
Befolkning och livsmiljö

2
Kommunal samhällsplanering handlar till stor del om att skapa goda och 
hållbara livsmiljöer för de människor som bor och vistas i kommunen. För 
att möjliggöra en god planering krävs kunskaper om befolkningen samt 
deras vanor, preferenser och behov. Detta kapitel beskriver befolkningen 
och den fysiska miljön i Höörs kommun. Kapitlet tar också upp vilken 
kommunal och kommersiell service som finns och vilka förutsättningar 
det finns för arbete och fritid.

2.1  Befolkningen i siffror
2.2  Folkhälsa och delaktighet  
2.3  Bostadsförsörjning
2.4  Näringsliv och sysselsättning
2.5  Utbildning, omsorg och vård
2.6  Kultur, fritid och föreningsliv
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Befolkning

Befolkningen i siffror2.1

Befolkningsutveckling över tid
Befolkningen i Höörs kommun växer stadigt och 
sedan kommunen bildades 1969 har befolkningen 
ökat alla år utom 1998. Totalt sett har befolkning-
en ökat med 84 % under denna period (se figur 
H2.1.1). Under hela 70-talet var befolkningstill-
växten mycket kraftig, vilket kan kopplas till det 
omfattande småhusbyggandet i kommunen under 
samma decennium. Under 80-talet varierade till-
växten kraftigt år för år, men var fortsatt stark. 
Under 90-talet sjönk tillväxttakten markant, i sam-
band med förändrade villkor för byggandet. Sedan 
år 2000 har befolkningstillväxten tagit fart igen och 
ligger på i snitt 140 nya invånare per år, vilket mot-
svarar en procentuell befolkningstillväxt på 0,94 % 
per år. Över hela perioden 1969-2016 har befolk-
ningen ökat med i snitt 1,3 % per år.

Höörs kommun har ca 16 500 invånare år 2017. Höörs tätort är den dominerande tätorten 
och har ca 11 000 invånare (inklusive Bokeslund-Bokehall, Ljungstorp, Sätofta, Nyby, 
Stanstorp och Ormanäs), vilket innebär två tredjedelar av kommunens befolkning. Tjörnarp 
är den näst största orten och har 830 invånare. Därutöver finns ytterligare tre tätorter i 
kommunen, som vardera har drygt 200 invånare: Norra Rörum, Snogeröd och Sjunnerup. 
3 500 invånare bor i småorter eller på landsbygden.

Inflyttningen av barnfamiljer gör att Höörs kommun har en relativt stor andel av befolkningen 
som är under 16 år. Denna åldersgrupp har en större andel i Höörs kommun än i Skåne och 
riket. Åldersgruppen 20-29 är däremot mindre i kommunen, eftersom många i den åldern 
väljer att bo i en större stad och utbilda sig. Andelen av befolkningen som är 65 år eller 
äldre utgör en stor del av befolkningen i Höörs kommun liksom i resten av landet.
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Figur H2.1.1. Befolkningsutveckling och utveckling av bostadsbeståndet från 1950 och framåt.

Befolkning Bostäder

Flyttnettot står för den största delen av befolk-
ningstillväxten, även om kommunen även har ett 
positivt födelsenetto. Under år 2016 flyttade 1154 
personer till Höörs kommun, och 967 personer flyt-
tade härifrån. Det betyder att 7 % av befolkningen 
är helt nyinflyttade. De höga flyttsiffrorna markerar 
fortsättningen av en långsiktig trend av ökande 
in- och utflyttning som pågått under de senaste 25 
åren.

2016 blev flyttnettot +187 invånare. Inflyttarna är 
till största delen barnfamiljer och personer i åldern 
45-54 år, varav många flyttat från Malmö. Utflyt-
tarna är främst ungdomar i åldern 19-24 som valt 
att flytta till Lund eller Malmö. Höörs kommun har 
också ett stort befolkningsutbyte med grannkom-
munerna Eslöv, Hörby och Hässleholm. Under 2016 
har för första gången på flera decennier kommun-
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Figur H2.1.3. Höörs tätort 2015, med tätortsgränser från 2010.

Metoden för att avgränsa tätorterna har förändrats 
över tid. Fram till 2015 dominerade de manuella 
momenten, men vid avgränsningen av 2015 års 
tätorter har för första gången en metod tillämpats 
som i alla steg bygger på digital registeranalys. Det 
innebär att tätortsgränserna har förändrats på ett 
sätt som inte motsvaras av en faktisk förändring i 
bebyggelsen eller i folkbokföringen.

De nya tätortsgränserna medför att tätorten Höör 
numera omfattar områden som tidigare definierats 
som egna tätorter. Det gäller Sätofta, Ormanäs och 
Stanstorp samt Ljungstorp och Jägersbo (figur 
H2.1.3). Även Ludvigsborg i Hörby kommun ingår 
numera formellt i Höörs tätort. Totalt har Höörs 
tätort över 12 000 invånare, men knappt 11 000 av 
dem bor i Höörs kommun (figur H2.1.2).

Andra större förändringar är att Bokeslund, Tju-
varöd och Sövröd numera ligger innanför tätorts-
gränsen. Förändringarna försvårar en jämförelse 
av befolkningssiffrorna över tid, men det är ändå 
tydligt att Höörs tätort står för en betydande del av 
befolkningstillväxten. 

Den nya tätortsgränsen stämmer väl med hur 
Höörs kommun i denna översiktsplan betraktar 
Höör som småstad i storstadsregion. Även om vi 
inte betraktar bebyggelsen i Bokeslund och Orma-
näs som stadsbebyggelse, så ser vi befolkningen i 
dessa områden som invånare i småstaden.

placeringen av nyanlända med uppehållstillstånd 
bidragit till befolkningsökningen. Ett flyttningsnetto 
på +50 personer gentemot Syrien är ett tydligt ex-
empel på detta.

Tätorter
Befolkningsutvecklingen är ojämnt fördelad över 
kommunen och förstärker över tid den befintliga 
ortsstrukturen. Befolkningen analyseras här dels 
utifrån SCBs tätortsstatistik och dels utifrån en in-
delning av hela kommunen i kommundelar. 

En tätort är i Sverige ett område med samman-
hängande bebyggelse där antalet invånare är minst 
200. Vart femte år reviderar SCB tätortsgränserna 
och beräknar befolkningen i respektive ort. Syftet 
med statistiken är att beskriva befolkningens för-
delning mellan tät- och glesbebyggda områden. 
78 % av invånarna i Höörs kommun bor i någon av 
kommunens tätorter.

Befolkning i tätorterna 2015 2016

Höör, i Höörs kommun 10986 -

Tjörnarp 829 827

Norra Rörum 210 203

Snogeröd 208 210

Sjunnerup 234 262

Figur H2.1.2. Befolkning i tätorterna, 2015 och 2016.
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Tjörnarps station har invigts sedan 2013 och har 
troligtvis bidragit till att göra denna kommundel 
mer attraktiv att bo i. För Tjörnarps del är det värt 
att notera att befolkningstillväxten inte skett i själva 
tätorten, vilket vi konstaterade i avsnittet om tätor-
ter, utan i omlandet runt Tjörnarp. 

Området Munkarp, Hänninge, Nyrup och Hallaröd 
har befolkningstillväxt över tid, medan Norra Rör-
umstrakten har en stabil befolkningsnivå som var-
ken ökar eller minskar.

Fortsatt befolkningstillväxt
Sedan år 2000 har Höörs kommun haft en årlig 
befolkningstillväxt på i snitt 0,94 %. En fortsatt 
befolkningstillväxt är nödvändig för att inte andelen 
yrkesarbetande ska sjunka i förhållande till andelen 
yngre och äldre. En befolkningstillväxt på ca 1 % 
per år är önskvärd över tid, eftersom en långsiktig 
befolkningstillväxt ger förutsättningar att klara för-
sörjningen av framtidens välfärd och är eftersträ-
vansvärt ur kommunalekonomiskt perspektiv. Höörs 
kommun har därför en ambition att växa genom att 
erbjuda attraktiva bostadsmiljöer, men arbetar inte 
för någon kraftig expansion eller ökning av befolk-
ningstillväxten. 

Befolkningsprognos
Höörs kommun gör varje år en befolkningsprognos 
för de närmaste 10 åren. Prognosen för 2018-2030 
bygger på antaganden om ett flyttnetto på i medel-
tal +146 personer per år och ett födelsenetto på 
+23 personer per år. Vidare antas det att ca 880 
bostäder blir klara och 260 fritidshus omvandlas till 
permanentbostäder.

Befolkningen i kommunen beräknas öka från 
16 478 vid årsskiftet 2017/2018 till 18 100 vid 
slutet av år 2025 och ca 18700 vid slutet av år 
2030. I medeltal innebär detta en befolkningsök-
ning över perioden 2017-2030 på 170 personer 
per år. Antalet äldre förväntas öka mer än andra 
åldersgrupper i Höörs kommun precis som i Sverige 
som helhet. Fram till år 2025 förväntas Höörs kom-
mun få 30 % fler invånare som är 80 år eller äldre, 
medan befolkningen som helhet förväntas öka med 
10 %. Även antalet skolbarn förväntas öka kraftigt.

Det finns många osäkerheter i befolkningsprog-
noser. Vid jämförelser mellan prognoser och 
faktiskt utfall kan Höörs kommun konstatera att 
långtidsprognoserna för befolkningsutvecklingen 
i kommunen har stämt mycket väl. Trots det finns 
det anledning att vara vaksam över att befolknings-
utvecklingen kan ta en oväntad riktning. Samban-
det mellan nybyggnad av bostäder och befolknings-
tillväxt är långt ifrån linjärt vilket åren 2014-2016 
var ett tydligt exempel på, då befolkningen ökade 
med 11 personer för varje ny bostad. 

För Tjörnarps del innebär den nya tätortsavgräns-
ningen att Karlarp numera ingår i orten och att 
tätortens befolkning därmed ökat från 730 till 830 
invånare. I praktiken har dock Tjörnarps tätortsbe-
folkning legat stabilt. Den nya tätortsgränsen för 
Norra Rörum har dock inte inneburit några större 
förändringar, och tätortsbefolkningen i Norra Rör-
um ligger stabilt strax över 200 invånare.

