot gjorda försäljningar och av NAI Svefa utförda
värderingar.

Försäljningar/Förvärv
Under 2016 har Sätofta 6:89 inköpts av kommunen för 1 309 000 kr.

Marknad
Höörs Fastighets AB är en stor aktör på Höörs fastighetsmarknad och har i uppdrag att vara med och bidra till att Höör
utvecklas. Det finns en stark efterfrågan på hyresrätter i det äldre beståndet. I nyproduktionen är efterfrågan svagare.
Bolaget bedömer att risken för vakanser i nyproduktionen är liten men med rätt byggnation kan den minimeras och i
det äldre beståndet finns ingen risk de kommande åren.

Uthyrningsgraden för de kommersiella lokalerna ligger på samma nivå som föregående år och uppgår till cirka 99 % vid
årsskiftet.

Hyresförhandlingar för bostäderna genomfördes i början av 2016 och resulterade i höjda bostadshyror fr o m 1 april
med 0,39 %. Hyresnivån på kommunala verksamhetslokaler är reglerat i ett 25-årigt hyresavtal med ett 70 % index. Det-
ta innebar att hyran höjdes 20160101 med 0,06 %. Det återstår 17 år av kontraktslängden.

Resultat
Resultatet för 2016 efter finansnetto uppgår till 9,9 Mkr (5,9 Mkr). I resultatet ingår en nedskrivning med 2,0 Mkr (5,0
Mkr). Nedskrivningen berör fastigheten Munkarp 4:39 (Munkarps skola), vars låga hyra medför krav på nedskrivning av
dess bokförda värde med 2,0 Mkr.

Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 5,7 Mkr  (8,2 Mkr). 
Omsättningen uppgick till 136,6 Mkr (127,1 Mkr).

Trots i stort sett obefintlig hyreshöjning 2016 har alltså bolagets intäkter ökat med 9,5 Mkr jämfört med 2015. Bakgrun-
den till ökningen hänför sig primärt till att bolaget utfört projekt på uppdrag av Höörs Kommun gällande fastigheterna
Klubban 1, Sätofta 18:54 (Sätoftaskolan) samt på Visdomen 4 (Ringsjöskolan). Projekteten avser ombyggnad av Klubban
för ensamkommande flyktingbarn och installation och byggnation av skol- och förskolemoduler på Ringsjö- respektive
Sätoftaskolan. Total projektkostnad för dessa uppgår till ca 6,0 Mkr som därför ökat såväl intäkts- som kostnadsmassan
i bolaget i motsvarande omfattning. Likaså har bolagets intäkter (och kostnader) ökat med ca 1,0 Mkr baserat på hyres-
avtal med Expandia för ovan nämnda moduler.

De resultatförda reparations- och underhållskostnaderna uppgick totalt till 14,4 (12,0) Mkr. I tillägg har cirka 68,0 Mkr
investerats (i pågående och avslutade projekt) i planerat underhåll, ombyggnationer och nyproduktion genomförts un-
der 2016. Det största projektet avser byggnationen av 2 st Kombohus med 32 st lägenheter på fastigheten Badhuset 2
som kommer att färdigställas under sommaren 2017.

Vid årets slut hade HFAB en oförändrad låneskuld om 748,4 Mkr jämfört med 2015. Borgensramen för bolaget har under
året varit 800 Mkr. 
För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj används finansiella derivatinstru-
ment i form av ränteswapar. Den genomsnittliga räntan under året har varit 2,6% (2,4%) exklusive borgensavgift på 0,4
% till Höörs kommun.

Den genomsnittliga belåningsgraden i förhållande till bokfört värde på fastigheterna var vid årets utgång 98% (96%). I
förhållande till marknadsvärdet var belåningsgraden 69% (74) %.
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Eget kapital
Eget kapital ökar med årets resultat på 5,7 Mkr och till följd av ett aktieägartillskott på 8,9 Mkr (avseende kompensation för hyresbortfall för fastigheten
Badhuset 2). Tillsammans med utbetald utdelning till Höörs kommun på 0,6 Mkr blir total förändring i eget kapital 14,0 Mkr. Detta bidrar till att bolaget
soliditet vid årets utgång förbättrats till 9,8% (8,2%). Styrelsens förslag och motivering till vinstdisposition har sammanställts på sidan 44 i
årsredovisningen.

Balanserat resultat + årets resultat uppgår till 23,251Tkr. Föreslagen utdelning på 536 Tkr är i enlighet med avkastningskravet i ägardirektiven. I ny räk-
ning föreslås därför 22,715 Tkr balanseras.

EGET KAPITAL

Bundet Eget kapital Fritt Eget kapital
Totalt
Eget

kapitalAKTIEKAPITAL Uppskrivningsfond Reservfond
Balanserad
vinst eller

förlust

Årets
resultat

Vid årets början 40 000 12 000 50 9 249 61 299

Erhållet aktieägartillskott 8 900 8 900

Utbetald utdelning -632 -632

Årets resultat 5 734 5 734

Vid årets slut 40 000 12 000 50 17 517 5 734 75 301

Nyckeltal

NYCKELTAL 2016 2015 2014 2013* 2012*

Omsättning, Mkr  136,6 127,1 126,3 120,3 118,5

Resultat efter finansnetto, Mkr  9,9 5,9 13,9 −13,1 6,7

Räntetäckningsgrad, ggr  1,47 1,28 1,6 0,52 1,26

Avkastning på eget kapital, %  11,7 8,5 21,9 −22,8 11,7

Balansomslutning, Mkr  867,3 850,0 861,8 847,3 860,5

Aktiverade investeringar, Mkr  14,9 38,0 79,4 5,9 14,5

Soliditet  9,8 8,2 7,4 6,8 6,6

Nettoskuld/lån, Mkr  748 748 748 753 761

Ränteswapar, Mkr  688 618 618 693 719

Genomsnittlig ränta, %**  2,59 2,36 3,03 3,6 3,32

Personal och organisation
VD sa upp sig i november och rekrytering av ny permanent VD pågår. Medelantal årsarbetare anställda under året var 52
(49) varav 33 (27) kvinnor och 19 (22) män. Organisationen är förankrad och stärker bolagets förvaltnings- och produk-
tionsförmåga och säkerställer att strategiska överväganden är en del i all verksamhet.  Vår organisation verkar som en
helhet och är flexibel för att kunna möta omvärldsförändringar. Organisationsutvecklingen är ett ständigt pågående ar-
bete och präglas av utarbetande av enhetligt arbetssätt grundade på process- och rutinbeskrivningar.

Miljö
Två av HFABs prioriterade miljöfrågor är minskad energianvändning och klimatpåverkan. En annan viktig del i bolagets
miljöarbete är att begränsa användningen av farliga kemiska ämnen för att minska den negativa påverkan på hälsa och
miljö.

Omfattande insatser har genomförts för att energieffektivisera och minska utsläppen av växthusgaser och göra miljö-
mässigt bra materialval. Byggmaterialfrågan är och kommer att bli allt viktigare i byggsektorn och är avgörande för att
uppnå ett hållbart byggande.

Riskhantering
Hyresutveckling

Höör är en tillväxtkommun och som en del av Öresundsregionen bedöms vakanser på bostäder framöver vara obefintli-
ga. Vad gäller lokalvakanser ser vi idag ingen större risk då kommunen är vår absolut största hyresgäst.

De senaste åren har hyreshöjningarna inte stått i relation till fastighetskostnadernas ökningar. Hyran för bostäder be-
stäms årligen efter förhandling mellan representanter från HFAB och Hyresgästföreningen.  Lokalhyresökningarna styrs
av KPI. På sikt kan denna differens mellan intäkter och kostnader bli en risk.
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Nyproduktion

HFABs bidrag till kommunens målsättning om fler bostäder, framför allt hyresrätter, är att påbörja byggnationen av 10
lgh/år över tid. Att producera bostäder till en kostnad som motsvaras av inflyttningshyrorna är en utmaning för bolaget.
HFAB arbetar kontinuerligt för att säkerställa en kostnadseffektiv nyproduktion av bostäder. Nyproduktionen i Höör krä-
ver oftast en nedskrivning på ca 10 %.

Fastighetskostnader

Höörs Fastighets AB arbetar med att uppnå målet med en långsiktigt effektiv förvaltning och god service. Med god un-
derhållsplanering minskar kostnaderna för oförutsedda åtgärder. HFABs arbete med energieffektivisering är ett av bola-
gets mest prioriterade områden. HFABs arbete med att nå Skåneinitiativet (20 % minskning av energiförbrukningen un-
der 2016 jämfört med 2007 års förbrukning) har lyckats i år slutade på hela 24 %. Cirka 25-30% av bolagets fastighets-
kostnader avser energi. En effektivisering av hela beståndet påverkar i hög grad bolagets fastighetskostnader vilket för-
anlett att styrelsen beslutat om ett nytt energiprojekt där hela beståndet ska minska sin energiförbrukning med 20 % till
2020. Förändringar i taxor, skatter, avgifter och andra regleringar har direkt inverkan på bolagets ekonomiska resultat.

Finansiering

Bolagets finansiella kostnader kommer öka i takt med ökande investeringar. Ränteläget har mycket stor påverkan på
bolagets resultat. Räntekostnaderna är en av de största kostnadsposterna. För att hålla räntekostnaderna på en jämn
och kontrollerad nivå arbetar vi med derivatinstrument i enlighet med vår finanspolicy. Bolaget följer aktivt kapital- och
räntemarknadens utveckling för att undvika att hamna i en dålig position framöver.

