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VÄLKOMMEN 
 
Datum och tid:  2023-03-14, kl 15:00 
Plats: Sessionssalen 

 

Ledamot eller ersättare som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till 
Jacob Derefeldt, jacob.derefeldt@hoganas.se. 

 

Alliansens förmöte börjar klockan 14:30. Socialdemokraternas klockan 14:00. 
 
Välkomna 

 

Peter Schölander (M) 
Ordförande 
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1. Närvaro och justering   
 

2. Kommunstyrelsens månadsrapport (KS/2023/6)   
Förslag till beslut 
Ordförandeförslag: 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att lägga informationen till handlingarna. 
 

3. Personalredovisning 2022 (KS/2023/112) Föredragande: Maria 
Ramberg  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga informationen till handlingarna 
 

4. Finansiering av ombyggnad av Röda huset till 
familjecentral samt tillföra 4 mnkr i investeringsmedel 
för ombyggnaden (KS/2021/511) 

Föredragande: John 
Nielsen  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets föreslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att finansiering av ombyggnaden av Röda huset till familjecentral motsvarande 4 mnkr 
finansieras via fastighetsförsäljning av fastigheterna 35:88 (gula villan) samt Verkstaden 19.  
 

5. Tillföra medel avseende omklädnadsbyggnad med 
kansli, Brunnbyvallen (Nyhamnsläge) (KS/2021/436) 

Föredragande: John 
Nielsen  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att tillföra 4 mnkr i investeringsplanen för 2024. 
 

6. Rättelse till renhållningstaxa gällande från den 1 april 
2023 (KS/2022/1403) 

Föredragande: Margareta 
Engkvist Björkenhall  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta rättelse av renhållningstaxan gällande från och med den 1 april 2023, sidan 4 och sidan 
15 enligt bifogat underlag. 
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7. Godkännande av årsredovisning 2022 för Höganäs 
kommun (KS/2022/310) 

Föredragande: Maria 
Bylund & Caroline Pamp  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att tillföra kommunledningskontoret ett driftanslag om 1 688 tkr för exploateringskostnader 
genom att ianspråkta del av budgeterade reserver, 
 
att godkänna kommunens bokslut och årsredovisning för 2022. 
 

8. Uppföljning av intern kontroll 2022 för Höganäs 
kommun (KS/2022/1380) 

Föredragande: Jeanette 
Liljenberg  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2022 samt uppföljning av 2022 års förbättrings- 
och direktåtgärder. 
 

9. Bolagsstyrningsrapport för 2022 (KS/2023/86) Föredragande: Djana Jahic  
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att verksamheten som bolagen har bedrivit under 2022 har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 

10. Ansökan om planbesked för Brunnby-Bräcke 4:47 
(Brovägen) i Nyhamnsläge, Höganäs kommun 
(KS/2022/1430) 

Föredragande: Liridon Tetaj  

Förslag till beslut 
Planutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja ansökan om planbesked och uppdra plan- och bygglovsavdelningen att genomföra 
planprocess för fastighet Brunnby-Bräcke 4:47 (Brovägen) med ett beräknat antagande under 
kvartal 4 år 2026. 
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11. Överföring av fältorganisationens budget till kultur- och 
fritidsförvaltningen (KS/2023/50) 

Föredragande: Herman 
Crespin  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att upphäva sitt beslut den 7 februari 2023, § 10, att överföra 649 tkr från socialförvaltningen till 
kultur- och fritidsförvaltningen. 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att från och med 2023 utöka kommunstyrelsens kultur- och fritidsförvaltnings ram med 649 tkr 
i syfte att finansiera organisatoriska flytten av fältsekreterare och fältassistent till kultur- och 
fritidsförvaltningen, 
  
att finansiera utökningen av kommunstyrelsens kultur- och fritidsförvaltningens ram genom att 
ianspråkta 649 tkr från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 
 

12. Godkännande av budget för kommunalförbundet 
Medelpunkten år 2023 (KS/2022/254) 

  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att bevilja kommunalförbundet Medelpunktens förhöjda kostnad för budgetåret 2023. 
 