Både Snogeröd och Sjunnerup är tätorter som till-
kommit genom den senaste avgränsningen. Detta 
är områden som haft en stark befolkningsökning 
från 2010 till 2015, och eftersom det inte skett en 
utbyggnad av nya bostäder som kan förklara ut-
vecklingen så förutsätts förklaringen finnas i gene-
rationsväxling för Snogeröds del och i att fritidshus 
övergått till permanentbostäder i Sjunnerup.

SCB redovisar även småorter, vilket betyder samlad 
bebyggelse med 50-199 folkbokförda. Denna re-
dovisning ger en antydan om var i kommunen det 
finns befolkningskoncentrationer som inte faller 
innanför tätortsdefinitionen. Småorterna är Snoge-
hall, Ekeborg och Ängsbyn med över 150 invånare 
vardera, Gamla Bo och Fogdarp med ca 80 invånare 
vardera samt Lillasäte, Hänninge, Ormanäs (gamla 
bykärnan) och Fogdarps station med 50-65 invåna-
re vardera.

Kommundelar
I arbetet med Bostadsförsörjningsprogram för Höörs 
kommun genomfördes en analys av befolkningsut-
vecklingen i kommundelarna under perioden 1988-
2013 relaterat till antal nya bostäder som byggts. 
Här har analysen kompletterats med siffror över ut-
vecklingen de senaste åren (se figur H2.1.4).

Höör-området är den kommundel som vuxit med 
flest nya invånare, både över längre tid och under 
de senaste åren. Det är också hör som merparten 
av de nya bostäderna har byggts. Den starkaste be-
folkningstillväxten i procent räknat har dock skett 
i kommundelar som är dominerade av fritidshus-
bebyggelse. Ormanäs-Stanstorp, Jägersbo, Frosta-
vallen och Bokeshall är kommundelar som alla haft 
över 90 % befolkningstillväxt 1988-2013 (att jäm-
föra med 29 % i Höör-området). Över tid har det 
skett en successiv omvandling så att fler och fler 
hus blir permanent bebodda och befolkningen väx-
er i dessa områden utan att det har byggts särskilt 
många nya bostäder.

Bland de mer lantliga kommundelarna har Sno-
geröd och Tjörnarp med respektive omnejd se-
dan 2013 haft en procentuell befolkningstillväxt 
i samma storleksordning som Höör, Ormanäs och 
Bokeshall. I båda fallen är det troligt att befolk-
ningstillväxten förklaras genom generationsväxling 
i befintlig bebyggelse, för Tjörnarpsområdets del 
kombinerat med att fritidshus övergått till att bli 
permanentbostäder.
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Figur H2.1.4.. Karta över kommundelar och tätorter i Höörs kommun samt befolkningsutveckling i kommundelarna.

Höör
Stanstorp-
Ormanäs

Sätofta-
Nyby

Ängsbyn

Sjunnerup

Kommundel 2013 2016 2013-16

Höör - området 8446 8724 +3,3%
Sätofta-Nyby 1340 1397 +4,3%
Ormanäs-Stanst. 768 801 +4,3%
Jägersbo 527 522 -0,9%
Snogeröd m omnejd 1338 1396 +4,3%
Tjörnarp m omnejd 1157 1192 +3,0%
N. Rörum m omnejd 527 525 -0,4%
Munkarp mm 637 639 +0.3%
Frostavallen 187 239 +27,8%
Sjunnerup 162 202 +24,7%
Bokeshall 274 285 +4,0%
Ängsbyn 238 241 +1,3%
Kommunen 15637 16192 +3,5%
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Folkhälsa och delaktighet2.2

Folkhälsa
Nationellt
Folkhälsan i Sverige utvecklas i flera avseenden po-
sitivt; exempelvis förbättras den självskattade häl-
san och medellivslängden ökar. Ur ett globalt per-
spektiv är folkhälsan i Sverige också mycket god.  

Livsvillkoren är goda för flertalet i befolkningen. 
Bland annat fortsätter den ekonomiska standarden 
att förbättras

Medellivslängden ökar, vilket innebär att dödlighe-
ten minskar, exempelvis minskar dödligheten i cir-
kulationsorganens sjukdomar och de fyra vanligas-
te formerna av cancer. Samtidigt ökar förekomsten 
av flera riskfaktorer, till exempel övervikt och fetma, 
liksom andelen som uppger att de har högt blod-
tryck. Andelen av befolkningen i åldern 16–84 år 
med övervikt eller fetma var 51 procent 2016.

Regionalt
De allra flesta vuxna i Skåne mår ”bra” eller ”myck-
et bra”. Bland män är andelen som mår ”bra” eller 
”mycket bra” något högre än bland kvinnor. Som 
väntat finns en tydlig åldersgradient med högst 
andel med god självskattad hälsa bland de yngsta 
och lägst andel bland de äldsta. Andelen skåningar 
som mår ”bra” eller ”mycket bra” ligger väl i nivå 
med nationella siffror. 

Nationella studier har visat en försämrad psykisk 
hälsa bland yngre vuxna. Även i Skåne är det i 
åldersgruppen yngre vuxna (18-34 år) som man 
återfinner högst andel med psykisk ohälsa. Detta 
mönster har varit tydligt sedan år 2000, men tydli-
gare bland kvinnor än bland män. Sedan föregåen-
de undersökning år 2008 har andelen yngre män 
med psykisk ohälsa ökat och nivån av psykisk ohäl-
sa är nu den högsta som uppmätts bland män i de 
skånska Folkhälsoenkäterna sedan år 2000. Detta 
mönster avspeglas även i att allvarliga självmords-

Folkhälsa och delaktighet har en nära koppling eftersom det ena på många sätt 
förutsätter det andra. Det första nationella målet för folkhälsa handlar därför om just 
delaktighet och inflytande i samhället. Föreslaget nationellt mål (gällande från 1/1-
2018) för demokratipolitiken är att Sverige ska vara en levande demokrati som är 
uthållig, kännetecknas av delaktighet och där möjligheterna till inflytande är jämlika. 
Andra nationella mål för att främja folkhälsa och delaktighet tar upp ekonomiska och 
sociala förutsättningar, barns och ungas uppväxtvillkor, hälsa i arbetslivet, miljöer och 
produkter, hälsofrämjande hälso- och sjukvård, skydd mot smittspridning, sexualitet och 
reproduktiv hälsa, fysisk aktivitet samt vanor och beroenden.

tankar respektive självmordsförsök är vanligast i 
den yngsta åldersgruppen. 

Höörs kommun
Statistik från OECDs better life index visar att livs-
villkoren i Höörs kommun är goda och medborgar-
na har hög utbildningsnivå samt studiemotiverade 
elever. Samhällsengagemanget är högt, många 
arbetar och lönerna är relativt jämställda. Kommu-
nen serverar även ekologisk mat och uppvisar hög 
medellivslängd bland kvinnor. Däremot visar Skånes 
folkhälsorapport kring barn och unga i kommunen 
att den allmänna trivseln med livet bland barn och 
unga har minskat i alla åldersgrupper utom pojkar 
och flickor i sjätte klass.

Medborgarundersökningen som är gjord 2016 från 
SCB (Statistiska centralbyrån) visar mått på med-
borgarnas nöjdhet. Sedan förra undersökningen 
2014 har nöjd-indexet minskat precis som andelen 
som skulle rekommendera Höör som boendeplats. 
Trots detta så visar en del siffror på positiv föränd-
ring och prioriteringsområdena har förändrats till 
viss del. De rådande prioriteringsområdena bör 
nu vara trygghet och bostäder samt äldreomsorg, 
idrotts och motionsanläggningar och gator och 
vägar för mer nöjda medborgare. Försämringar se-
dan 2014 är äldreomsorgen, gång- och cykelvägar, 
bemötande och tillgänglighet, därför är det viktigt 
att stärka förtroendet hos medborgarna för att de 
ska uppleva gott bemötande och större tillgänglig-
het. 

Skånes folkhälsorapport kring barn och unga i 
kommunen visar att rökning till stor del minskat 
precis som narkotikabruk. Däremot har bruket av 
snus ökat men gällande bruk av alkohol ligger kom-
munen under det skånska övergripande snittet för-
utom gällande flickor i årskurs nio. 

Kommunen har en ANDT-plan (Alkohol, narkotika, 
dopning, tobak) som fastställdes av kommunfull-
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mäktige under hösten 2017. Planen har som över-
gripande mål att alla barn och ungdomar i Höörs 
kommun ska ges förutsättningar till en god livskva-
litet och hälsa i enlighet med kommunfullmäktiges 
mål om en ”god livsmiljö för alla” och ”långsiktig 
hållbar ekonomi”. ”Plan för handling: Barn och 
unga” ligger också till grund för dessa riktlinjer.

Arbetet är viktigt eftersom alkohol, narkotika, dop-
ning och tobak alla är riskfaktorer för ohälsa och 
ANDT-relaterade problem svarar för en stor del av 
sjukdomsrelaterade, sociala och ekonomiska kost-
nader för samhället. Kommunen ska arbeta främ-
jande och förebyggande, för att bidra till en positiv 
utveckling för barn och ungdomar och för att för-
hindra uppkomst av ANDT-relaterade problem.

Jämställdhet
Det nationella målet är att kvinnor och män ska ha 
samma makt att forma samhället och sina egna liv. 
För att uppnå detta har regeringen fastställt sex 
långsiktiga delmål för jämställdhetspolitiken:

• En jämn fördelning av makt och inflytande. 
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möj-
lighet att vara aktiva samhällsmedborgare och 
forma villkoren för beslutsfattandet

• Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska 
ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete 
som ger ekonomisk självständighet livet ut

• Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flick-
or och pojkar, ska ha samma möjligheter och 
villkor när det gäller utbildning, studieval och 
personlig utveckling

• En jämn fördelning av det obetalda hem- och 
omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta sam-
ma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att 
ge och få omsorg på lika villkor 

• Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och 
pojkar ska ha samma förutsättningar för en god 
hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika 
villkor

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor 
och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt 
och möjlighet till kroppslig integritet

Höörs kommun verkar för att främja jämställdhet 
på kommunala arbetsplatser och i kommunen som 
helhet. Kommunen har för avsikt att jämställdhets-
perspektivet ska finnas med i det dagliga arbetet 
vilket innebär att alla politiska beslut som berör 
individer ska belysa, analysera och beakta villkoren 
för kvinnor och män samt för flickor och pojkar.