Administrativa risker

HFAB har en systematisk hantering av den interna kontrollen, som innehåller riskbedömningar av både måluppfyllelse
och uppföljning av efterlevande av riktlinjer och rutiner. Resultatet av granskningarna rapporteras till styrelse och ägare.
Årets granskning visar att vi har tillfredställande rutiner och instruktioner samt att uppdraget utförts på ett betryggande
sätt.

Utsikter 2017
Höörs Fastighets ABs ambition är att ligga i framkant både när det gäller energi, miljötänkande och nyproduktion. HFAB
står såväl idag som i framtiden, för bra bostäder, tryggt boende samt framtida visioner. Vi tror att Höörs kommun framö-
ver kommer att bli än mer attraktivt att bo i.

Ett nybyggnadsprojekt är i produktion och 1 augusti 2017 är det inflyttning i 32 nya hyresrätter. Två projekt kommer
startas upp våren 2017, de har upphandlats och kontrakterats under 2016. Betalningsviljan för en nyproducerad hyreslä-
genhet i Höör sviktar något vilket givetvis gör det till en risk med så mycket nyproduktion och nedskrivning är budgete-
rad. Men på sikt kommer dessa projekt att vara bra både för bolaget och för Höör. Fastighetsförvaltning handlar om
långsiktighet och en fastighets livscykel. Ur de aspekterna är nyproduktion en bra affär för HFAB.

Det ekonomiska läget i världen påverkar oss mycket. Med bolagets höga belåning är vi mycket räntekänsliga vilket gör
att vi måste fortsätta arbeta aktivt med vår lånestock och använda de finansiella instrument som vår finanspolicy
tillåter.

Det låga ränteläget fortsätter att gynna oss och ger oss möjlighet att arbeta vidare med underhållet i bostadsfastigheter-
na och hålla en god underhållsnivå i de kommunala verksamhetslokalerna. För 2017 har HFAB en mycket ambitiös inve-
sterings- och underhållsbudget.

Vi ser att efterfrågan på våra hyreslägenheter i det äldre beståndet är fortsatt hög och dessa har i stort sett inga vakan-
ser. Detta ger oss en god framtidstro även gällande nyproducerade hyresrätter. Med rätt marknadsanalys och anpass-
ning på nyproduktionen torde Höörs bostadsmarknad klara en produktionstakt på ca 10 lägenheter om året.

Uthyrningsläget avseende lokaler var under 2016 fortsatt tufft på grund av lågkonjunkturen, i kombination med att fy-
siska butiker ”drabbas” av ökad internethandel. Under 2016 har dock kv Mejeriets butikslokaler hyrts ut till Höörs kom-
mun att användas till kontorslokaler. Kv Fyrkantens lokaler kommer under 2017 omvandlas till 4 stycken lägenheter.

Vårt nya helintegrerade affärssystem ger oss en mycket bra möjlighet att följa upp ekonomin på fastighetsnivå och arbe-
ta fram strategier för vårt fastighetsägande framöver. Arbetet med långsiktiga underhållsplaner är nu i mål och ligger till
grund för framtida analyser och strategier. Det hjälper oss att bli ett modernt och offensivt fastighetsbolag – ett viktigt
instrument för vår ägare i utvecklingen av Höör.

Våra ambitioner är att fortsätta på den inslagna vägen och med energieffektiviseringar, måluppfyllelse, samverkan och
kommunikation leva upp till styrelsens och ägarens krav. Vår storlek ger oss möjlighet att påverka miljön i positiv rikt-
ning. Vi tror att vi därmed kan fungera som inspirationskälla och föredöme i Höör.

Arbetet med energieffektiviseringar kommer att fortsätta och utökas till hela fastighetsportföljen samt intensifieras för
att kunna nå målet  om 20 % minskning till 2020. Tanken är att minskad energianvändning ska minst möta kostnadsök-
ningarna på energi.

Dialogen med våra kunder är av största vikt för vår framgång som bolag och för att vara en aktiv part på Höörs fastig-
hetsmarknad, i enlighet med vår ägares intentioner. Vi kommer därför att fortsätta med kundenkäter och prioritera
kommunikationen med kunderna, i form av bl.a. kundbesök och bomöten.
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Arbete med att se över vår organisation, struktur, policys, processer och rutiner har fortsatt under 2016 och är ett arbete
som måste ske kontinuerligt och blir aldrig klart. Det är ett arbete som kommer att fortsätta även under 2017. Vidare ska
affärsplanen med dess mål och kundfokus hållas levande och vara känt i hela organisationen.

Det finns en stark framtidstro i Höörs kommun och vi vill och kommer att vara en aktiv part i utvecklingen. Ett flertal pro-
jekt finns i diskussions- och planeringsfasen. Detta gäller såväl bostäder och kommunala verksamhetslokaler såsom för-
skolor och LSS-boenden. På lite längre sikt ser vi ett ökat behov av kommunala verksamhetslokaler.

Vår värdegrund ”genom arbetsglädje och nytänkande är vi professionella och affärsmässiga” tar vi med oss in i 2017
som ledstjärna för vårt fortsatta arbete med att bidra till att Höör ska upplevas som attraktivt att bo och arbeta i.

KÄNSLIGHETSANALYS Förändring
(%-enheter)

Resultat 2016
(Mkr)

Brutto hyresintäkter +/-  1  1,4

Vakansgrad +/-  2  2,8

Fastighetskostnader +/-  1  0,5

Genomsnittsränta lån +/-  1  7,5
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Resultaträkning

BELOPP I TKR Not 2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

Nettoomsättning 1  136 611 126 994

Övriga rörelseintäkter 2  0 104

127 097

Rörelsens kostnader

Fastighetskostnader 3  -46 091 -36 582

Övriga externa kostnader 4  -6 683 -5 302

Personalkostnader 5  -25 197 -25 005

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6, 11, 12  -27 541 -29 020

Övriga rörelsekostnader 7  0 -4 387

Rörelseresultat  31 100 26 801

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter  44 74

Räntekostnader och liknande resultatposter 8  -21 184 -21 009

Resultat efter finansiella poster  9 960 5 866

Bokslutsdispositioner

Bokslutsdispositioner, övriga 9  -2 342 1 748

Resultat före skatt  7 618 7 614

Skatt på årets resultat 10  1 884 545

Årets resultat  5 734 8 159

Kommentarer till resultaträkningen
Resultatet

Resultatet efter finansnetto uppgår till 9,9 Mkr (5,9 Mkr). Under året har inga fastigheter sålts och således finns inga reali-
sationsvinster/förluster i resultatet. 
I 2016 års resultat ingår dock en nedskrivning av fastigheten Munkarp 4:39 (Munkarps skola) med 2,0 Mkr, vars låga hyra
medför krav på att dess bokförda värde skrivs ned. Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 5,7 Mkr
(8,2 Mkr).

Nettoomsättningen

Omsättningen uppgick till 136,6 Mkr (127,1 Mkr). Närmre 70% av bolagets intäkter avser uthyrning av kommunala verk-
samhetslokaler. Hyresavtalet stipulerar att hyran årligen förändras med 70% av KPI. Såväl 2014 som 2015 har haft nega-
tivt KPI vilket inneburit sänkta hyror och därmed sänkt nettoomsättning. Under 2016 har det dock skett en marginell hy-
reshöjning om 0,06 %. Även hyreshöjningen på bostäder var extremt låg på 0,39% (1,2%). Förklaringen till den ökade
omsättningen på cirka 9,5 Mkr går därför att finna i andra orsaker, varav de mest primära är projektuppdrag utförda till
Höörs Kommun avseende fastigheterna Klubban 1, Sätofta 18:54 (Sätoftaskolan) och på Visdomen 4 (Ringsjöskolan).
Projekten som avser ombyggnad av Klubban och installation/byggnation av moduler på Sätofta- och Ringsjöskolan på-
verkar netto-omsättningen (såväl som fastighetskostnader) med ca 6,0 Mkr under 2016. I tillägg utgör ca 1,0 Mkr i årets
omsättning modulhyra från Expandia, för ovan nämnda moduler, som vidarefaktureras till Höörs kommun.

Fastighetskostnaderna

Årets fastighetskostnader ligger också väsentligt över 2015 års nivå. Skillnaden på 9,5 Mkr utgör precis som beskrivits
ovan primärt till följd av kostnader för genomförda projekt avseende fastigheterna Klubban, Sätofta- och Ringsjöskolan
som ökat fastighets-kostnaderna med cirka 7,0 Mkr 2016. Mediakostnaderna har genom fortsatt arbete med energieffek-
tiviseringar lyckats ligga kvar på i stort samma nivå (+1%) i kronor 2016 jmf med 2015 trots pris- och taxehöjningar. Även
nysatsningar under 2016, såsom bergvärmeprojektet på fastighten Åtorp, gör att vi även under 2017 räknar med att kun-
na möta pris- och taxehöjningar med hjälp av lägre förbrukning. Dessa satsningar innebär också att ett ökat underhåll
genomförts under 2016 som bidrar till att bolagets reparation- och underhållskostnader ökat från 12,0 Mkr 2015 till 14,4
Mkr 2016.

Personalkostnader

Kostnaderna för personal har ökat 0,8% i jmf med motsvarande kostnader 2015. 
Den låga ökningen beror på fortsatta kostnadseffektiviseringar samt på att vi under en del av 2016 saknat bemanning,
då nyrekrytering dragit ut på tiden. Svårigheten att rekrytera hänger till stor del samman med den byggboom som råder
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i fastighetsbranschen vilket leder till längre rekryteringstider och sannolikt ökande personalkostnader under de kom-
mande åren.