13. Godkännande av anbudsgivare avseende Lerberget 
49:86 (Skördevägen 77) (KS/2022/463) 

  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta anbudet och sälja fastigheten till anbudsgivare två. 
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14. Omfördelning av investeringsmedel till Brännerigatan 
(KS/2023/70) 

  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att i 2023 års investeringsbudget omfördela investeringsmedel för investeringsprojekt 623801 
(förstärkning Nytorp-Nyhamn), 623804 (lilla vägen spillvattenledning) och 623835 (vatten kiosk 
Höganäs) till ett nytt investeringsprojekt ”Brännerigatan förstärkning” med en budget på 7000 
tkr, 
 
att projekt 623801, 623804 och 623835 arbetas in i budget 2024, plan 2025-2026. 
 

15. Övertagande av system för återvinningsstationer från 
FTI (förpacknings- och tidningsinsamling) till Höganäs 
kommun (KS/2023/56) 

  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att överta ÅVS-systemet från och med den 1 januari 2024, 
 
att överta befintliga behållare på ÅVS:erna,  
 
att finansiera övertaget av behållarna från avsatta medel på balanskonto för 
renhållningskollektivet, 
 
att ge exploateringsavdelningen i uppdrag att teckna avtal med markägarna där ÅVS:erna är 
placerade, 
 
att ge teknik- och fastighetsförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att fortsätta diskussionerna med NSR och återkomma med ett förslag på fördelning av 
ansvar, kostnader och intäkter samt hur driften ska skötas från och med den 1 januari 2024. 
 

16. Ansökan om planläggning för Viken 118:58 (Ringvägen 
134), Viken, Höganäs kommun (KS/2022/1459) 

  

Förslag till beslut 
Planutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja ansökan om planbesked och uppdra planavdelningen att genomföra planprocess för 
fastighet Viken 118:58 i Viken med ett beräknat antagande under Q2 2025. 
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17. Utökad investeringsram för exploateringsavdelningen 

(KS/2023/104) 
  

Förslag till beslut 
Planutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att investeringsramen för exploateringsavdelningens projekt utökas enligt bilaga. 
  
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att uppdra åt planavdelningen att genomföra planprocess för Röret Östra och Brors Backe.  
 

18. Svar på motion angående utlysa klimatnödläge i 
Höganäs kommun (KS/2021/462) 

  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att avslå motionen. 
 

19. Svar på motion angående öppna nämndsmöten för 
åhörare (KS/2022/197) 

  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att avslå motionen. 
 

20. Svar på socialdemokraternas motion angående ny 
ishall vid Höganäs sportcenter (KS/2022/276) 

  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att avslå motionen. 
 

21. Svar på liberalernas motion angående en ny ishall vid 
Höganäs sportcenter (KS/2022/286) 

  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att avslå motionen. 
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22. Svar på motion angående belysta cykelbanor 
(KS/2022/315) 

  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att avslå motionen. 
 

23. Svar på motion angående pilotprojekt rörande 
avsaltningsanläggning (KS/2022/1274) 

  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att avslå motionen. 
 

24. Finansiering av kapitalkostnader för storgatan etapp 3 
(KS/2017/285) 

  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tillföra samhällsbyggnadsförvaltningen 980 tkr i driftsram för 2023 för de nya 
kapitalkostnaderna, 
 
att effekten av de tillkommande kapitalkostnaderna arbetas in i budget 2024 och framåt 
av kommunledningskontorets ekonomiavdelning, 
 
att finansiera de nya kapitalkostnaderna med medel ur hyresfonden. 
 

25. Yttrande gällande remiss för program för 
räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva 
ämnen (KS/2023/105) 

  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att anta yttrandet som sitt eget.  
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26. Anmälan om inkommen motion angående att solpaneler 
ska installeras på ”fria ytor”, ej på jordbruksmark 
(KS/2023/22) 

  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att remittera inkommen motion till kommunledningskontorets exploateringsavdelning för 
yttrande.  
 

27. Permanenta målningen av Pridesgatan samt  
genomförande av årlig Pridefestival (KS/2023/96) 

  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen att hålla Pridesgatan målad i regnbågens färger 
permanent, 
 
att uppdra kultur och fritidsförvaltningen att årligen genomföra Höganäs pridefestival. 
 