Länsstyrelsen Skåne har till uppgift att stödja kom-
muner, statliga verksamheter och andra regionala 
aktörer i arbetet med att göra sina verksamheter 

jämställda. Jämställdhetsintegrering är den huvud-
sakliga strategi som används för att uppnå målen.

Barnkonventionen
Översiktsplanen ska ta hänsyn till och samordnas 
med de nationella mål som är relevanta för en håll-
bar utveckling i kommunen, bland annat de mål 
som har koppling till medborgarinflytande. 

Barnkonventionen manar oss att lyssna på barn 
och unga vilka utgör en femtedel av befolkningen 
samtidigt som de saknar rösträtt och forum där de 
kan framföra sina åsikter. Enligt artikel 12 i FN:s 
konvention om barnets rättigheter, även kallad 
barnrättskonventionen eller barnkonventionen, har 
varje barn rätt till delaktighet och inflytande i alla 
frågor som rör barnet. Genom att ratificera barn-
konventionen har Sverige förbundit sig att följa 
den. (FN:s konvention om barnets rättigheter, arti-
kel 12.1)

Höörs kommun beaktar barnkonventionen i sitt ar-
bete genom att låta barn och ungdomar komma till 
tals i samband med planering. 

Tillgänglighet
God tillgänglighet är en förutsättning för att alla 
ska kunna vara och uppleva sig som delaktiga i 
samhället på lika villkor. Höörs kommun verkar för 
att i samband med planering av nya områden och 
större ombyggnader sträva efter en universell de-
sign, vilket innebär att den fysiska miljön ska ut-
formas på ett sätt som gör den användbar för alla, 
både personer med full rörlighet och personer som 
använder till exempel rullstol, rollator eller käpp. 
Även personer som har nedsatt syn, nedsatt hörsel 
eller nedsättning av andra orienteringsförmågor 
ska kunna använda den byggda miljön.

Kommunen har ansvaret för att informera om vad 
som är god tillgänglighet medan byggherren som 
ansvarar för att reglerna uppfylls. De svenska lagar-
na för tillgänglighet bygger på FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Plan- och bygglagen (PBL) och plan- och bygg-
förordningen (PBF) ställer övergripande krav på 
tillgänglighet och användbarhet för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga (plan- 
och bygglagen (2010:900), PBL, 8 kapitlet, para-
graferna 1, 4, 7 och 9, samt i plan- och byggförord-
ningen (2011:338), PBF, 3 kapitlet, paragraferna 4, 
18 och 23. 

I Boverkets byggregler, BBR, finns tillämpnings-
föreskrifter till lagen och förordningen. Boverkets 
byggregler gäller när man bygger nytt eller ändrar 
en byggnad, inklusive ändrad användning. De flesta 
reglerna finns i avsnitt 3, men det finns också reg-
ler i avsnitt 8.
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Byggnader ska vara tillgängliga och användbara för 
personer med rörelse- eller orienteringsnedsätt-
ningar. Ett attefallshus som är ett komplementbo-
stadshus och ska användas för permanentboende 
ska vara tillgängligt och användbart för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
Tomter avsedda för bebyggelse ska vara tillgäng-
liga och användbara om det inte är orimligt med 
hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt. Det 
gäller även gator, torg, badplatser med mera.

Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas, enligt Bover-
kets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpan-
de av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit 
allmänheten har tillträde och på allmänna platser 
(BFS 2013:9 - HIN 3). 

När man anlägger nya allmänna platser och områ-
den ska de göras tillgängliga och användbara. Det 
gäller till exempel gator, torg, parker, fritidsom-
råden och friluftsbad. Reglerna finns i Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och 
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga på allmänna platser och 
inom områden för andra anläggningar än byggna-
der (BFS 2011:5 ALM 2).

Kommunens handikappråd (KHR) och pensionärs-
råd (KPR) bidrar till bättre kunskap om tillgänglig-
hetsfrågorna och brister i befintlig miljö.

Trygghet
Enligt 2016 års medborgarundersökning ökade 
antalet invånare som känner rädsla för att vara ute 
på kvällar och nätter, det gäller även unga pojkar. 
Samtidigt är medborgarna i Höörs kommun trygga-
re än medborgarna i andra kommuner. För att öka 
tryggheten och förebygga brottsligheten tecknade 
Höörs kommun och Polisen 2016 en överenskom-
melse som innebär att kommunen och Polisen 
bildar en samverkansorganisation med ökat fokus 
på trygghet. Polisen och kommunen har också ge-
mensamma löften till medborgarna som ska öka 
tryggheten, löftena ska följas upp en gång per år. 
De aspekter av trygghet som man fokuserar extra 
mycket på för tillfället handlar om att öka synlighe-
ten genom trygghetsvandringar, medborgardialog 
samt att arbeta för en tryggare trafiksituation ge-
nom riktade trafikkontroller, samverkan mot buskö-
rande och säkrare miljöer för oskyddade trafikanter. 

Samverkansöverenskommelsen har fått namnet 
Trygga Höör (se figur H2.2.1) och tanken är att 
parterna i detta arbete ska sträva åt samma håll 
och att samarbetet skall integreras och förankras 
i den ordinarie verksamheten. Samverkansöver-
enskommelsen ska vara känd inom polisen, i kom-
munens förvaltningar och av förtroendevalda. Det 
övergripande målet för det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet är att öka den upplevda 

tryggheten bland medborgarna och minska utsatt-
heten för brott.

De underlag som används som utgångspunkt i det 
brottsförebyggande och trygghetsskapande sam-
verkansarbetet är Polisens trygghetsmätningar, 
medborgardialoger, trygghetsvandringar, polisens 
och kommunens medarbetardialoger, brottsstatis-
tikuppgifter samt nationella riktlinjer inom respekti-
ve verksamhetsområde. 

Trygghetsvandringar är en av metoderna för att få 
in samhället och medborgarnas syn på tryggheten i 
Höörs kommun. Trygghetsvandringar har anordnats 
i Höör och Tjörnarp. Samhällsbyggnadsförvaltning-
en är tillsammans med kommunpolisen ansvariga 
för föredragning och uppföljning av vandringarna.

Polisens trygghetsmätning som genomfördes 
november-december 2015 visar att den faktiska 
utsattheten för brott i kommunen är låg (se figur 
H2.2.2). Även faktiska statistikuppgifter visar att 
utsattheten för brott ligger på förhållandevis låga 
nivåer. Däremot visade den trygghetsmätning som 
gjort hos kommuninvånarna att kommuninvånarna 
känner en ökad otrygghet över att framför allt ut-
sättas för inbrott i bostad och i förråd/garage. Men 
även en otrygghet över att vistas ute ensam sen 
kväll samt att åka buss/tåg har ökat sedan den för-
ra mätningen 2013.

Medborgardialog och delaktighet
En av förutsättningarna för ett socialt hållbart sam-
hälle är att människor är delaktiga och engagerar 
sig i gemensamma frågor. Kommunens vision för 
2025 är att ”Höörs kommun är en mötesplats som 
tar vara på- och ut vecklar individens kreativitet, där 
iden om en hållbar utveck ling drivits långt och där 
naturens möjligheter tas tillvara för boende, fritid 
och företagande”. Kommunen arbetar utifrån fyra 
övergripande mål varav det första handlar om ”God 
livsmiljö och bra boende för alla”. En av indikatorer-
na för att följa upp det kommunala målet är med-
borgarnas möjligheter till inflytande. 

Figur H2.2.1. Trygga Höör
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SKL gör årligen en undersökning av kommuner-
nas resultat inom några viktiga områden som är 
intressanta för invånarna. Undersökningen kallas 
KKiK (Kommunernas Kvalitet i Korthet) och har 
ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i 
jämförelse med andra kommuner (se figur H2.2.3). 
Undersökningen för 2016 visar bland annat att 
Höörs kommun har förbättrat sina rutiner för dialog 
med medborgarna. Kommunens attityder och för-
hållningssätt upplevs som bättre, samtidigt ligger 
Höörs kommun dock fortfarande under riksgenom-
snittet för medborgardelaktighet.

Förbättrad information och delaktighet finns också 
med bland de frågor som intressenter i kommunen 
lyfter som extra viktiga. Insatser som Höörs kom-
mun gör under 2017 för att leva upp till behoven 
och förväntningarna hos medborgarna handlar om 

• Ökad medborgardelaktighet i utformning av 
vård och omsorg

• Medborgardialoger i samhällsplaneringsfrågor.

• Meetings+ som gör det enklare för medborgar-
na att ta del av nämnders och styrelsers beslut 
och beslutsunderlag.

Integration
Höörs kommun arbetar brett med integration. Inte-
gration ur ett Höörperspektiv handlar om att skapa 
möten och att få människor att känna sig delaktiga. 
Möten mellan unga och gamla mellan människor 
med olika intressen och mellan nyanlända och eta-
blerade. 

Bostäder
Ett sätt att arbeta för integration är genom stads-
planering som främjar möten och skapar förut-
sättningar för integration. En av Höörs kommuns 
riktlinjer för bostadsförsörjningen är att genom ny 
bebyggelse, och i samband med förändringar av 
bebyggelsen, arbeta för ett mer varierat bostads-
bestånd och fler boendeformer. Genom skapandet 
av blandade stadsdelar vill kommunen underlätta 
för integration i boendemiljön.   

Figur H2.2.2. Anmälda brott i Höörs kommun, 2008, 2012 och 2016.
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Ungdomar
En viktig målgrupp för integrationsarbetet är ung-
domar i allmänhet. Kommunen arbetar med upp-
sökande verksamhet mot i första hand gymnasie-
ungdomar och unga vuxna som behöver integreras 
i samhället. En betydelsefull roll i det uppsökande 
arbetet med integration har kommunens inte-
grationsfältarbetare som har i uppgift att hjälpa 
ungdomar att hitta meningsfull sysselsättning och 
fritid. Syftet med integrationsfältarbetarens arbete 
är att motverka utanförskap och underlätta integra-
tion.

Nyanlända
De senaste åren har kommunen tagit emot ett stort 
antal asylsökande och nyanlända som precis har 
fått uppehållstillstånd. En utmaning är och blir att 
de människor som kommer nya till kommunen ska 
känna sig delaktiga i samhället och vilja ta del av 
det utbud av aktiviteter som finns samt att de ska 
känna sig inspirerade att lära känna nya människor. 