Av och nedskrivningar av materiella anl.tillgångar

Sedan införandet av det nya redovisnings-regelverket K3 (2014) har avskrivningarna för bolaget ökat kraftigt. Detta som
en konsekvens av att bolaget historiskt haft en för lång avskrivningstid relativt fastigheternas förväntade nyttjandeperi-
od. Detta medför att avskrivningarna har höjts jämfört med tidigare år för att kompensera för den tidigare för låga
avskrivningstakten.

All nyproduktion av bostäder (i Höör liksom i andra orter utanför stadsregionerna) har svårt att bära sina produktions-
kostnader via hyresintäkter. Detta medför att det bokförda värdet på dessa måste skrivas ned. Under 2016 har dock ing-
en nyproduktion av bostäder färdigställts och därför ej krävt några nedskrivningar (2015 års nedskrivningar uppgick till
5,0 Mkr). Däremot ingår det 2,0 Mkr i nedskrivning av fastigheten Munkarp 4:39 (Munkarps skola) under 2016. Bakgrun-
den till nedskrivningen utgörs av att fastigheten har en för låg hyresintäkt i förhållande till dess bokförda värde.

Övriga rörelsekostnader

Under 2016 föreligger inga övriga rörelsekostnader. 
Under 2015 genomfördes rivning av 2 fastigheter, Badhuset 2 (gamla brandstationen) samt (fd) Pumpen 20. De befintliga
bokförda värdena på dessa fastigheter uppgick till 4,4 Mkr och belastade 2015 års resultat.

Räntekostnader

Den exceptionellt låga räntenivå som förelegat under ett par års tid innebär att våra räntekostnader var kvar på i stort
samma nivå som 2015. En utökning av vår räntebindning, via räntederivat, under året ökade dock våra kostnader fr o m
andra halvåret. Av årets räntekostnader utgör 3,0 Mkr en årlig borgensavgift till Höörs Kommun. Den genomsnittliga rän-
tebindningstiden i låneportföljen uppgår till 5,0 år vid årsskiftet och den genomsnittliga effektiva räntan till 2,59%. Det
fortsatt gynnsamma läget ger oss möjlighet att hantera de utmaningar som finns med nedskrivningar vid nyproduktion
av bostäder samt stora behov av underhåll som ligger framför oss.

Bokslutsdispositioner & skatt

Periodiseringsfonder från taxeringsår 2011 har återförts med 1,8 Mkr och årets avsättning uppgår till 4,0 Mkr. 
Aktuell skatt uppgår till 2,7 Mkr medan reserveringen för uppskjuten skatt minskar med 0,8 Mkr.
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Balansräkning

BELOPP I TKR Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 11  769 594 781 402

Inventarier, verktyg och installationer 12  2 274 3 094

Pågående nyanläggningar och förskott

avseende materiella anläggningstillgångar 13  62 171 9 285

 834 039 793 781

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 14  40 40

Andra långfristiga fordringar 15  5 403 7 661

 5 443 7 701

Summa anläggningstillgångar  839 482 801 482

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  229 116

Fordringar hos kommunen  25 375 48 114

Övriga fordringar 698 –

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 470 276

 27 772 48 506

Kassa och bank  35 51

Summa omsättningstillgångar  27 807 48 557

SUMMA TILLGÅNGAR  867 289 850 039

EGET KAPITAL OCH SKULDER 16

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (400 000 aktier)  40 000 40 000

Uppskrivningsfond  12 000 12 000

Reservfond  50 50

 52 050 52 050

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust  8 617 1 090

Aktieägartillskott  8 900 –

Årets resultat  5 734 8 159

 23 251 9 249

Summa eget kapital  75 301 61 299

Obeskattade reserver 17

Ackumulerade avskrivningar utöver plan  1 700 1 600

Periodiseringsfonder  10 898 8 656

 12 598 10 256

Avsättningar

Avsättningar för uppskjuten skatt 18  2 284 3 089

 2 284 3 089

Långfristiga skulder 19

Övriga skulder till kreditinstitut  748 421 748 421

 748 421 748 421

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  14 051 7 334

Aktuella skatteskulder  – 1 955

Övriga skulder  844 271

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20  13 790 17 414

 28 685 26 974

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  867 289 850 039
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Kommentarer till balansräkningen
Anläggningstillgångar

Under 2016 har bolaget gjort nyanskaffningar av materiella anläggningstillgångar till ett värde av cirka 67,8
Mkr. Cirka 34,3 Mkr utgörs av nyproduktion av bostäder samt köp av mark för bostäder. 
Resterande del utgörs av omfattande ombyggnader och underhåll av fastighetsbeståndet samt flera energisparprojekt. 
Huvuddelen av årets nyanskaffningar, ca 52,9 Mkr, ligger i pågående projekt som kommer att till största delen slutföras
under 2017.

Omsättningstillgångar

Bolagets koncernkonto hos Sparbanken Skåne redovisas som en fordran mot Höörs Kommun och ej som likvida medel. 
Då bolaget finansierat alla investeringar under året via egna medel och ej utökat sin belåning medför detta att bolagets
omsättningstillgångar minskat med drygt 20 Mkr.   

Eget kapital

Trots nedskrivning på 2,0 Mkr som påverkat årets resultat negativt och en utbetald utdelning till Höörs Kommun om 0,6
Mkr som genomförts under 2016 ökar eget kapital med 14,0 Mkr. 
Bortsett från årets resultat på 5,7 Mkr påverkas eget kapital av ett aktieägartillskott på 8,9 Mkr (kompensation för förlo-
rade hyresintäkter avseende Badhuset 2). Med denna ökning av bolagets egna kapital ökar också soliditeten i bolaget till
9,8% och ligger därmed nära bolagets mål på 10%.

Skulder

Långfristiga skulder

Bolagets långfristiga skulder är oförändrade under 2016 och alla nyinvesteringar har genomförts utan ny belåning. 
Belåningsgraden är 98% i förhållande till fastighetsbeståndets bokförda värde och 69% i jämförelse med dess bedömda
marknadsvärde.
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Kassaflödesanalys

BELOPP I TKR Utfall 2016 Utfall 2015

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 9 960 5 866

Justeringar för poster som inte ingår i kassafödet

Av- och nedskrivningar 27 540 29 020

Övriga justeringar -161 4 821

37 339 39 707

Betalda skatter -3 918 -1 440

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 33 421 38 267

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 20 699 -24 554

Ökning(+)/Minskning(-) rörelseskulder 2 939 -15 553

Kassaflöde från den löpande verksamheten 57 059 – 1840

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar -67 601 -34 513

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  0 25

Minskning av finansiella anläggningstillgångar 2 258 2 353

Kassaflöde från investeringsverksamheten -65 343 -32 135

Finansieringsverksamheten

Erhållet aktieägartillskott 8 900 0

Utbetald utdelning -632 -1 049

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8 268 -1 049

Årets kassaflöde -16 -35 024

Likvida medel vid årets början 51 35 075

Likvida medel vid årets slut 35 51
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Redovisningsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper
De redovisningsprinciper som tillämpats överensstämmer med årsredovisningslagen, samt de som anges i BFNAR
2012:1.

Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella tillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är
sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller företaget och att anskaff-
nings-värdet för anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar görs i enlighet med komponentmetoden varvid uppdelning av “betydande” komponenter gjorts som
skrivs av i förhållande till bedömd kvarvarande nyttjande-period. Bolagets fastigheter består av ett antal olika typer
såsom bostäder, vårdbostäder, skolor, förskolor, kontor, industri och ”specialfastigheter” (brandstationer, simhall etc).
Komponentindelning samt avskrivningstider skiljer sig åt beroende på typ av fastighet. Följande intervaller gäller för
komponenternas avskrivningstider:

Grund/stomme/innerväggar 50–100 år

VS/VVS/ventilation 25–60 år

El/installationer/ledningar 20–50 år

Inre ytskikt/vitvaror 20 år

Yttertak/fasader 20–50 år

Fönster/dörrar 30–50 år

Köksinredning/storkök 25–30 år

Hissar/övrigt 15–30 år

Maskiner, inventarier och installationer skrivs av med mellan 5–40 år.

Fordringar

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Avsättningar

Bolaget gör avsättning för uppskjuten skatt enligt balansräkningsmetoden avseende temporära skillnader mellan
redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden.

Likvida medel utgörs av kassa, banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar.

Koncernbankkonto redovisas som fordran mot Höörs kommun och ingår därför ej i likvida medel.

Ersättningar till anställda

Avgiftsbaserade pensioner

Bolagets förpliktelse för varje period utgörs av de belopp som bolaget ska bidra med för den aktuella perioden. Följaktli-
gen krävs det inga aktuariella antaganden för att beräkna förpliktelsen eller kostnaden och det finns inga möjligheter till
några aktuariella vinster eller förluster. Förpliktelsen beräknas utan diskontering, utom i de fall de inte i sin helhet förfal-
ler till betalning inom tolv månader efter utgången av den period under vilken de anställda utför de relaterade
tjänsterna.
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Skatt

Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2001:1. Total skatt ut-
görs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhö-
rande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt (tidigare kallad Betald skatt) är skatt som skall betalas eller er-
hållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräk-
nas enligt balans-räkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga vär-
den på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade
och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Obeskatta-
de reserver redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den
mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.

Redovisning av intäkter

Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad
som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om bola-
get får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Hyresintäkten redovisas i den
period som hyran avser.