28. Tjänstekoncession avseende ställplatser i Höganäs 
kommun (KS/2023/119) 

  

Förslag till beslut 
Näringslivsutskottet förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra åt kommunledningskontoret att genomföra tjänstekoncession för ställplatser i 
Höganäs för drift av ställplatser på identifierade platser, 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningens stadsmiljöavdelning att förbereda de identifierade 
platserna. 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2023-02-28    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) 
Pia Lidwall (KD) 
Christian Johansson (SD) 
Eva Hemström (C) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S)  ersätter Lennart Nilsson (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Nils Hyllienmark (M) 

Fredrik Eljin (KD) 
Göran Lock (MP) 
Louise Stjernquist (L) 
Sandra Kovács (M) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 
Maria Ramberg (HR-konsult) 

  
Sammanträdestid kl 09:00-12:00 
  
Paragrafer §15 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Johan Ingvarson (MP) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Johan Ingvarson (MP)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2023-03-08 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2023-03-08 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2023/112 
§ 15 
PERSONALREDOVISNING 2022 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunledningskontorets HR-avdelning har upprättat en personalredovisning för år 2022. Syftet 
med personalredovisningen är att ur olika aspekter ge en övergripande beskrivning av kommunens 
personalsituation. Redovisningen innehåller uppgifter om personalvolym, personalkostnader, 
åldersstruktur, sjukfrånvaro med mera. En analys av nyckeltalen har gjorts. Vidare framgår vad som har 
hänt under året och vilka frågor som ligger i fokus under 2023. 
  
Personalredovisningen är tänkt att vara ett komplement till Höganäs kommuns årsredovisning. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 13 februari 2023, 
Kommunledningskontoret, personalredovisning 2022. 
  
Förslag till beslut 
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att lägga informationen till handlingarna. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.   
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
  
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-04-03 

Page 2 of 2Page 11 of 400



 

 

 HÖGANÄS KOMMUN  
 

 
FÖRVALTNING 
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1 (1)2023-02-13 

PERSONALREDOVISNING 2022 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunledningskontorets HR-avdelning har upprättat en personalredovisning för år 2022. 
Syftet med personalredovisningen är att ur olika aspekter ge en övergripande beskrivning av 
kommunens personalsituation. Redovisningen innehåller uppgifter om personalvolym, 
personalkostnader, åldersstruktur, sjukfrånvaro med mera. En analys av nyckeltalen har gjorts. 
Vidare framgår vad som har hänt under året och vilka frågor som ligger i fokus under 2023.  

Personalredovisningen är tänkt att vara ett komplement till Höganäs kommuns årsredovisning. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 13 februari 2023, 
Kommunledningskontoret, personalredovisning 2022. 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

 

 

Anne Petäjäjärvi Johansson  
HR-chef 

TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN
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 HÖGANÄS KOMMUN 
FÖRVALTNING
263 82 Höganäs � 042-33 71 00 � kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

PERSONAL-
REDOVISNING
E N  I N B L I C K  I  H Ö G A N Ä S  K O M M U N S          
P E R S O N A L P O L I T I S K A  F Ö R U T S Ä T T N I N G A R  
2 0 2 2                                       
I N K L D E R A R  K O R T A  A V S N I T T  O M  D E  
K O M M U N A L A  B O L A G E N
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1 INLEDNING....................................................................................................................................3

1.1 Metod 3
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HÖGANÄS KOMMUN  
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs � 042-33 71 00 � kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

1 INLEDNING
Syftet med denna personalredovisning är att synliggöra de faktorer som påverkar kommunens 
totala kostnader och lyfta fram personalfrågorna ur den traditionella årsredovisningen 
eftersom personalkostnaderna utgör cirka 60% av kommunens totala kostnader. 
Personalredovisningen omfattar detta år främst Höganäs kommun, men har särskilda avsnitt 
där de kommunala bolagen Höganäs Omsorg AB, Höganäs Energi AB och AB Höganäshem 
inkluderas.