Kommunens ansvar för nyanlända handlar om att, 
utifrån kommuntal och årsplanering, ta emot nyan-
lända för bosättning men också att kunna ta emot 
nyanlända som ordnar bosättning på egen hand. 
Kommunen har också ansvar för att ta emot och 
att ordna boende för ensamkommande barn samt 
att erbjuda undervisning i Svenska för invandrare 
(SFI), samhällsorientering och annan vuxenutbild-
ning samt skola, förskola, och andra insatser för 
barn och ungdomar, Det kommunala ansvaret för 
nyanlända omfattar också att efter ansökan utbe-
tala försörjningsstöd för dem som inte har rätt till 
etableringsplan.

Ett annat sätt att främja integration är instiftan-
det av ett integrationspris som delas ut årligen. 
Integrationspriset delas ut till en person eller or-
ganisation som har gjort en insats för integration 
i kommunen. Insatsen ska främja samarbete och 
bidra till möten mellan människor med olika etnisk 
bakgrund.

Fysisk planering
Den fysiska planeringen skapar förutsättningar för 
människors levnadsvillkor och möjlighet att påverka 
sin livssituation. Den fysiska miljön har en viktig roll 
som en av flera bestämningsfaktorer för människ-
ors hälsa och kan i hög grad påverka andra faktorer 
som människors aktiviteter och livsstil, gemenska-
per och samhällsekonomi. Därför har den fysiska 
planeringen möjlighet att påverka och främja en 
socialt hållbar utveckling. 

Den fysiska planeringen kan skapa förutsättningar 
för mer jämlika vardagsvillkor och mer jämlik till-
gänglighet till gemensamma platser och resurser 
i närmiljön, i kommunen och i regionen. Barns och 
ungas uppväxtmiljöer behöver särskilt fokus efter-
som mycket av livsvillkoren grundläggs i tidig ålder 
och har ett starkt samband med var man växer upp. 
Då många faktorer i den fysiska miljön påverkar 
människors hälsa och sociala situation så är det 
viktigt att ha ett holistiskt synsätt och utgå ifrån ett 
livscykelperspektiv för att inte isolera viktiga frågor 
från varandra utan kunna se konsekvenserna av 
den fysiska planeringen i sin helhet, på både lokal 
och regional nivå och ur flera olika perspektiv. 

Ofta hänger människors inkomst- och utbildnings-
nivå samman med var man bor. På ett nationellt 
plan skiljer medellivslängden nio år för män mellan 
Danderyds och Ljusnarsbergs kommuner. Det finns 
också stora skillnader i hälsa mellan olika områden 
i en stad eller kommun. Malmöbornas medellivs-
längd skiljer sig upp till sju år beroende på i vilken 
del av staden de bor.

I rapporten Stadens rumsliga påverkan på hälsan 
av Malmö Stad, ges en bra förståelse för koppling-
en mellan fysisk planering och människors hälsa. 
Enligt rapporten kan den fysiska planeringen påver-
ka människors hälsa genom att minska segregatio-
nen mellan bostadsområden genom att överbrygga 
barriärer för att skapa gynnsamma rörelsemönster, 
vidga sociala sfärer och göra att folk känner sam-

Figur H2.2.3. Medborgarnas möjlighet till delaktighet utifrån 
SKL:s index, 2012-2016
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hörighet. Genom god planering kan man förbättra 
tillit, trygghet och sociala möjligheter och bidra till en 
hållbar, blandad och inkluderande stad. Rapporten 
pekar på att det inom god fysisk planering finns en 
medvetenhet om lokalisering av skolor i goda miljöer. 
Fysisk planering kan också bidra till nya ekonomiska 
och strategiska strukturer samt tillvarata människors 
erfarenhet och kunskap.

Vidare ges det i rapporten många exempel på åt-
gärder inom fysisk planering som kan göras för 
att minska skillnaderna i hälsa. Att arbeta för en 
mer blandad stad, skapa mötesplatser, förtäta och 
utöka grönska, prioritera goda gång- och cykelmil-
jöer, utöka tillgängligheten till kollektivtrafik, skapa 
trygga uppväxtmiljöer och bryta barriärer är några 
exempel.

Höörs kommun strävar efter att barn- och ungdomar ska kunna göra sina röster hörda och få vara med och påverka samhällsutvecklingen

Sociala konsekvenser
Kommunen arbetar för att följa upp vilka sociala 
konsekvenser som planering och föreslagna åt-
gärder av den fysiska miljön får. För att peka på 
konsekvenser av planeringen används i denna 
översiktsplan en konsekvensbeskrivning utifrån nio 
perspektiv där de sociala konsekvenserna beskrivs 
utifrån framför allt punkterna integrerad kommun, 
samspel och möten, enkelt vardagsliv som främjar 
folkhälsa och identitet.

Konsekvensbeskrivningen har följaktligen stort fo-
kus på social hållbarhet och sociala konsekvenser 
och lyfter frågor som folkhälsa, delaktighet, trygg-
het, integration, tillgänglighet och medborgarnas 
möjlighet till inflytande. Konsekvensbeskrivningen 
ska även ta upp hur kommunen betraktar specifika 
gruppers perspektiv och lyfta perspektivet i barn-
konventionen och frågor om exempelvis jämställd-
het och jämlikhet.
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Bostadsförsörjning2.3

Inledning
Bostadsbristen och behovet av att åstadkomma till-
räckligt många nya bostäder är en av de viktigaste 
utmaningarna för såväl statlig politik som regional 
och kommunal utveckling. Regeringen har som 
målsättning att öka byggandet till 250 000 bostä-
der 2015-2020 och har lanserat både investerings-
stöd och ett bostadspolitiskt paket för översyn av 
bland annat byggregler och ändrade skatteregler. 

Två utredningar pågår som kan få stor betydelse 
för kommunernas bostadsplanering. Den ena gäller 
skärpta krav på kommunerna att planera för nya 
bostäder enligt statliga beräkningar av behoven. 
Den andra gäller begränsning av detaljplanekravet, 
särskilt för bebyggelse som har stöd i översikts-
plan. Båda utredningarna kan få avgörande bety-
delse för den fortsatta planeringen för bostäder i 
Höörs kommun.

Bostäder i Höörs kommun
I Höörs kommun finns ca 6 800 bostäder varav 
80 % i småhus och 20 % i flerbostadshus. Tätorts-
utvecklingen i kommunen startade i och med stam-

Det nationella målet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande 
bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som 
svarar mot behoven. Bostadsmarknaden i Höörs kommun har beskrivits noggrant i 
bostadsförsörjningsprogrammet, antaget 2015. Här kompletteras slutsatserna från 2015 
med iakttagelser från utvecklingen under de senaste åren.

banans utbyggnad för 160 år sedan, och därmed 
är de flesta bostäderna i kommunen nyare än så. 
85 % av bostäderna har tillkommit efter 1930, med 
en utbyggnadstakt av i snitt 66 bostäder/år.

Byggandet av flerbostadshus tog fart på 40-talet 
och sedan dess har bostäder i flerbostadshus stått 
för mer än 20 % av de nybyggda bostäderna var-
je årtionde, undantaget 70-talet. Ett rekordstort 
småhusbyggande innebar att andelen nya bostäder 
i flerbostadshus bara blev 15 % trots att det bygg-
des 167 sådana lägenheter. I Höörs kommun blev 
nämligen miljonprogrammet framförallt ett villapro-
gram, och det byggdes nästan tusen småhus under 
70-talet. Från 80-talet och framåt är var tredje 
nybyggd bostad en lägenhet i ett flerbostadshus 
(figur H2.3.1).

Under 90-talet störtdök bostadsbyggandet i Höörs 
kommun liksom i resten av landet, på grund av för-
ändrade finansieringsvillkor. Under 2000-talet har 
bostadsbyggandet återhämtat sig och legat på i 
genomsnitt 40 bostäder per år. Det gäller dock inte 
de senaste fem åren, då bostadsbyggandet varit 
endast 20 nya bostäder/år.
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Figur H2.3.1. Nybyggda bostäder i nuvarande Höörs kommun, uppdelat på småhus och flerbostadshus

Småhus

Flerbostadshushus



Befolkning

25ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUN - Hänsynsdelen

Bostadsbehov
Höörs kommun har under 2000-talet planerat för 
en utbyggnad på ca 50 bostäder/år. I översiktspla-
nen från 2002 konstaterade kommunen att utbygg-
nadsbehovet var osäkert och att det var hushållens 
ekonomi och byggkostnaderna som skulle avgöra 
hur stor efterfrågan skulle bli på nya bostäder. Idag 
har vi fortfarande samma svårighet att bedöma hur 
många bostäder som faktiskt kan förväntas, men 
genom bostadsförsörjningsprogrammet bekräftade 
kommunen att 50 bostäder/år är en lämplig ut-
byggnadstakt (juni 2015).

I december 2015 publicerade länsstyrelsen på re-
geringens uppdrag en analys av bostadsbehoven 
i Skånes kommuner. Länsstyrelsen konstaterar att 
det behöver byggas i alla Skånes kommuner. För 
Höörs kommun beräknades behovet av nya bo-
städer fram till år 2030 vara ca 75 nya bostäder/
år, vilket motsvarar 4,8 nya bostäder/år/1000 
invånare. Beräkningsmodellen tar inte hänsyn till 
ackumulerade bostadsbehov, till exempel unga som 
ofrivilligt bor kvar hos föräldrarna för att de inte 
hittat en egen bostad, och behoven kan alltså vara 
ännu större. Analysen tar inte hänsyn till mark-
nadsekonomiska förutsättningar för byggande eller 
betalningsförmågan hos hushållen. Det är därför 
inte säkert att det finns en efterfrågan som motsva-
rar de beräknade behoven. Höörs kommun bedö-
mer att det behövs förändringar som påverkar de 
ekonomiska förutsättningarna och drivkrafterna att 
bygga bostäder för att det ska bli möjligt att kom-
ma upp i en produktion som närmar sig de siffror 
länsstyrelsen beräknat. Under nuvarande förutsätt-
ningar bedömer Höörs kommun att en planering för 
50 nya bostäder/år är fortsatt rimlig och relevant.