Ränta och utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att bolaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är
förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränteintäkten redovisas med
tillämpning av den räntesats som ger en jämn avkastning för tillgången i fråga. Utdelningsintäkt redovisas när aktie– 
ägarens rätt att få utdelning bedöms som säker.

Redovisning av finansiella instrument

Bolaget hanterar ränterisken i bolagets skuldportfölj med hjälp av finansiella derivatinstrument i enlighet med bolagets
finanspolicy.

Bolaget tillämpar s.k. säkringsredovisning vilket innebär att värdeförändringar i derivatavtal inte redovisas över resultat-
räkningen. Realiserade övervärden i stängda derivat-avtal periodiseras över den genomsnittliga räntebindningstiden i
skuldportföljen vid tillfället för stängningstidpunkten.

Ränta och utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att bolaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är
förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränteintäkten redovisas med
tillämpning av den räntesats som ger en jämn avkastning för tillgången i fråga. Utdelningsintäkt redovisas när aktie– 
ägarens rätt att få utdelning bedöms som säker.

Leasingavtal

Leasingtagare

Bolagets leasingavgifter kostnadsförs löpande. Under året har leasingavgifterna redovisats enligt principerna för opera-
tionell leasing. De anläggningstillgångar som leasas är fordon, kontorsmaskiner & städmaskiner.

Leasinggivare

Bolagets hyresintäkter intäktsförs löpande och redovisas som operationell leasing. Redovisade framtida hyresintäkter är
baserade på bindande hyresavtal och är beräknade till nominella belopp. Huvuddelen (>90%) av dessa är mot Höörs
Kommun med 70% prisindex. Då dessa avtal är baserade på varmhyra förekommer ej variabla avgifter.  Övriga lokalavtal
är baserade på 100% prisindex. Bostadsavtal förhandlas årligen med hyresgästföreningen.

Koncernuppgifter
Företaget är helägt dotterföretag till Höörs Kommun.
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Fastighetsinnehav per 2016-12-31

Nybyggnadsår Bokfört
värde

Antal lgh Lgh yta Lokal yta Hyra/kvm

Anders 7 1880 2 401 676 1030 439

Badhuset 2 Under produktion 958 992

Berggren 16 1953/59/72 58 769 118 7887 1139

Berggren 7 1825 3 838 263 612

Björken 7 2007 51 997 733 3536 2095

Björktickan 2 870 121 348 537

Bosjökloster 1:622 1973 1 244 881 158 1117

Brinken 1 1974 23525 276 3138 1179

Finken 1 2004 4 179 584 426 1322

Fyrkanten 3 & 4 1900,2015 6 615 257 7 453 245 1079

Förmannen 1 1981 1 093 309 159 884

Gesällen 5 1981 1 089 270 159 885

Gudmuntorp 6:8 1929/74/80/90 7 008 814 2303 894

Hinden 6 1992 3 572 954 6 394 1365

Höörsgård 38 2008 18 037 596 1830 1251

Klubban 1 1980 1 344 283 222 1328

Konvaljen 10 1980 1 493 735 222 1258

Kunskapen 1 1990 6 970 624 1113 1894

Laxen 6 1971 2 935 700 12 778 941

Lugnet Mindre 5 1984 28 416 444 29 1948 941 1000 (1395)

Lugnet Större 2 1900/46/66 528 269 175 998

Lugnet Större 3 1900 784 568 199 621

Mejeriet 1 2009 105 416 841 78 5355 1229 1475 (1675)

Munkarp 4:39 1880/1925 1 663 085 889 426

N Rörum 7:28 1945 2 001 179 639

N Rörum 8:40 1953/79 5 478 173 1406 702

Näktergalen 3 1971 1 834 952 6 404 915

Näktergalen 4 1951,1959 5 601 442 20 972 115 1041 (393)

Näktergalen 6 1969 5 864 122 30 1670 943

Persiljan 7 2015 12 767 018 9 564 1553

Pilbågen 4 1978 1 332 577 340 1026

Prosten 4 1924/58/72/76 11 895 528 2528 1032

Pumpen 21 1996/2004 6 143 867 1170 816

Snogeröd 6:5 1969 1 555 635 7 459 950

Storken 29 1971 5 044 958 18 982 140 939 (291)

Sätofta 18:54 1992/94/96/97/2009 78 914 653 7181 1672

Sätofta 6:26 1985 1 786 362 337 1199

Sätofta 6:62 1985 942 823 147 1053

Sätofta 6:89 ej bebyggd 1 309 000

Ugglan 1 1954 4 046 939 9 525 142 957 (382)

Ugglan 16 1968 6 149 491 13 1093 100 918 (450)

Ugglan 2 1952 538 773 8 647 81 907 (813)

Uttern 11 1982 6 500 388 24 1608 132 994 (334)

Verkmästaren 1 1984 11 280 992 2363 888

Verkmästaren 2 1978 950 686 162 707

Veterinären 10 2002/05/12 11 230 000 1034 Egen förvaltning

Visdomen 4 1920/53/58/65/68/76/79/88 143 341 733 25095 861

Vråken 1 1993 4 794 250 6 552 1305

Ziegler 1 1978 17 078 616 56 4625 960

Åtorp 13 1992 0 30 2631 883

Åtorp 5 1992 86 118 051 93 7037 589 1166 (1481)

Ärlan 11 1959 881 442 166 833

764 306 440 461 32697 69879
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Not 1 – Nettoomsättning

NETTOOMSÄTTNING PER RÖRELSEGREN OCH GEOGRAFISK MARKNAD 2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Nettoomsättning per rörelsegren

Allmännyttiga bostäder  35 793 35 228

Fastigheter nyttjade i kommunal verksamhet  96 176 87 201

Industrifastigheter  4 642 4 565

 136 611 126 994

Leasingavtal – framtida hyresintäkter
Bolagets hyresintäkter intäktsförs löpande och redovisas som operationell leasing. Redovisade framtida hyresintäkter är baserade på bindande hyresav-
tal och är beräknade till nominella belopp. Hyresavtalen löper på 3 mån – 25 år och uppgår till 1 245 955 tkr varav huvuddelen (>95%) avser Höörs
Kommun.

FRAMTIDA HYRESAVTAL UPPGÅR TILL: 2016-12-31 2015-12-31

Inom 1 år:  84 206 83 395 tkr

Inom 2-5 år:  286 950 292 161 tkr

Utöver 5 år:  874 799 936 898 tkr

Not 2 – Övriga rörelseintäkter

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Försäkringsersättningar  – 73

Bokförd vinst vid försäljning av anläggningstillgångar  – 30

 – 103

Not 3 – rörelsens kostnader

FASTIGHETSKOSTNADER 2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Mediakostnader  15 939 15 740

Reparation- & underhållskostnader  14 371 11 977

Övriga driftskostnader  15 781 8 865

 46 091 36 582
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Not 4 – Övriga externa kostnader

Leasingavtal
Företagets leasingavgifter kostnadsförs löpande. De anläggningstillgångar som leasas är fordon, kontorsmaskiner & städmaskiner. Leasingavtalen löper
på 36-48 månader. Årets kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 319 tkr.

FRAMTIDA HYRESAVTAL UPPGÅR TILL: 2016-12-31 2015-12-31

Inom 1 år: 198 tkr 258 tkr

Inom 2-5 år:  93 tkr 288 tkr

Utöver 5 år:  – tkr – tkr

ARVODEN OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR TILL REVISORER 2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

PWC

Revisionsuppdrag  92 tkr 136 tkr

Övriga uppdrag  – 37 tkr
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Not 5 – Anställda och personalkostnader

TOTALT 2016-12-31 Varav män 2015-12-31 Varav män

Totalt i företaget  66  36 % 68 45%

REDOVISNING AV KÖNSFÖRDELNINGEN I FÖRETAGSLEDNINGEN 2016-01-01
andelen kvinnor

2015-01-01
andelen kvinnor

Styrelsen  33 % 33 %

Övriga ledande befattningshavare  40 % 40 %

LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA
KOSTNADER

2016-01-01 – 2016-12-31 2015-01-01 – 2015-12-31

Löner och ersättningar Sociala kostnader

 17 293  6 704 17 350 6 373

(varav pensionskostnad)  (1 274) 1) (1 088)

Av löner och ersättning utgör 992 (965) tkr ersättning till styrelse och VD 
1) Av bolagets pensionskostnader avser 315 (214) tkr företagets ledning avseende 5(5) personer

Avgångsvederlag
Bolagets VD har enligt anställningsavtalet ett avgångsvederlag om 18 månadslöner vid anställningens upphörande.

