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Prognos för 2017 års resultat: - 16,8 mkr
I veckan hanterar kommunstyrelsen delårsrapporten för 2017. Prognosen är att
kommunen redovisar ett underskott på 16,8 mkr. Motivet till underskottet är större
efterfrågan på platser i förskola, skola och omsorg. Att budget och kostnader inte går ihop
påverkar målet om långsiktig hållbar ekonomin. Kommunens verksamhetsmål påverkas
också av att färre elever är behöriga till gymnasiet. Inom skolan görs ett antal insatser för
att förbättra resultatet till kommande år. Exempelvis lovskola, ökad matteundervisning och
åtgärder för att öka skolnärvaron. Ta gärna del av delårsrapporten. Där finns mer
information om hur vi bedömer att kommunens ekonomi utvecklas de närmaste åren, vilka
omvärldsfaktorer som påverkar Höörs kommun och insatser och resultat som gjorts under
året. Rapporten finns på www.hoor.se

Åtgärder för en ekonomi i balans
För att få en ekonomi i balans diskuterar de politiska partierna en skattehöjning. Beslut om
nivå fattas av kommunfullmäktige i november 2017. Tyvärr räcker inte skattehöjningen
utan även andra åtgärder behöver vidtas. Ett förslag har lagts om att minska
personalstyrkan med 1 %, ca 15 tjänster. Det är alltid tråkigt att medarbetare sägs upp på
grund av ekonomiska skäl men det är viktigt att hålla sig inom det ekonomiska utrymme
som finns. Jag vill vara tydlig med att ett särskilt åtgärdsprogram har tagits fram för de
medarbetare som sägs upp. Det innebär att vi kommer stödja dem att hitta andra arbeten
och sysselsättningar.
Kommunen kommer vara restriktiv med sina inköp. Detta påverkar också den julgåva som
vi brukar ge. Sedan många år tillbaka har vi gett frikort till Skånes Djurpark. Jag vet att
gåvan har varit ett uppskattat inslag men som ni säkert förstår väljer vi att lägga dessa
medel på verksamheten istället. Det betyder inte att man som medarbetare i Höörs
kommun ska känna sig mindre uppskattad eller mindre viktig. Tvärtom! Det betyder bara
att vi måste göra allt vi kan för att värna om verksamheterna och servicen till medborgarna
som ju är våra ”kunder”.
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Ökad samverkan inom räddningstjänsten
Samverkan är en fråga som vi arbetar extra med i syfte att förbättra ekonomin. Att samla
räddningstjänsten i en gemensam nämnd med Hörby kommun är ett förslag om utreds.
Syftet och motivet är att skapa en robustare verksamhet med hög tillgänglighet till
medborgarna.
Fler gästnätter i Mittskåne
Antalet gästnätter i Mittskåne har ökat med 20 procent jämfört med förra året. Det är en
väldigt hög siffra och klart bäst i Skåne. Kul att fler än vi uppmärksammar vår vackra natur.
Tack MittSkåne turism för bra insatser!

Må väl och ta hand om varandra!

Michael Andersson
Kommundirektör
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