Mål och fokusområden
Det övergripande målet för bostadsförsörjning i 
Höörs kommun är ”God livsmiljö och boende för 
alla”. I bostadsförsörjningsprogrammet har kom-
munen arbetat närmare med tre fokusområden:

• Attraktiva bostadsmiljöer med utgångspunkt i 
lokala förutsättningar och god kollektivtrafik

• Varierat bostadsutbud för äldre samt

• Minskad hemlöshet och utestängning.

Till varje fokusområde finns dels generella stra-
tegier och dels konkreta insatser. Strategierna till 
”Attraktiva bostäder …” hänger nära samman med 
frågor som utvecklas närmare i denna översikts-
plan, till exempel Unika och attraktiva utemiljöer 
samt Blandade upplåtelseformer och bostadstyper. 
Strategierna till de två andra fokusområdena hand-
lar mer om arbetsformer i kommunens verksamhet.

Bostadsbyggandet
Under de senaste åren har bostadsbyggandet i 
kommunen varit alldeles för lågt. Även om för-
klaringarna till det finns främst i de spelregler för 
byggandet som bestäms av statlig politik och glo-
bala konjunkturer så finns det anledning för Höörs 
kommun att eftersträva en tydligare målstyrning för 
ett ökat bostadsbyggande. Genom denna översikts-
plan gör kommunen därför ett tydligare ställnings-
tagande. De 50 bostäder/år som tidigare fungerat 
som planeringstal ska nu fungera som ett operativt 
mål. Höörs kommun ska arbeta för att antalet fär-
digställda bostäder ska ligga kring 50 bostäder/år. 
Resultatet ska mätas varje år, men måluppfyllelsen 
bör inte bedömas för enstaka år utan över längre 
tid. 

Om det blir aktuellt att se över kommunens vision 
och inriktningsmål är det lämpligt att även föra en 
bredare politisk diskussion om vilken befolknings-
tillväxt Höörs kommun ska sikta på och att övervä-
ga om 50 bostäder/år är rätt mål.

Bostadstyper
En av slutsatserna i bostadsförsörjningsprogram-
met var att bostadsmarknaden i kommunen består 
av 80 % småhus och att andelarna har varit stabila 
över tid. En annan slutsats var att det behövdes 10 
nya hyresrätter/år. Däremot innehåller bostadsför-
sörjningsprogrammet inte någon uttrycklig slutsats 
om hur stor andel av tillkommande bostäder som 
bör vara småhus respektive flerbostadshus.

Sedan bostadsförsörjningsprogrammet antogs har 
Höörs kommun varje år följt upp ett antal nyckeltal 
knutet till bostadsbyggandet och sammanställt i 
ett uppföljnings-PM. Dessa uppföljningar gör det 
möjligt att dra mer detaljerade och uppdaterade 
slutsatser angående vilka bostadstyper som efter-
frågas och vilken planeringsberedskap som behövs. 
En slutsats är att olika former av flerbostadshus 
kommer att vara en viktig del av bostadsproduk-
tionen och att Höörs kommun behöver arbeta mer 
strategiskt och långsiktigt för att göra det möj-
ligt. Medan tidigare översiktsplaner pekat ut stora 
ytor för gles villabebyggelse i tätortens utkant 
har denna översiktsplan ett tydligare fokus på att 
göra plats för flerbostadshus, bland annat genom 
att omvandla centrala verksamhetsområden till 
blandstadsbebyggelse.

I nuläget är bedömningen att ungefär hälften av de 
nybyggda bostäderna behöver vara flerbostadshus 
av olika typer, allt från traditionella flerbostadshus 
med trapphus till ombyggnad av butikslokaler och 
marklägenheter som mer liknar radhus. I den lö-
pande verksamheten ska kommunen därför arbeta 
för en planeringsberedskap och markreserv som 
stödjer detta.
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Mark för nya bostäder
Utbyggnadsområden
Denna översiktsplan pekar ut markområden för ut-
byggnad som sammantaget bedöms rymma knappt 
1600 bostäder, varav hälften i småhus och hälften i 
flerbostadshus (se kapitlen Småstad i storstadsre-
gion samt Byar i utveckling). Fördelat över planho-
risonten till år 2035 innebär det nästan 90 bostä-
der/år och det finns alltså en rimlig reserv om det 
skulle visa sig att tempot i bostadsbyggandet be-
höver ökas. Utöver dessa områden för nybyggnad 
presenterar planen också en potential om att för-
täta centrum med minst 200 bostäder. Därtill kom-
mer lucktomter och redan planlagd mark som bara 
väntar på genomförande. Ett antal sådana projekt 
förväntas bli färdiga under de närmaste åren. 

I markanvändningskartan ingår utbyggnadsom-
råden för bostäder i marktyperna stadsbygd samt 
landsbygd/bebyggelsegrupp. Det innebär att mark-
områden för bostäder inte särskiljs från mark för 
skolor, kontor, butiker etc. I de utbyggnadsområden 
som planen beskriver ingår vissa bedömningar 
av hur mycket mark som kommer att behövas för 
kommunal service, men behovet av att utnyttja 
utbyggnadsområdena för andra användningar än 
bostäder kan uppstå löpande. Även av detta skäl är 
det därför viktigt att utbyggnadsområdena inte är 
för snävt tilltagna.

Framtida tätortsutveckling
Denna översiktsplan innehåller också hänsyns-
områden för tätortsutveckling (figurer H2.3.2 och 
H2.3.3). Det är markområden i utkanten av Höör 
respektive Tjörnarp där det är troligt att orterna 
kommer att behöva utvecklas, men där förutsätt-
ningarna för att avgränsa utbyggnadsområden är 
oklara idag.

Osäkerheter när det gäller framtida behov för infra-
struktur behöver klarläggas och utvecklingen när 
det gäller efterfrågan på mark behöver analyseras 
vidare innan det blir möjligt att ta ställning till ny 
markanvändning.

Hänsynsområden för tätortsutveckling
Utpekade hänsynsområden för tätortsutveck-
ling vid Höör och Tjörnarp ska reserveras för 
framtida behov av en hållbar ortsutveckling. 
Varje förändring av markanvändningen inom 
hänsynsområdena ska prövas restriktivt till 
dess att det finns förutsättningar att hitta 
långsiktiga avgränsningar mellan stadsbygd, 
verksamheter och grönstruktur.

Figur H2.3.2. Hänsynsområden för tätortsutveckling vid Tjörnarp

Innan områdena ianspråktas för tätortsutveckling 
behövs en övergripande trafikstruktur och en av-
gränsning mellan stadsbygd, verksamheter och 
grönområden. Ställningstagande bör ske i samband 
med ny eller ändrad översiktsplan, till exempel vid 
fördjupning av översiktsplan för tätorten. Fram till 
dess ska varje förändring av markanvändning inom 
hänsynsområdena prövas restriktivt och med hän-
syn till det framtida behovet av en hållbar ortsut-
veckling.

Kompletterande bebyggelse
Markanvändningskartan i översiktsplanen är över-
siktlig och visar inte i detalj var nya hus kan eller 
bör byggas. Kompletteringar kan genomföras både 
i områden som anges som befintlig stadsbygd, i 
bebyggelsegrupper utanför stadsbygden och i om-
råden markerade för jord- och skogsbruk. Sådana 
frågor hanteras från fall till fall. Utgångspunkten 
är att mindre kompletteringar kan beviljas om de 
inordnas i befintlig struktur och bidrar till en god 
helhet.

När det gäller byarna är mindre kompletteringar 
den huvudsakliga strategin för bostadsutveckling. 
Det innebär att Norra Rörum, Södra Ringsjöorten 
och landsbygden kan utvecklas med nya bostäder 
utan att det syns i markanvändningskartan.
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Figur H2.3.3. Hänsynsområden för tätortsutveckling för Höörs tätort
Figur H2.3.3. Hänsynsområden för tätortsutveckling vid Höör, tillsammans med markanvändningskartan.
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Näringsliv och sysselsättning2.4

Regionalt näringslivsarbete
Höörs goda geografiska läge i MalmöLundregio-
nen medför goda förutsättningar för utveckling av 
verksamheter och tillväxt. I Regionskånes vision för 
Skånes näringsliv framgår att det regionala tillväx-
tarbetet behöver dra nytta av Skånes potential och 
olika förutsättningar. Höörs speciella förutsättning-
ar med ostörd och vacker natur i stationsnära läge 
är en kvalitet som redan idag bidrar till ett aktivt 
näringsliv kopplat till friluftsliv och aktiviteter. Det 
naturnära läget innebär lämpliga miljöer för de 
många vårdinrättningar som finns inom och i nära 
anslutning till Höörs tätort. Ett viktigt mål för Regi-
on Skåne är dra nytta av den flerkärniga ortsstruk-
turen. Ur ett regionalt perspektiv är det önskvärt 
att satsa på regionala kärnor för att på så vis stärka 
tillgängligheten och binda samman Skåne. 

Näringslivets struktur
Näringslivet har en viktig funktion i samhället, inte 
minst i arbetet med att skapa ett hållbart samhälle. 
Ett livskraftigt företagande ger en positiv prägel på 
hela kommunen och minskar risken att Höör blir 
en sovstad. Istället skapas olika platser i samhället 
där människor möts. Möjligheter till sysselsättning 
på hemorten minskar invånarnas pendlingstid, res-
kostnader och miljöbelastning.

Större arbetsplatser
En typ av arbetsplatser som sysselsätter många i 
kommunen är dagligvaruhandeln som sysselsätter 
ca 580 personer. Tillverkningsindustrin däremot är 
relativt liten i kommunen med ca 340 anställda. 

Vård och omsorgsbranschen har länge varit en stor 
arbetsgivare i Höörs kommun och det finns flertalet 
privata vårdbolag som driver olika verksamheter 
i kommunen. Totalt sett omfattade vård och om-
sorgsbranschen 1500 anställda i kommunen 2015 
(Näringsliv och arbetsmarknad i Höör, Region Skå-
ne 2017).

Arbetsplatser inom utbildning, vård och omsorg
Höörs kommun är den största enskilda arbetsgiva-
ren i kommunen med drygt 1000 anställda.