SJUKFRÅNVARO 2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid  7,03 % 6,86 %

Andelen av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande 
sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer

 67,85 % 57,00 %

Sjukfrånvaro som en andel av varje grupps ordinarie arbetstid:

Sjukfrånvaro som en andel efter kön:

Män  3,97 % 2,76 %

Kvinnor  9,07 % 9,99 %

Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori:

29 år eller yngre  2,88 % 2,43 %

30 – 49 år  5,28 % 3,95 %

50 år eller äldre  8,96 % 9,61 %

Not 6 – Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Byggnader och mark  -27 144 -28 563

Inventarier, verktyg och installationer  -397 −457

 -27 541 -29 020
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Not 7 – Övriga rörelsekostnader

ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER 2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Utrangering av bokförda restvärden på rivna byggnader  – -4 387

 – -4 387

Not 8 – Räntekostnader och liknande resultatposter

RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Borgensavgift till kommunen  -2 994 -2 994

Räntekostnader, övrigt  -18 189 -18 015

 -21 183 -21 009

Not 9 – Bokslutsdispositioner, övriga

RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER 2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Skillnaden mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan inventarier, 
verktyg och installationer

-100 100

Periodiseringsfond, årets avsättning -4 000 -1 200

Periodiseringsfond, återföring avsättning 1 758 2 848

-2 342 1 748

Not 10 – Skatt på årets resultat

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Aktuell skatt  -2 689 −822

Uppskjuten skatt  805 1 367

 -1 884 545
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Not 11 – Byggnader och mark

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 2016-12-31 2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början  959 145 926 533

Nyanskaffning  14 756 37 943

Omklassificeringar  978 –

Avyttringar och utrangeringar  -650 -5 331

 974 229 959 145

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början  -152 473 -130 142

Avyttringar och utrangeringar  650 944

Omklassificeringar -399 –

Årets avskrivningar enligt plan  -23 885 -23 275

 -176 107 -152 473

Ackumulerade uppskrivningar

Vid årets början  29 730 31 164

Förvärv av dotterföretag   –

Avyttringar och utrangeringar −157

Årets avskrivningar enligt plan på uppskrivet belopp  -1 259 -1 277

 28 471 29 730

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början  -55 000 -50 990

Årets nedskrivning  -2 000 -4 010

 -57 000 -55 000

Redovisat värde vid periodens slut  769 593 781 402

Taxeringsvärden, byggnader 243 166 248 696

Taxeringsvärde, mark 56 197 41 239

Not 12 – Inventarier, verktyg och installationer

INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 2016-12-31 2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början  7 055 7007

Nyanskaffning  155 73

Avyttringar och utrangeringar  -196 −25

Omklassificeringar  -978 –

 6 036 7 055

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -3 961 -3 527

Avyttringar och utrangeringar  196 24

Omklassificeringar  399 –

Årets avskrivningar enligt plan på anskaffningsvärden  -396 −458

-3 762 -3 961

Redovisat värde vid periodens slut  2 274 3 094
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Not 13 – Pågående nyanläggningar

PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde  9 285 12 630

Årets nedlagda kostnader  67 797 34 641

Årets omklassificeringar från pågående arbete  -14 911 -37 986

Redovisat värde vid periodens slut  62 171 9 285

Not 14 – Andra långfristiga värdepappersinnehav

ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV 2016-12-31 2015-12-31

Insatskapital medlemskap i HBV förening  40 40

Redovisat värde vid periodens slut  40 40

Not 15 – Andra långfristiga fordringar

ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR 2016-12-31 2015-12-31

Jämkningsmoms  5 259 7 519

Tillkommande fodringar  144 142

 5 403 7 661

Not 16 – Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

BELOPP I TKR 2016-12-31 2015-12-31

Ställda säkerheter  Inga Inga

För egna skulder och avsättningar

Fastighetsinteckningar  Inga Inga

Summa ställda säkerheter  – –

Ansvarsförbindelser  Inga Inga

Not 17 – Obeskattade reserver

OBESKATTADE RESERVER 2016-12-31 2015-12-31

Avsatt vid taxering 2011, Periodiseringsfond – 1 758

Avsatt vid taxering 2012, Periodiseringsfond 64 64

Avsatt vid taxering 2013, Periodiseringsfond 54 54

Avsatt vid taxering 2014, Periodiseringsfond 580 580

Avsatt vid taxering 2015, Periodiseringsfond 5 000 5 000

Avsatt vid taxering 2016, Periodiseringsfond 1 200 1 200

Avsatt vid taxering 2017, Periodiseringsfond 4 000 –

Avskrivningar utöver plan, Maskiner & inventarier 1 700 1 600

12 598 10 256

Av obeskattade reserver utgör 2 772 (2 256) tkr uppskjuten skatt.
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Not 18 – Avsättningar för uppskjuten skatt

Bolaget redovisar uppskjuten skatt på temporära skillnader mellan planmässiga avskrivningar på fastigheter jämfört med skattemässiga avskrivningar.
Det bokföringsmässiga restvärdet på fastigheterna utgör 707 190 tkr medan det skattemässiga uppgår till 696 808 tkr. På mellanskillnaden om 10 382 tkr
beräknas uppskjuten skatt med 22% vilket utgör avsättningen om 2 284 tkr.

Not 19 – Långfristiga skulder

ÖVRIGA SKULDER TILL KREDITINSTITUT 2016-12-31 2015-12-31

Förfallotidpunkt (inkl räntebindning), upp till 5 år från balansdagen  450 421 235 421

Förfallotidpunkt (inkl räntebindning), senare än 5 år fr balansdagen  298 000 513 000

 748 421 748 421

Bolaget innehar kommunal borgen avseende samtliga sina långfristiga skulder. Bolaget betalar en årlig borgensavgift på 0,4% av befintliga långfristiga
skulder till Höörs Kommun.

De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter vid förändringar av marknadsräntorna. För att hantera dessa risker/möjligheter används finan-
siella derivatinstrument, s.k. ränteswapar. På detta sätt kan räntebindningen och kapitalbindningen hanteras med full flexibilitet. Förutsättningar skapas
för att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. Riktlinjer och ramar för riskhanteringen är fastlag-
da i en av styrelsen beslutad finanspolicy.

Per bokslutsdagen finns derivatavtal som totalt uppgår till 688 MSEK (618). Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen upp-
går till 5,02 år (4,96) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 2,59% (2,38). Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår till -66 MSEK (-56,2).

Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande marknadsvärde (s.k.
ränteskillnadsersättning) uppstå om man istället valt att använda långa räntebindningar på de enskilda lånen. Om respektive ränteswapavtal kvarstår
t.o.m. sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras.

Så kallad ”Säkringsredovisning” tillämpas avseende derivat, bl.a. innebärande att värdeförändringar i derivatavtal inte redovisas över resultaträkningen.
Det skall finnas en ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Säkringsförhållandet skall vara effektivt och dokumenteras
när säkring ingås. Uppföljning av ekonomisk relation och effektivitet sker löpande via rutiner för finansiell rapportering. Särskild dokumentation är upp-
rättad som bl.a. fastlägger strategier och mål för riskhanteringen.

Nedan framgår de långfristiga skuldernas förfalloprofil, MSEK, (inklusive ränteswapar) avseende räntebindningen.

BOLAGETS FÖRFALLOPROFIL, MSEK, (INKL. RÄNTESWAPAR) 2016-12-31 2015-12-31

Inom 1 år  60,4 130,4

Inom 1-2 år  0 0

Inom 2-3 år  0 0

Inom 3-4 år  105 0

Inom 4-5 år  285 105

Inom 5-6 år  156 285

Inom 6-7 år  0 153

Inom 7-8 år  75 0

Inom 8-9 år  0 75

Inom 9-10 år  70 0

Summa  748,4 748,4
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Not 20 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Personalrelaterade kostnader  1 900 1 850

Upplupna räntekostnader  1 735 1 600

Förutbetalda hyresintäkter  2 861 10 845

Övriga upplupna kostnader  7 293 3 119

 13 789 17 414

43



Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust

Höörs Fastighets AB fria egna kapital uppgår enligt balansräkningen till 23 251 344kr, varav årets vinst är 5 734 003 kr. Avsättning till bundna reserver er-
fordras ej.

Till årsstämman förfogande står: Styrelsen föreslår att vinstmedlen förfogas enligt följande:

Balanserat resultat 17 517 341 kr Utdelning 536 000

Årets vinst 5 734 003 kr I ny räkning balanseras 22 715 344

Styrelsens motivering:

Med hänvisning till vad som angetts anser styrelsen att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som uppställs i 17 kap 3 §,
andra och tredje styckena i aktiebolagslagen. Verksamhetens art och omfattning medför inte risker i större omfattning än vad som normalt förekommer i
branschen.

Styrelsens bedömning av bolagets ekonomiska ställning innebär att utdelningen är försvarlig i förhållande till de krav som verksamhetens art, omfatt-
ning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital samt bolagets konsolideringsbehov. Likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen bedömer att
den föreslagna utdelningen inte kommer att påverka HFABs förmåga att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt eller göra nödvändiga
investeringar.

Höör den 15 februari, 2017

Johan Svanberg 
Ordförande

Anders Magnhagen Gill Andersson

Marianne Ragntoft Arne Gustavsson Stefan Liljenberg

Susanne Asserfors Rolf Streijffert Fredrik Stålhandske

Lars Anebreid 
Tf Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 24 februari, 2017.

Mattias Johansson 
Auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers
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Granskningsrapport

Till bolagsstämman i Höörs fastighets AB
Jag har granskat Höörs fastighets AB:s (org.nr 556019-3350) verksamhet under år 2016.

Granskningen har avsett verksamhetens innehållsmässiga inriktning, omfattning samt den interna kontrollens kvalitet.
Vi har tagit del av bolagets ekonomiska rap- portering. Granskningen har baserats på de beslut fullmäktige och bolags-
stämman fattat och har utförts enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed.

Bolagets styrning, ledning, uppföljning och kontroll har varit föremål för en särskild granskning 2016. Granskningen har
genomförts utan anmärkning och har redovisats i enskild rapport. Bolagets underhåll, energiförbrukning och städverk-
samhet har sär- skilt följts under året.

Jag bedömer att verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfreds- ställande sätt och att den interna
kontrollen varit tillräcklig.

Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens förvalt- ning föreligger därmed inte.

Höör den 17 mars 2017

 

Jörgen Lindquist 
Lekmannarevisor
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Höörs Fastighets AB, org.nr 556019-3350
Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Höörs Fastighets AB för år 2016. Bolagets årsredovisning ingår på sidor-
na 22-44 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Höörs Fastighets ABs finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansi-
ella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisning-
ens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Höörs Fastighets AB
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-21. Det är styrelsen
och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande
avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar
vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla vä-
sentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kon-
troll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets för-
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt dri�. Antagandet om fortsatt dri� tillämpas dock inte
om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ än att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsent-
liga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror

46



på fel, e�ersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om
effektiviteten i den interna kontrollen.
utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt
dri� vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen,
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Höörs Fastighets AB för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Höörs Fastighets AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till ut-
delning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bola-
gets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet
och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat
att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokfö-
ringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den
verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland an-
nat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisions-
bevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i
något väsentligt avseende:

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget,
eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som ut-
förs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunder-
lag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för
vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens
motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Kristianstad den 24 februari 2017

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Johansson 
Auktoriserad revisor
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida
2017-04-05 KFS 2017/70 1 (1)
Reviderad 2017-04-11

KOMMUNLEDNINGSKANSLI

Höörs Fastighetsaktiebolag: val av ombud och 
instruktion till stämmoombudet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. Kommundirektör Michael Andersson utses till stämmoombud med rätt att företräda 
Höörs kommun på årsstämman för Höörs Fastighetsaktiebolag den 17:e maj 2017. Som 
första ersättare utses ekonomichef Linda Andersson och som andra ersättare utses 
kanslichef Gunilla Dencker Skog.

2. Styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och resultat- och balansräkning ska fastställas. 
Ombudet ska därför i ägarens namn föreslå årsstämman:
 Resultat-och balansräkning fastställs
 Besluta om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag
 Styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet 

för räkenskapsåret
 Arvodet till styrelseledamöterna, suppleanterna och lekmannarevisorerna utgår 

enligt kommunens uppgjorda ersättningsnivåer
 Extern revisor ersätts med godkänd faktura enligt avtal
 Att stämman överlämnar skrivelsen om kommunens uppföljning av bolagets 

ändamål till styrelsen, och att ombudet samtidigt informerar stämman om att 
kommunen som moder tillämpar ramverket för integrerad redovisning och att 
bolaget därmed bör göra detsamma

 Att fatta beslut i övriga ärenden som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 
(2005:551) eller bolagsordningen har att behandla

Kommunfullmäktige beslutar
3. Efter att tagit del av information i årsredovisningen, lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Höörs Fastighetsaktiebolag (org.nr: 556019-3350) håller årsstämma den 17 maj 2017.  Inför 
årsstämman har kommunstyrelsen att utse stämmoombud och ge instruktion till ombudet för hur 
han/hon ska rösta, samt överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige.

Helena Sjöholm
Verksamhetsutvecklare

Bilagor
Bilaga 1: Stämmodirektiv med instruktion till stämmoombudet 
Bilaga 2: Årsredovisning HFAB 2016



TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2017-04-05 KFS 2017/70 1 (1)

KOMMUNLEDNINGSKANSLI

Instruktion till stämmoombudet
Ombudet har i Höörs kommuns namn rätt att föreslår årsstämman:

 Resultat-och balansräkning fastställs
 Besluta om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag
 Styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktör beviljas 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret
 Arvodet till styrelseledamöterna, suppleanterna och lekmannarevisorerna utgår 

enligt kommunens uppgjorda ersättningsnivåer
 Extern revisor ersätts med godkänd faktura enligt avtal
 Att stämman överlämnar skrivelsen om kommunens uppföljning av bolagets 

ändamål till styrelsen, och att ombudet samtidigt informerar stämman om att 
kommunen som moder tillämpar ramverket för integrerad redovisning och att 
bolaget därmed bör göra detsamma

 Att fatta beslut i övriga ärenden som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 
(2005:551) eller bolagsordningen har att behandla

Stefan Lissmark
Kommunstyrelsen ordförande



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-04-24 1 (2)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/70

§ 119 Årsredovisning för Höörs 
Fastighetsaktiebolag (HFAB) 2016 samt 
val av ombud med instruktion till 
årsstämman

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Kommundirektör Michael Andersson utses till stämmoombud med rätt att företräda 
Höörs kommun på årsstämman för Höörs Fastighetsaktiebolag den 17:e maj 2017. Som 
första ersättare utses ekonomichef Linda Andersson och som andra ersättare utses 
kanslichef Gunilla Dencker Skog.

2. Styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet och resultat- och balansräkning ska fastställas.

Ombudet ska därför i ägarens namn föreslå årsstämman:

- Resultat-och balansräkning fastställs

- Besluta om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag

- Styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret

- Arvodet till styrelseledamöterna, suppleanterna och lekmannarevisorerna utgår enligt 
kommunens uppgjorda ersättningsnivåer

- Extern revisor ersätts med godkänd faktura enligt avtal

- Att stämman överlämnar skrivelsen om kommunens uppföljning av bolagets ändamål till 
styrelsen, och att ombudet samtidigt informerar stämman om att kommunen som moder 
tillämpar ramverket för integrerad redovisning och att bolaget därmed bör göra detsamma

- Att fatta beslut i övriga ärenden som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) 
eller bolagsordningen har att behandla.

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta:

1. Efter att tagit del av information i årsredovisningen, lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Höörs Fastighetsaktiebolag (org.nr: 556019-3350) håller årsstämma den 17 maj 2017. 
Inför årsstämman har kommunstyrelsen att utse stämmoombud och ge instruktion till 
ombudet för hur han/hon ska rösta, samt överlämna årsredovisningen till 



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

2017-04-24 2 (2)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
1. Årsredovisning.pdf
2. PWC revisionsrapport HFAB.pdf
3. Tjänsteskrivelse för val av stämmoombud.docx.pdf
4. Bilaga Instruktion till stämmoombudet.docx.pdf
_____



Mars 2017

Höörs fastighetsaktiebolags 
uppfyllelse av ägardirektivet



Inledning

Kommunstyrelsen ska årligen pröva om de kommunala 
bolagen lever upp till bolagsordning och ägardirektiv.
 
För 2016 har Höörs fastighetsaktiebolag antagit ett nytt 
ägardirektiv. 



• God livsmiljö och bra 
boende för alla: 

• Tillgängliga och 
professionella:

• Innovativa och 
ansvarsfulla: 

• Långsiktig hållbar ekonomi:
     
Målen finns inarbetade i 
affärsplan och styrkort

Kommunfullmäktiges mål och 
nämndens arbete



Personliga reflektioner av året
2016 har varit ett år som bjudit på en hel del nya utmaningar i vårt land och för HFAB. Ingen
har missat att det har varit en kraftigt ökad invandring i vårt land, vilket naturligtvis även påverkar
HFAB. Behovet av nya bostäder ökar, men även behovet av verksamhetslokaler för
kommunen.

• Ekonomiskt stabilt år

• Lågt ränteläge  stabilt resultat  stärkt soliditet
• Högt underhåll av fastigheterna
• Nya bostadsprojekt 2017 medför dock ett behov av 

nedskrivningar, vilket belastar vårt resultat & soliditet. 
• Byggpriserna ökar snabbt 

• Behov av bostäder ökar 

• 32 lägenheter under byggnation 
• 16 lägenheter planeras byggstartas 2017
• 12 lägenheter till Kommunen med byggstart 2017

• Likaså behov av lokaler ökar

• Modullösningar för skola/förskola skapade under 
2016 på Ringsjöskolan & Sätoftaskolan

• Moduler ingen hållbar långsiktig lösning
• Under 2017 kommer därför HFAB tillsammans med 

kommunen att titta extra noga på Höörs framtida 
lokalbehov



Framtiden
Det ekonomiska läget i världen påverkar bolaget mycket

•   Med bolagets höga belåning (ca 70%) är vi mycket räntekänsliga, 
  vilket gör att vi måste fortsätta arbeta aktivt med vår lånestock och 
  använda de finansiella instrument som vår finanspolicy tillåter.

•   Bolaget följer aktivt kapital- och räntemarknadens utveckling för att
  undvika att hamna i en dålig position framöver.

Fortsatt hög underhållssatsning i fastighetsbeståndet
• Det nuvarande låga ränteläget fortsätter dock att gynna oss och ger 

oss möjlighet att arbeta vidare med underhållet i bostadsfastigheterna 
och hålla en god underhållsnivå i de kommunala 
verksamhetslokalerna. 

• För 2017 har HFAB en mycket ambitiös investerings- och 
underhållsbudget.

Hög efterfrågan på bostäder
• Vi ser att efterfrågan på våra hyreslägenheter i det äldre beståndet är 

fortsatt hög och dessa har i stort sett inga vakanser.
• Detta ger oss en god framtidstro även gällande nyproducerade 

hyresrätter. Med rätt marknadsanalys och anpassning på 
nyproduktionen torde Höörs bostadsmarknad klara en 
produktionstakt på ca 10 lägenheter om året.

• Att producera bostäder till en kostnad som motsvaras av accepterade 
inflyttningshyror är emellertid en stor utmaning för bolaget.

• Nyproduktionen i Höör kräver oftast en nedskrivning på minst 10 % 
av produktionskostnaden för att få acceptabla hyror. 