Skolor och förskolor är viktiga arbetsgivare i kom-
munen. Idag arbetar ca 650 anställda bara på kom-
munala skolor och förskolor och ytterligare ett stort 
antal hos fristående arbetsgivare inom skola och 
förskoleverksamhet. Vård- och omsorgssektorn är 
en stor arbetsgivare både som kommunal arbetsgi-
vare och via privata aktörer. 

Småskalig företagsverksamhet
Näringslivet i Höörs kommun präglas av småskalig-
het och en mångfald av olika branscher. Det finns 
cirka 1700 företag i kommunen.

Den lokala kommersiella servicen är viktig för 
stadslivet och för att bidra till liv och rörelse på 
gator och torg. Höörs kommun vill skapa förutsätt-
ningar för att mindre verksamheter och dagligvaru-
handel ska kunna vara en naturligt inslag i stads-
bilden i de centrala delarna av småstaden Höör och 
även i Tjörnarp. Fler centralt belägna verksamheter 
innebär ett ökat kundunderlag vilket genererar fler 
potentiella konsumenter till samtliga verksamheter 
i centrala Höör. Småskaliga verksamheter som till 
exempel frisörverksamhet och småskalig handel 
tillför liv till de områden där de är lokaliserade.

Besöksnäring
Kommunen ska aktivt verka för att utveckla be-
söksnäringen för att stärka Höör som en attraktiv 
destinations- och besökskommun. En utmaning är 
att få besöksnäringen att utvecklas i riktning mot 
en större andel åretrunt-turism och på ett sätt som 
stärker kommunens varumärke. Höörs centrala läge 
i Skåne, de goda kommunikationerna med övriga 
Sverige, Danmark och kontinenten är värdefulla 
förutsättningar för en fortsatt tillväxt av besöksnä-
ringen. Besökarna lockas i många fall av naturen. 

Det nationella målet för den svenska näringspolitiken är att stärka den svenska 
konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag. 
Regeringens mål är också att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. En väl 
fungerande arbetsmarknad som tar tillvara människors kompetens och vilja att arbeta 
utgör grunden för Sveriges välfärd. Höör har, tack vare sitt läge i det flerkärniga 
Skåne och sitt utbud av arbetstillfällen inom den egna kommunen, bland den lägsta 
arbetslösheten i hela Skåne (april 2016)
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MittSkåne Turism
Kommunerna Eslöv, Höör och Hörby bildar tillsam-
mans med Företagarföreningen Mitt Skåne och 
Tourism in Skåne AB ett partnerskap för utveckling 
av besöksnäringen. Syftet med samarbetet är att 
öka MittSkånes dragningskraft som besöksmål. 
Alla involverade i samarbetet kan erbjuda olika se-
värdheter och eftersom en besökare inte upplever 
en kommungräns finns det en stor potential att de 
olika parterna tillsammans kan skapa en attraktiv 
besöksmiljö och därmed locka besökare. För att 
konstellationen ska kunna vara attraktiv och visa 
på de aktiviteter som finns till hands och visa på 
sin tillgänglighet har det inrättats (i dagsläget) 20 
”Infopoints”. Infopointsen är informationspunkter 
med broschyrer, kartor och annat material.

Höör erbjuder ett flertal attraktioner, till exempel: 
Skånes djurpark, Frostavallen, Bosjökloster slott, 
Nyrups naturhotell, Holma skogsträdgård, naturre-
servatet Rövarkulan och anslutande naturområdet 
Pinedalen. Flera aktiviteter erbjuds av vilka många 
är friluftsaktiviteter kopplade till kommunens na-
turområden exempelvis mountainbikecykling, träd-
klättring, golf, fiske, kanotpaddling och glasblås-
ning går att prova på i Höör. Kommunen har även 
ett flertal konferensanläggningar, många med ett 
naturnära läge.

Den kulturella näringen kan dra nytta av och bli en 
del av den växande besöksnäringen. I Höör finns 
goda möjligheter att etablera så kallad kulturtu-

rism, eventuellt i samarbete med redan etablerade 
besöksmål, både i tätort och på landsbygden. Fö-
retagarföreningen Mitt Skåne är tillsammans med 
kommunen viktiga aktörer för att utveckla besök-
snäringen.

Skånes djurpark hade 2016, 148 000 besökare, 35 
heltidsanställda och ca 100 säsongsanställda och 
lockar besökare från hela Sverige samt turister från 
andra länder. (Källa: djurparken)

Bosjökloster Slott är ett privatägt och bebott slott 
som är öppet för allmänheten. 2016 hade det 
30200 besökare, ca 20 fastanställda och flertalet 
timanställda vid större evenemang. (Slott)

Generellt är besöksnäringen viktigt för sysselsätt-
ningen i kommunen och ett område som i framtiden 
kan komma att sysselsätta många fler än vad som 
är fallet idag. Det finns en stor potential för att öka 
och utveckla besöksnäring med koppling till natur, 
kultur och upplevelsevärden. Under 2016 ökade 
antalet gästnätter i MittSkåne med 20% och un-
dersökningar visar att de besökare som kommer hit 
väljer att stanna längre.

Besöksnäringen är en viktig näring för Höörs kommun. Kenneth Hellman/Scandinav
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Pendling
Regionen
Höör ligger mitt i arbetsmarknadsregionen Skåne 
och har därmed förutsättningar för utbyte med 
flera kommuner och städer. Rörligheten är stor i 
Skåne som helhet och även i hela Öresundsregio-
nen där det finns goda möjligheter att arbetspendla 
även över nationsgränsen till Danmark. Trots att det 
på många håll finns goda kommunikationer och bra 
förutsättningarna för att resa hållbart så visar rese-
vaneundersökning för Skåne från 2013 att de allra 
flesta arbetsresorna göras med bil som huvudsak-
ligt färdmedel. Män använder bil i högre utsträck-
ning än kvinnor medan kvinnor i högre utsträckning 
reser kollektivt, med cykel eller till fots.

Kommunen
De goda kommunikationerna och en väl fungerande 
pendling är en avgörande förutsättning för närings-
livet och arbetslivet i Höörs kommun. Pendlingen 
till och från kommunen har ökat de senaste decen-
nierna i takt med bättre och tätare kommunikatio-
ner. Sista åren har kommunikationerna, framför allt 
norrut, blivit sämre eftersom flera regionala tåg går 
förbi Höör utan att stanna. För den som ska norrut 
går det inte längre att ta de regionala tågen direkt 
till Kristianstad och Blekinge utan att byta i Hässle-
holm. 

Resevanorna till och från arbete liknar i stort rese-
vanorna för Skåne som helhet men stationens be-
tydelse för Höör syns tydligt i statistiken då Höör är 
en av de kommuner där störst andel av befolkning-
en pendlar med tåg. Andelen som använder buss 
som färdmedel är mycket lägre än för hela Skåne 
och även andelen som går till fots eller tar cykeln 
till arbetet (se figur H2.4.1).

Figur H2.4.1. Andel resande per färdmedel och kön i Höör och hela Skåne, från Skånes resevaneundersökning 2013.

Möjligheten att ta sig till och från stationslägena 
i Höör och Tjörnarp är betydelsefulla för resandet 
i kommunen samtidigt som det medför att stora 
ytor i stationsnära läge används som pendlarpar-
kering. Kommunen ser det som en viktig fråga att 
den som pendlar har möjlighet att ta sig till och 
från stationslägena på ett bekvämt och snabbt sätt 
för att underlätta för människor och för uppmunt-
ra till att så många som möjligt ska välja hållbara 
transportslag för huvuddelen av sin arbetsresa (tåg 
istället för bil). Samtidigt innebär det höga trycket 
på parkering på kommunens mest attraktiva mark-
områden en stor utmaning som kommunen måste 
hantera.  

Utpendlingen från kommunen är betydligt större än 
inpendlingen vilket visar på att Höör är attraktivt 
som boendekommun och att många väljer att bo 
här trots att de ofta har sina arbetsplatser i någon 
av de större regionala tillväxtkärnorna som Lund, 
Malmö eller Köpenhamn. Statistiska Centralbyråns 
statistik från 2015 visar att 4529 av de boende 
i kommunen pendlar till orter utanför kommun-
gränsen. Det är betydligt fler än de 3237 personer 
som både bor och arbetar inom kommunens grän-
ser. Inpendlingen till kommunen är också betydan-
de med 1882 personer som bor i andra kommuner 
men arbetar någonstans i Höörs kommun.  

Utöver arbetspendlingen är möjligheten till buss- 
och tågpendling en förutsättning för att gymnasie-
ungdomar i kommunen dagligen ska kunna ta sig 
till och från sina gymnasieskolor.

Vad gäller fördelningen mellan olika färdmedel så 
visar resevaneundersökningen från 2013 att näs-
tan två tredjedelar av arbetsresorna görs med bil, 
endast en tiondel med cykel och ca en sjättedel av 
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Läs mer:

Resevaneundersökning för Skåne 2013. 

resorna görs med tåg som huvudsakligt färdmedel. 
Fördelningen av färdmedel för arbetsresor ser un-
gefär likadan ut som den gjorde i tidigare resevane-
undersökning från 2007. Även den genomsnittliga 
reslängden för invånarnas arbetsresor är ungefär 
lika lång som den var 2007. Resevaneundersök-
ningen från 2013 visar att genomsnittsresan till 
arbete är 25,8 km medan samma siffra för 2007 
var 26,8 km.

Av det totala antalet resor görs en stor andel av de 
kortare resorna (<1km) till fots eller med cykel. Av 
dessa resor är det endast ca en femtedel som görs 
med bil, nästan lika många som går till fots medan 
drygt tre femtedelar av de korta resorna görs med 
cykel som färdmedel.

Det ska nämnas att resevaneundersökningen som 
gjorts på uppdrag av region Skåne bygger på ett 
begränsat underlag med mindre än 200 respon-
denter i Höörs kommun.

Överst och nederst: Höörs station, 
Mitten: busstrafik utmed Södergatan i Höör
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Utbildning, omsorg och vård2.5

Förskola
I Höörs kommun finns ett brett utbud av förskolor 
med olika inriktning och storlek, både kommunala 
och fristående förskolor.

Kommunala förskolor
Kommunala förskolor finns i centrala Höör, på Hol-
ma, på Veterinärgården, på Fogdaröd och i Sätofta. 
Utanför Höör finns kommunala förskolor i Gud-
muntorps, Norra Rörum, Tjörnarp och Ängsbyn.