Vad har hänt 2016
Under 2016 genomfördes underhåll och ombyggnader för ca 48 miljoner kronor.
De lite större underhålls- och ombyggnadsprojekten som har genomförts under året är:

• Bergvärme Åtorp 
• Fasadrenovering Ziegler 
• Renovering Musikskolan 
• Ny parkering Berggren 16 
• Tak- och fönsterbyte Näktergalen 
• Underhåll Midgårds förskola 
• Tak- och fönsterbyte Linden 
• Ombyggnation receptionen Berggren 16

Lägenhetstillskott
Under 2016 påbörjades byggnationen av 32 lägenheter på fastigheten Badhuset 2 som 
kommer att färdigställas sommaren 2017
Under 2016 har även planeringen inför byggnation av ytterligare 4 lägenheter i den gamla 
apotekslokalen på Fyrkanten 3 genomförts.
Likaså har under 2016 tomten Sätofta 6:89 köpts in från Kommunen där 12 lägenheter 
börjar byggas under 2017.



Vad har hänt 2016
Resultatutfall

Resultatet för 2016 efter finansnetto uppgår till 9,9 Mkr. 
I resultatet ingår en nedskrivning med 2,0 Mkr. Nedskrivningen berör fastigheten Munkarp 
4:39 (Munkarps skola), vars låga hyra medför krav på nedskrivning av dess bokförda 
värde med 2,0 Mkr.
Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 5,7 Mkr.
Omsättningen uppgick till 136,6 Mkr.
Trots i stort sett obefintlig hyreshöjning 2016 har bolagets intäkter ökat med 9,5 Mkr 
jämfört med 2015. Bakgrunden till ökningen hänför sig primärt till att bolaget utfört projekt 
på uppdrag av Höörs Kommun gällande fastigheterna Klubban 1, Sätofta 18:54 
(Sätoftaskolan) samt på Visdomen 4 (Ringsjöskolan). Projekteten avser ombyggnad av 
Klubban för ensamkommande flyktingbarn och installation och byggnation av skol- och 
förskolemoduler på Ringsjö- respektive Sätoftaskolan. Total projektkostnad för dessa 
uppgår till ca 6,0 Mkr som därför ökat såväl intäkts- som kostnadsmassan i bolaget i 
motsvarande omfattning. Likaså har bolagets intäkter (och kostnader) ökat med ca 1,0 
Mkr baserat på hyresavtal med Expandia för ovan nämnda moduler.



Hållbarhet
Hållbarhetsfrågorna är viktiga i vår verksamhet och vi vill 
bidra till att bygga ett hållbart Höör

• När vi bygger om och underhåller väljer vi rätt material och
gör stora satsningar på bland annat solenergi och elbilar

• Energiförbrukningen är ett fastighetsbolags största klimatpåverkande 
faktor och värmekostnader utgör den största driftkostnaden. 
Ett strategiskt och långsiktigt arbete för att göra energiinvesteringar i 
beståndet är därmed avgörande både för att bidra till måluppfyllese av 
Höörs klimatmål och för att säkerställa goda driftnetton.

• Styrelsen har därför beslutat att starta upp ett energisparprojekt, ESP 
2, som sträcker sig under perioden 2017-2020, där målsättningen är att 
minska energianvändningen med 20 % i hela fastighetsbeståndet till 
2020 med 2008 som basår.

• Genom metodiskt arbete har användningen av fossila bränslen redan 
minskat till c:a 5 % av den totala energianvändningen för uppvärmning. 

• En annan viktig del i bolagets miljöarbete är att begränsa användningen 
av farliga  kemiska ämnen för att minska den negativa påverkan på 
hälsa och miljö. 

• Så långt möjligt leasar bolaget elfordon.
• Dieselfordon tankas på Preem, som tillhandahåller miljödiesel.
• Småmaskiner tankas med Aspen bensin.



Fastigheternas riskexponering och 
värdering samt intern kontroll
Fastigheternas riskexponering
HFAB gör årligen en värdering av fastighetsbeståndet. Marknadsvärdet vid årets slut uppgick till 
1 080,8 Mkr. Det bokförda värdet vid samma tidpunkt uppgick till 764,3 Mkr.
Värderingen är gjord som en tioårig kassaflödesanalys för varje enskild fastighet, där HFAB har lagt 
in grunduppgifter per fastighet och ansvarar för dess riktighet. Värden har stämts av mot gjorda 
försäljningar och av NAI Svefa utförda värderingar.
De senaste åren har hyreshöjningarna inte stått i relation till fastighetskostnadernas ökningar. Hyran 
för bostäder bestäms årligen efter förhandling mellan representanter från HFAB och 
Hyresgästföreningen. Lokalhyresökningarna styrs av KPI. På sikt kan denna differens mellan 
intäkter och kostnader bli en risk.

Intern kontroll
Bolagets styrelse och KSAU genomförde en gemensam styrelseutbildning i juni 2015 för att få en 
samsyn mellan nya styrelsen och ägaren. Dessutom gicks lagstiftning och styrelsens ansvar igenom 
denna dag.  På styrelsens möten och strategidagar diskuteras bolagets verksamheter och dess risk- 
och väsentligheter samt bolagets affärsplan med den gjorda SWOT-analysen. Detta sammantaget 
ligger till grund för valet av bolagets årliga interna kontrollpunkter.
Utifrån dessa förutsättningar antog styrelsen 2016 12 14 en internkontrollplan för  2017.



Avkastningskravet

Avkastningskrav enligt ägardirektivet:
Höörs kommun skall årligen erhålla marknadsmässig avkastning på insatt kapital. Denna 
avkastning ska beräknas som den för verksamhetsåret genomsnittliga statslåneräntan med 
ett påslag om en procentenhet av det aktiekapital som ägaren tillskjutit.

Aktiekapitalet i bolaget uppgår till 40 000 000 kronor
Genomsnittliga statslåneräntan 2016 uppgick till 0,34%
Avkastningskravet uppgår för 2016 därför till 536 000 kronor.

Styrelsen har i utdelningsförslaget till Bolagsstämman bedömt att en utdelning på 
536 000 kr är försvarlig och inte kommer att påverka bolagets förmåga att fullgöra sina 
förpliktelser på kort och lång sikt.



Försäljning av fastigheter och 
finanspolicyn

• Har bolaget sålt fastigheter under 2016?
 Under 2016 såldes ingen fastighet

• I vilken utsträckning följs finanspolicyn (Kommuninvest)
  Finanspolicyn följs 



Bredband och bostadsförsörjning

• Har alla lägenheter fått fiberanslutning?
Samtliga bostäder beräknas vara uppkopplade halvårsskiftet 2017. 

• Hur har ni arbetat med bostadsförsörjningsplanen.
• Planen följs och det ska byggas 10 lägenheter per år och över tid. 
• Under 2016 påbörjades byggnationen av 32 lägenheter på 

Badhuset 2, med inflyttning 1/8 2017.
• Under 2017 sker byggstart av 12 radhuslägenheter i Sätofta 

såväl som ombyggnad av lokaler till 4 lägenheter i fastigheten 
Fyrkanten 3. 

.



Offentlighetsprincipen

HFAB lever upp till offentlighetsprincipen så till vida att de har 
en aktuell dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning 
(beslutade av styrelserna 2012) med tillhörande lista över de 
verksamhetssystem som är aktuella för verksamheten. 
Dokumenthanteringsplanen har gjorts publik på kommunens 
hemsida: https://www.hoor.se/kommun-politik/arenden-och-
handlingar-2/informationshantering-och-arkiv/
 

https://www.hoor.se/kommun-politik/arenden-och-handlingar-2/informationshantering-och-arkiv/
https://www.hoor.se/kommun-politik/arenden-och-handlingar-2/informationshantering-och-arkiv/
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Bilaga 1 Höörs fastighetsaktiebolag: 
uppföljning av ändamålet

Inledning
Höörs Fastighetsaktiebolag (org.nr: 556019-3350) har tagit fram årsredovisning för 2016.  
Inför årsstämman har kommunstyrelsen, i enlighet med kommunallagen, att självständigt pröva om 
verksamheten i Höörs Fastighetsaktiebolag under verksamhetsåret 2016 varit förenlig med fastställt 
ändamål och utförts i enlighet med de kommunalrättsliga principerna.  Ändamålet och principerna 
finns angivna i bolagsordningen. Finner kommunstyrelsen att så inte är fallet ska kommunfullmäktige 
underrättas. 

Verksamhetsdriftens överensstämmelse med bolagets ändamål
Kommunledningskansliet bedömer att den verksamhet som drivits under 2016 har varit förenlig med 
det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bedömningen 
baseras på:

 Årsredovisningen för 2016, inklusive revisionsrapporten från den auktoriserade revisorn. 
 Yttrande och slutsatserna från bolagets presentation vid kommunfullmäktiges 

uppföljningsdag den 16:e februari 2017 där även kommunens nämnder medverkade.
 Bolaget svar på särskilda frågor som kommunledningskansliet har ställt.
 Slutsatser från de ägardialogsmöten som hållits under året.

I syfte att ytterligare förtydliga verksamhetdriftens överensstämmelse med ändamålet föreslås bolaget 
att i 2017 års redovisning bättre redovisa:

 bolagets innovationsförmåga och initiativ för att utveckla verksamheten och driva ett 
nydanande förändringsarbete

 resultatet av den interna kontrollen

Höörs kommun arbetar med ramverket integrerad redovisning. Bolaget uppmuntras att gå igenom 
ramverket och tillämpa ramverket i sin redovisning.

Nedan utvecklas de aspekter som legat till grund för kommunledningskontorets positiva bedömning 
av bolaget.

Så här har bolaget arbetat med kommunfullmäktiges mål

God livsmiljö och bra boende för alla
Bostadsförsörjningsplanen indikerar att bolaget bör bygga cirka 10 lägenheter per år. Under 2016 har 
bolaget inlett byggandet av 32 lägenheter och 12 marklägenheter. Uthyrningsgraden för bostäder är 98 
%.

I syfte att öka tryggheten har bolaget arbetat med att förbättra belysningen. Det är en positiv åtgärd då 
upplevelsen av trygghet behöver förstärkas i kommunen och bra belysning bidrar till bättre trygghet 
(se 2016 års nationella trygghetsundersökning som Brottsförebyggande Rådet genomfört).



TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida
2017-04-05 KFS 2017/246 2 (4)

KOMMUNLEDNINGSKANSLI

Majoriteten av bolagets lokaler hyrs ut till Höörs kommun. Här har bolaget ett uppdrag att bidra till att 
lokalerna utformas på ett sätt som underlättar för verksamheterna att nå sina mål. För att följa upp 
ändamålsenligheten har bolaget tagit initiativ till kundundersökningar och kontinuerliga kundträffar. 
Detta initiativ är centralt för att kommunkoncernen som helhet ska utvecklas och bolaget uppmuntras 
att fortsätta arbeta på detta sätt.

I syfte att underhålla och förbättra miljön har följande större underhålls- och ombyggnadsprojekt 
genomförts:

• Bergvärme Åtorp 
• Fasadrenovering Ziegler 
• Renovering Musikskolan 
• Ny parkering Berggren 16 
• Tak- och fönsterbyte Näktergalen 
• Underhåll Midgårds förskola 
• Tak- och fönsterbyte Linden 
• Ombyggnation receptionen Berggren 16

Tillgängliga och professionella
Bolaget har under året utökat sin tjänsteportfölj och tillhandahåller fler tjänster jämfört med 2015.  

Andelen felanmälningar har minskat och hanteras inom 1 vecka. Bolagets arbete med felanmälningar 
bidrar till att värdet på kapitalet ”arbetssätt och rutiner” ökar. 

Bolaget har även goda rutiner för att leva efter offentlighetsprincipen, vilket även verifieras av 
kommunkansliets medarbetare. 2018 kommer en ny dataskyddslag vilket gör att bolaget behöver se 
över sin hantering av personuppgifter.

Innovativa och ansvarsfulla
Genom projektet ”vägen in” och de praktikplatser bolaget erbjuder tar bolaget ett ansvar för att 
förstärka ungdomars möjlighet till anställning. 

Bolagets medarbetar- och ledarskapsindex ligger relativt högt. Resultatet tillsammans med de 
utbildningsinsatser som bolaget gjort under 2016 förstärker kommunfullmäktiges mål ”innovativa och 
ansvarsfulla” och höjer värdet på humankapitalet.

Det som bolaget behöver förtydliga till nästkommande redovisning är bolagets innovationsförmåga 
och initiativ för att utveckla verksamheten och driva ett nydanande förändringsarbete.



TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida
2017-04-05 KFS 2017/246 3 (4)

KOMMUNLEDNINGSKANSLI

Långsiktig hållbar ekonomi 
Bolaget redovisar ett resultat på 9,9 mkr (efter finansiella poster). 

För att förstärka att ekonomin på lång sikt är hållbar har bolaget agerat för:
 Upphandling av fiberanslutning till samtliga lägenheter, vilket är mycket positivt. 
 Gröna hyresavtal och energieffektivisering. Styrelsen har beslutat att starta upp ett 

energisparprojekt, ESP 2, som sträcker sig under perioden 2017-2020, där målsättningen är 
att minska energianvändningen med 20 % i hela fastighetsbeståndet till 2020 med 2008 som 
basår.

 Ny grön städmetod
 Solenergi och elbilar
 Kemikalielös trappstädning    

Insatserna förstärker kommunfullmäktiges mål ”långsiktig hållbar ekonomi” och höjer samtidigt 
värdet på naturkapitalet.

Bolagets arbete med intern kontroll
Bolaget gör årligen en värdering av fastighetsbeståndet. På styrelsens möten och strategidagar 
diskuteras bolagets verksamheter och dess risk- och väsentligheter samt bolagets affärsplan med en 
SWOT-analys. Detta sammantaget ligger till grund för valet av bolagets årliga interna kontrollpunkter.

Arbetet med den interna kontrollen bedöms av styrelsen och bolagets revisorer fungera bra. 

Det som bör förstärkas till nästa år är att förvaltningsberättelsen också redogör för den interna 
kontrollen, vilka risker som identifierats och hur bolaget hanterar dessa.

Bolagets omvärld och framtid
Följande omvärlds- och framtidsfrågor har identifierats av bolaget

 Räntekänsligheten: 
o Bolagets belåningsgrad på ca  70 %g ör bolaget räntekänsligt. Det kräver ett fortsätt 

aktivt arbete med lånestocken och de finansiella instrument som finanspolicy 
tillåter.

o Bolaget följer aktivt kapital- och räntemarknadens utveckling för att undvika att 
hamna i en dålig position framöver.

 Underhållsbehov: 
o Fortsatt hög underhållssatsning i fastighetsbeståndet
o Det nuvarande låga ränteläget gynnar bolaget och ger möjlighet att arbeta vidare 

med underhållet i bostadsfastigheterna och hålla en god underhållsnivå i de 
kommunala verksamhetslokalerna. 

o För 2017 har HFAB en mycket ambitiös investerings- och underhållsbudget.
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 Hög efterfrågan på bostäder
o Efterfrågan på hyreslägenheter i det äldre beståndet är fortsatt hög och dessa har i 

stort sett inga vakanser.
o Detta ger bolaget en god framtidstro även gällande nyproducerade hyresrätter. 
o Med rätt marknadsanalys och anpassning på nyproduktionen torde Höörs 

bostadsmarknad klara en produktionstakt på ca 10 lägenheter om året.
o Att producera bostäder till en kostnad som motsvaras av accepterade 

inflyttningshyror är emellertid en stor utmaning för bolaget.
o Nyproduktionen i Höör kräver oftast en nedskrivning på minst 10 % av 

produktionskostnaden för att få acceptabla hyror. 

De senaste åren har hyreshöjningarna inte stått i relation till fastighetskostnadernas ökningar. Hyran 
för bostäder bestäms årligen efter förhandling mellan representanter från HFAB och 
Hyresgästföreningen. Lokalhyresökningarna styrs av KPI. På sikt kan denna differens mellan intäkter 
och kostnader bli en risk.

Innehållet i 2016 års ägardialoger
Under 2016 har två ägardialoger genomförts. Dialogerna har handlat om hur bolaget arbetar med 
kommunfullmäktiges mål, planeringar för framtida utbyggnader, lokalförsörjningen, uthyrningsläget 
och vd-rekrytering.

Förslag till förbättringar i 2017 års redovisning
 Förvaltningsberättelsen bör ange hur bolaget lever upp till sitt uppdrag och arbetat med intern 

kontroll
 Till 2017 års redovisning föreslås att bolaget tydligare redovisar bolagets innovationsförmåga 

och initiativ för att utveckla verksamheten och driva ett nydanande förändringsarbete.
 I syfte att leva upp till Barnkonventionen behöver bolaget se över sina rutiner för att säkra att 

barnens röst blir hörd i bolagets verksamhet. Bolaget uppmuntras också arbeta med 
kommunens HBTQ-plan för att säkra att bolaget förebygger diskriminering och bidrar till en 
universell utformning av boendemiljö och arbetsmiljö (dvs att alla i största möjliga 
utsträckning kan vistas i miljön utan anpassning) 

 Bolaget behöver också se över sin hantering av personuppgifter för att säkra efterlevnaden av 
dataskyddslagen

I syfte att redovisa ovanstående på ett strukturerat sätt och följa kommunens redovisningsstruktur bör 
bolaget tillämpa ramverket för integrerad redovisning

Helena Sjöholm
Verksamhetsutvecklare
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Höörs Fastighetsaktiebolag: uppföljning av 
ändamålet 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. Höörs Fastighetsaktiebolag har, under verksamhetsåret 2016, drivit sin verksamhet i 
enlighet med ändamålet i bolagsordningen och i enlighet med de kommunalrättsliga 
principer som gäller för bolaget.

Ärendebeskrivning
Höörs Fastighetsaktiebolag (org.nr: 556019-3350) har tagit fram årsredovisning för 2016.  Bolaget 
håller årsstämma den 17 maj 2017.  Inför årsstämman har kommunstyrelsen att följa upp att bolagets 
verksamhet håller sig inom ändamålet.

Helena Sjöholm
Verksamhetsutvecklare

Bilaga
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse uppföljning av bolagets ändamål 
Bilaga 2: HFAB:s svar på uppfyllelserapporten
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KSF 2017/246

§ 120 Uppföljning av Höörs 
Fastighetsaktiebolags (HFAB:s) ändamål 
2016

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Höörs Fastighetsaktiebolag har, under verksamhetsåret 2016, drivit sin verksamhet i 
enlighet med ändamålet i bolagsordningen och i enlighet med de kommunalrättsliga 
principer som gäller för bolaget.

Ärendebeskrivning
Höörs Fastighetsaktiebolag (org.nr: 556019-3350) har tagit fram årsredovisning för 2016. 
Bolaget håller årsstämma den 17 maj 2017. Inför årsstämman har kommunstyrelsen att 
följa upp att bolagets verksamhet håller sig inom ändamålet.

Beslutsunderlag
1. Bilaga 1: Uppföljning av bolagets ändamål
2. Bilaga 2: HFAB:s svar på uppfyllelserapporten
3. Tjänsteskrivelse från Helena Sjöholm.pdf
 
_____
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