Behovet av förskoleplats är stort och kommunen 
planerar för att bygga nya förskolor, se avsnitt U2.4 
(Plats för kommunal service). 

Fristående förskolor
De fristående förskolorna bedriver sin verksamhet 
enligt läroplanen för förskola men har olika inrikt-
ningar och profil. Bland annat finns det utomhus-
förskola (Myllran i Ormanäs), förskola som bygger 
på svenskkyrklig värdegrund (Eden), Montessori-
förskola (Kubeliden) samt två förskolor som bygger 
på Waldorfpedagogik (Lill-Emilia och Sunnanäng). 
Solglimtens förskola i Snogeröd har inriktning mot 
utepedagogik, matkultur och språkutveckling. 

Grundskola
Även inom grundskolan finns valmöjlighet mellan 
fristående utförare med särskild inriktning och 
kommunala skolor i olika delar av kommunen.

Kommunala skolor
I Höörs kommun finns ett flertal grundskolor i såväl 
kommunal som privat regi. De kommunala skolorna 
är Enebackeskolan (f-6) och Ringsjöskolan (7-9) i 
centrala Höör, Sätoftaskolan (F-9) i Sätofta, Gud-
muntorp skola (F-6) i södra delen av kommunen 
och Tjörnarps skola (F-6) i Tjörnarp.

Fristående skolor
Flera av de friskolor som nämns under rubriken 
förskola ovan har även förskoleklass och grundsko-
la upp till årskurs sex. De fristående grundskolorna 
Är Edens förskola (F-6) som bygger på svenskkyrk-
lig värdegrund, Montessoriskolan Kubeliden (F-6), 
Waldorfskolan Emiliaskolan (F-9) och den kristna 
friskolan Segrande liv (F-9) som ligger ett par km 
väster om Norra Rörum.

Skolan har i likhet med förskolan behov av ytterli-
gare platser och lokaler.

Gymnasie- och vuxenutbildning
Fritt sök i Skåne och västra Blekinge
Kommunerna i Skåne och västra Blekinge har 
ett samverkansavtal som innebär att gymnasie-
ungdomar fritt kan söka till skolor i alla anslutna 
kommuner. 

Merparten av Höörs gymnasieelever pendlar där-
för till gymnasieskolor på andra orter. Från Höör 
och Tjörnarp är det enkelt att ta sig med tåget till 
flera gymnasieorter. Av de drygt 500 som pendlar 
till gymnasiet åker lite fler än hälften till de olika 
skolorna i Lund, ca en femtedel pendlar till Häss-
leholm medan ca en tiondel av eleverna åker till 
Eslöv respektive Malmö. Bland de övriga orterna 
pendlar ungdomarna framför allt till Kristianstad, 
Hörby, Svalöv och Helsingborg. Ytterligare ett fåtal 
pendlar till Klippan, Ljungbyhed, Markaryd, Osby, 
Sjöbo, Svedala, Ystad, Åkarp och Önnestad (se figur 
H2.5.1).

Utöver de som pendlar dagligen fint det ca 15 elev-
er som har bosatt sig för studier på annan ort.

Utbudet i Höörs kommun
I Höörs kommun finns ett introduktionsprogram 
där det går ca 50 elever och som syftar till att ge 
eleverna behörighet till de nationella gymnasiepro-
grammen.

Det nationella målet för utbildning i Sverige utgår från att samtliga institutioner ska 
vara införstådda med och uppfylla ett flertal mål för kunskap, utveckling och lärande 
samt ta ansvar för elevers inflytande och ansvar. Värdegrund och arbete i enlighet med 
riktlinjer för normer och värden är grundläggande för att elever ska förstå och omfatta 
samhällets demokratiska värderingar. De nationella folkhälsomålen siktar in sig på en 
mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Ett sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande 
perspektiv ska genomsyra hela hälsa- och sjukvården. Höörs kommun är inne i ett 
expansivt skede när det gäller utbyggandet av anläggningar för förskolor och skolor.
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Karolinaskolan är en privat gymnasieskola med 30 
studieplatser. Skolan ligger i Fogdaröd och är ett 
naturbruksgymnasium med trädgårdsinriktning för 
ungdomar med neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar. Skolan har en regional målgrupp. 

Även vuxenutbildning finns i kommunen. För att 
studera inom vuxenutbildningen måste den stude-
rande har fyllt 20 år eller slutfört en gymnasieut-
bildning. Den som ska studera på Komvux i kom-
munen behöver vara folkbokförd i Höörs kommun 
eller i en kommun som beviljar dig studier i Höör. 
På vuxenutbildningen går det att läsa in hel gymna-
sieexamen

På Holma folkhögskola, precis utanför Höör finns 
möjlighet att läsa in gymnasiebehörighet på allmän 
linje. Folkhögskolan har dessutom ett flertal kurser 
med odlingsinriktning. 

Högre utbildning
För högre utbildning finns god tillgänglighet till 
flera universitet och högskolor runt om i Skåne. 
Störst och närmst finns Lunds universitet som har 
över 40 000 studenter och ännu fler utbildnings-
platser inom de flesta områden. Det som tidigare 
var Malmö Högskola har blivit universitet från och 
med 2018 och här finns idag ca 25 000 studeran-
de. I Kristianstad finns en högskola med ca 14 000 
studerande och ett utbud på ca 45 program och 
flera hundra kurser. Alla dessa högre studieorter 
ligger inom nära räckhåll (mindre än 40 minuter) 
från Höör och goda möjligheter finns därför för stu-
denter som vill bo i Höör och pendla för att studera 
på annan ort. Höör kan därför fungera som ett bo-
endealternativ för den som flyttar till Skåne för att 
studera på universitet eller Högskola men som har 
svårt att hitta boende i Lund eller Malmö eller som 
helst enkelt föredrar att bo nära naturen på nära 
pendlingsavstånd till högre utbildning. 

Särskilt boende i kommunal regi
Det finns flera former av särskilda boenden med 
varierande grad av stöd och service. Målgruppen 
för boendena är personer som på grund av funk-

tionsnedsättning, sjukdom eller ålder inte kan bo i 
egen bostad. 

Särskilt boende är ett eget boende med vanligt hy-
reskontrakt där de boende betalar hyra precis som 
för en ”vanlig” lägenhet. Särskilt boende består av 
lägenheter med gemensamma utrymmen som kök 
och vardagsrum. Avgiften kan bestå av hyra, mat, 
omsorg, service. Boendeformen kräver beslut från 
biståndshandläggare.

Gruppboende är boende i lägenhet där det som re-
gel finns någon slags bemanning antingen på plats 
i huset eller som är lätt tillgänglig om de boende 
hör av sig. Det finns fyra gruppboenden i kommu-
nen.

Korttidsboenden är i första hand till för personer 
som behöver få omvårdnad under en begränsad tid 
och som inte kan tillgodoses i hemmet. I kommu-
nen finns två korttidsenheter.

Trapphusboende är en boendeform för vuxna per-
soner med funktionsnedsättning och som delvis har 
behov av stöd i sin vardag. Boendet är en form av 
självständigt boende.

Äldreboendena är en vårdform där de boende får 
service, omvårdnad och tillsyn hela dygnet. Det 
finns ett par kommunala äldreboenden i kommu-
nen.

Vårdverksamhet
I centrala Höör finns vårdcentral och tandvård 
i Region Skånes regi. Region Skåne har även 
rehabiliterings verksamhet på Orup. Verksamheten 
finns i det gamla sanatoriet med god närhet till na-
turen och Orups naturområde. 

I Höörs kommun finns därutöver ett stort antal pri-
vata vårdföretag. Det gäller bland annat vårdboen-
den av olika slag för människor med psykiska eller 
fysiska funktionsnedsättningar. Andra exempel på 
privata vårdgivare är tandläkare och barnmorske-
mottagning. Det finns också ett flertal mindre aktö-
rer som är verksamma inom vård och rehabilitering 
som exempelvis massörer och osteopatverksamhet.  
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Figur H2.5.1. Fördelning av pendlingsorter för gymnasieungdomar i Höörs kommun.
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Kultur, fritid och föreningsliv2.6

Kulturverksamhet
Höör har ett aktivt kultur- och föreningsliv med en-
gagerade medlemmar. Denna verksamhet är viktig 
för att kommunen ska kunna upprätthålla och öka 
sin attraktivitet och skapa en attraktiv livsmiljö för 
sina medborgare.

Kulturlivet i Höör har ett brett utbud inom konst, 
teater, musik, dans, litteratur och film. Mitt i små-
staden ligger Kulturhuset Anders där besökaren 
kan ta del av konstutställningar, levande musik, bio 
och teater. Kulturhuset Anders ägs av Höörs kom-
mun men drivs av en ideell förening sedan 1987 då 
byggnaden renoverades och började användas som 
Kulturhus. Flera andra föreningar har sin verksam-
het i huset. 

Kvarteret där Kulturhuset ligger kallas för kul-
turkvarteret och innefattar, förutom kulturhuset, 
även konsthall, glasblåseri, musikskola och Berg-
grenska gården. 

Utöver aktiviteten i kulturkvarteret finns det privata 
aktörer som har konstutställningar på exempelvis 
Bosjökloster och på kaféer i centrala Höör. Under 
påsken anordnas varje år en konstrunda som är 
gemensam för kommunerna i Mittskåne och som 
organiseras av Konstgillet Mittskåne. 

I kommunen anordnas varje år ett flertal konserter 
och musikevenemang i olika genrer. Viktiga aktörer 
i detta sammanhang är Höör barock och Höörs mu-
siksällskap av vilka de sistnämnda varje år anord-
nar en opera med barn- och ungdomar tillsammans 
med professionella musiker. 

På Skolgatan 2 i centrala Höör finns Höörs skolmu-
seum. Museet ligger i Gråstenshuset som byggdes 
på 1830-talet och som var Höörs första skola.

Kultur- och fritidsanläggningar
Det finns ett brett utbud av fritidsaktiviteter i kom-
munen. Höörs kommun satsar extra mycket på barn 
och ungdomar och att dessa ska ha goda förut-
sättningar att vara aktiva. Satsningen mot denna 
målgrupp är en viktig del i kommunens integra-
tionsarbete. 

Bibliotek
Biblioteket ligger på det centrala skolområdet men 
har filialer i Norra Rörum, Snogeröd och Tjörnarp. 
Biblioteket anordnar många olika typer av aktivite-
ter anpassade för alla åldrar allt från möjlighet att 
släktforska samt aktiviteter för förskolor och skol-
barn.  

Musik- och kulturskola
Musik- och kulturskolan är en förening som vänder 
sig till barn och ungdomar i alla åldrar med musik 
och teater intresse. Här kan man lära sig spela 
ett musikinstrument eller vara med och spela och 
producera en teaterföreställning. Skolan har upp-
visningar flera gånger per år och är ett uppskattat 
inslag i Höörs kultur och föreningsliv. 

Badhus
Höörs bad och sportcenter drivs av Höörs kommun 
sedan 2014 och innehåller en 25 meters bassäng 
samt barnpool och vattenrutschkana. I anslutning 
till badet finns det även ett gym som drivs av ett 
privat företag. Badet har simskoleverksamhet som 
för närvarande bedrivs i kommunal regi. 

Fritidsgårdar
I kommunen finns två kommunala fritidsgårdar. 
Ringsjöskolans fritidsgård är till för de elever som 
går i högstadiet och tillhandahåller ett brett utbud 
av aktiviteter för den som vill ägna sig åt musik, 
spel, pyssel eller bara umgås med andra ungdomar. 
Älvkullens fritidsgård är till för ungdomar i åldrarna 
10 till 20 år och erbjuder flera aktiviteter riktade 
till barn och ungdomar. Fritidsgården ligger inom 

De nationella målen för kulturpolitiken är att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande 
och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha möjlighet att delta 
i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets 
utveckling. För att uppnå de kulturpolitiska målen ska kulturpolitiken bland annat 
särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. För att främja fysiska aktivitet 
ska samhället utformas så att det ger förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet för hela 
befolkningen. Insatser ska göras som stimulerar till mer fysisk aktivitet under fritiden.
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Figur H2.6.1. Översikt över parker, idrottsplatser, lekplatser och anläggningar för kultur- och fritidsaktiviteter i Höörs tätort
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Föreningar i Höörs kommun

Norra Rörum
Här finns en gräsplan och en grusplan. Finns om-
klädningsrum samt bastu.

Orups idrottsplats
Idrottsplatsen har en gräsplan samt möjlighet till 
kanoting. Här finns även omklädningsrum.

Snogeröd
Det finns en gräsplan och en grusplan i Snogeröd. 
En större klubblokal och omklädningsrum. 

Tjörnarp
I Tjörnarp finns det både en gräsplan och en grus-
plan för fotboll samt omklädningsrum och klubbhus 
med bastu. Det finns även en tennisplan med grus-
beläggning.

Kungshällan är en mötesplats för seniorer 55+. Här 
anordnas både speciella aktiviteter vid vissa tid-
punkter samt att man bara kan komma dit om man 
vill prata med något m.m. 

Föreningsliv 
Höör har över hundra aktiva föreningar inom vitt 
skilda områden. Av de föreningar som finns re-
gistrerade i kommunens föreningsregister är en 
betydande andel idrotts- eller kulturföreningar (se 
figur H2.6.2). Föreningslivet är viktiga aktörer i 
kommunen som bidrar till aktivitet, folkhälsa och 
integration.

Ett tjugotal av föreningarna har gått samman och 
bildat Höörs föreningsallians. Det är en ekonomisk 
förening som ägs av ideella föreningar inom idrott 
och friluftsliv i Höör. Föreningen verkar för att un-
derlätta medlemsföreningarnas vardag genom att 
utföra vissa vaktmästar- och administrativa tjänster 
som exempelvis drift av idrottsanläggningar, gröny-
teskötsel och snöröjning, utvecklingsprojekt inom 
idrott, friluftsliv och turism. Andra aktiviteter för 

Figur H2.6.2. Översikt över föreningar i Höörs kommun utifrån olika teman. Sammanlagt finns 118 föreningar i föreningsregistret 
(171114)

Allaktivitetshuset Älvkullen som är en mötesplats 
med plats för många olika aktiviteter. Här finns 
fritidsgård, dansgrupper och olika föreningar. Kom-
munfullmäktige håller sina sammanträden i lokalen. 
Utanför finns det en beachhandbollsplan som kan 
bokas via kommunens hemsida.

Spontanidrott
Höörs Skatepark invigdes 2014 och är ritad av 
Bryggeriet i Malmö i samarbete med Höörs skate-
förening. Skateparken ligger vid Enebackenskolan 
och passar både nybörjare och proffs. Det finns 
också en parkourbana vilken ligger på Jeppavallens 
friidrottsanläggning. Parkourbanan invigdes 2017. 
En annan anläggning som är tänkt att inspirera för 
spontanidrott hos framför allt barn och unga är 
motorikbanan vid centrala skolområdet. 

Idrottsplatser 

Jeppavallen
Jeppavallen är en friidrottsanläggning med en 
konstgräsplan och två naturgräsplaner. Här finns 
läktare, kiosk och omklädningsrum. Jeppavallen har 
under 2017 renoverats med nya löparbanor och 
en mindre parkourbana. På Jeppavallen finns även 
två tennisbanor med grusbeläggning. I anslutning 
till Jeppavallen finns dessutom en upplyst motions-
slinga.

Älvkullen
På Älvkullen finns det en beachhandbollsplan. 

Höörs idrottsplats
På det centrala skolområdet i Höörs tätort finns det 
en ungdomsfotbollsplan samt en friidrottsanlägg-
ning, det finns sex omklädningsrum.

Maglasäte idrottsplats
En gräsplan och en grusplan samt ett stort klubb-
hus för uthyrning. Det finns även omklädningsrum.
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verksamheten handlar om att anordna utbildningar 
för föreningarna, synliggöra föreningslivets sam-
hällsnytta och att stimulerar medlemsföreningarna 
till samverkan sinsemellan.

Hembygdsföreningar
Norra Rörum och Tjörnarp har aktiva sockengille 
som är engagerade i sina byars tillväxt och utveck-
ling med allt från fiberutbyggnad till välkomnan-
de entréskyltar och skyltar vid naturleder. Andra 
hembygdsföreningar som finns i kommunen är 
Frosta hembygdsförening och Möllans vänner som 
har hand om verksamheten i den gamla Möllan vid 
Kvarngatan. 

Lekplatser
Barn behöver leka och röra på sig för att utveckla 
sig och må bra. Inspirerande och utmanande lek-
platser blir ett allt viktigare inslag i stadsmiljön. 
Utformning av lekplatser kan användas för att 
främja jämställd och jämlik lek. Bland annat genom 
att integrera lekplatsen med lekvänlig grönstruktur 
eller lekmaterial utan förutbestämd funktion.

Totalt finns det 17 lekplatser i kommunen varav 
majoriteten ligger i Höörs tätort (se figur H2.6.1) 
men även i Tjörnarp och Norra Rörum. Målet är att 
kunna erbjuda en variation i innehållet på de olika 
lekplatserna. Lekplatserna ligger oftast i anslutning 
till grönområden som kan locka till andra sorters 
aktiviteter. Lekplatser är en viktig mötesplats för 
barn där man kan mötas på lika villkor och få nya 
bekantskaper.

Sedan 2013 har Höör jobbat aktivt med att rusta 
upp och renovera lekplatserna i kommunen. Många 
av lekplatserna har helt gjorts om i projektet och 
kommunen har jobbat aktivt med att skapa med-
borgardialog under arbetets gång. Både innan 
lekplatserna renoverats, genom att komma ut och 
prata med barnen och visa på olika alternativ, och 
efter genom att bjuda in till invigning av lekplatser-
na när de är klara. Ungefär tre lekplatser per år har 
gjorts vid i olika omfattning.

Tillgänglighet för alla är en viktig aspekt vid nya 
projekt och i samband med ombyggnaden av 
några av lekplatserna har det varit stort fokus på 
tillgänglighet. 

Parker
Höörs kommun är välkänt för sin fina natur. Höörs 
tätort har även jobbat mycket med att förbättra 
sina parkmiljöer. Det finns fem parker i tätorten (se 
figur H2.6.1), Enebacken, Pocketparken i Fogdaröd, 
Åhusparken, Thulinparken och Tjurasjö. Förutom 
dessa anlagda parker finns en stor andel insprängd 
natur i tätorten som möjliggör naturupplevelser i 
vardagen.

Tillgänglighet och trygghet i stadsmiljön är viktiga 
inslag som kontinuerligt arbetas med. Buskage som 
skymmer eller känns otrygga tas bort och tillgäng-
ligheten för funktionsskadade ses över vid olika 
skötselprojekt.

Höör har flera vattenområden i staden. Det finns 
goda naturliga förutsättningar för att arbeta med 
vatten i staden eftersom flera åar och bäckar rin-
ner genom Höör. Längs med vattendragen finns 
potential att utveckla parkstråk. Vid Enebacken och 
Tjurasjö finns dammar som är tillgängliga för all-
mänheten.

I parkområdena arbetar kommunen vanligtvis med 
flerskiktade planteringar med marktäckare eller 
låga buskar i markskiktet och ett övre skikt med 
högre buskar eller träd som blickfång och stombil-
dare. Lökplanteringar och blomsterprogram som 
följer årstiderna samt speciell utsmyckning vid hög-
tiderna är andra bidrag till kommunens utemiljöer.

Torg
Torgen är centrala samlingspunkter i Höör. Nya tor-
get anlades 2012 och är med sina väl tilltagna ytor 
en plats som möjliggör torghandel och vissa event. 
Torget används även för matförsäljning. Nya torget 
är huvudsakligen stort och öppet men med delar 
som har gott om sittytor och planeringar. Cykelväg 
finns utmed ena kort- och långsidan och tre av fyra 
sidor ringas in av trädrader.   

Lilla torg ligger något kvarter söder om Järnvägen. 
Torget är lummigt med vatteninslag och uppvuxna 
träd. 

I Tjörnarp finns ett nyanlagt mindre torg som blev 
klart i samband med att järnvägsstationen öppnade 
2014. 

Ytterligare ett torg i stationsnära läge håller på att 
planeras. Torget ska ligga utanför byggnaden Ma-
gasinet i Västra stationsområdet.
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