1.1 METOD
Första delen av personalredovisningen börjar med en statistisk presentation. Statistiken är 
hämtad från systemet QlikView och är en sammanställning av året 1 januari – 31 december 
2022. Dokumentet är uppbyggt kring de gemensamt framtagna personalnyckeltalen i Familjen 
Helsingborg. Nyckeltal kan i detta sammanhang beskrivas som grundläggande information om 
anställd personal. Redovisningen avslutas med en slutanalys med förslag på åtgärder för 
framtiden samt en uppföljning av förra årets åtgärder.
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HÖGANÄS KOMMUN  
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs � 042-33 71 00 � kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

2 HÖGANÄS KOMMUNS NYCKELTAL

2.1 ANTAL ANSTÄLLDA 
1 273 personer hade vid årets slut en månadsanställning i Höganäs kommun. Med 
månadsanställning avses alla som får månadslön, vilket innefattar både tillsvidareanställda och 
längre visstidsanställningar. Jämfört med årsskiftet 2021 är det 19 personer färre. 91 % av de 
anställda har en tillsvidareanställning, en ökning från ifjol då siffran låg på 87 %. I antal har de 
tillsvidareanställda ökat med 27 personer och de visstidsanställda har minskat med 46 personer. 
En utveckling helt i enlighet med kompetensförsörjningsplanen, mer om detta längre fram i 
rapporten.
Totalt har dessa 1 273 personer arbetat motsvarande 1 217 heltider. 

Anställningar Tillsvidareanställda Visstidsanställda

Förvaltning
Antal 

anställningar
Antal 

personer
Omräknade 

heltider
Antal 

anställningar
Antal 

personer
Omräknade 

heltider
Nämndsservice KLK* - - - 5 5 1,0
Kommunledningskontoret* 100 100 99,8 13 13 12,0
Räddningstjänsten 25 25 25,0 - - -
Samhällsbyggnadsförvaltningen 50 50 49,4 2 2 2,0
Teknik- och fastighetsförvaltningen 143 143 135,0 7 7 6,0
Kultur- och fritidsförvaltningen 66 66 61,5 5 5 3,5
Utbildningsförvaltningen 681 680 665,8 87 86 67,5
Socialförvaltningen 89 89 87,3 2 2 1,9
Totalt 1 154 1 153 1 123,6 121 120 93,8

*Nämndsservice KLK (de politiska sekreterarna) har tidigare inräknats i Kommunledningskontoret, men 
visas nu separat. I Kommunledningskontoret ingår även i år Höganäs Utvecklingscentrum, där återfinns 
bland annat de anställda i arbetsmarknadsåtgärder som visas som visstidsanställda, dessa utgör större delen 
av kommunledningskontorets visstidsanställda.
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2.2 KORTTIDSVIKARIER 
Behovet av intermittent anställda (timavlönade korttidsvikarier) har varierat betydligt under 
senare år. Naturligt kan tillfälliga behov komma plötsligt och det är mycket som inverkar på 
vikarieanvändningen. Heltid som norm som det arbetats med inom kommunens alla 
verksamheter de senaste åren bidrar till fler heltidsanställda, fler tillsvidareanställda och därmed 
ett lägre behov av korttidsvikarier. Inom bland annat Städavdelningen används befintlig 
personal som går in och arbetar fyllnadstimmar (upp till heltid) för att täcka frånvaro – därför 
finns de inte med alls i nedanstående redovisning. Utbildningsförvaltningen berättar å andra 
sidan att behovet av vikarier varit större under 2022 än vad de kunnat tillsätta. 

 
Antal bokade timmar

Verksamhet 2022 2021 2020

Kostenheten 16 182  15 761 14 496

Utbildningsförvaltningen 38 115 44 425 37 755

Totalt 54 297 60 186  52 251

2.3 KÖNSFÖRDELNING BLAND ANSTÄLLDA
Av våra 1 273 månadsanställda är 929 kvinnor och 335 män, vilket motsvarar en fördelning på 
73% kvinnor och 27% män. Det är en stadig siffra på könsfördelningen sedan ett par år tillbaka 
och ligger i linje med hur det ser ut nationellt i kommuner i Sverige. Liksom i övriga kommuner 
är det fortfarande mest kvinnor som arbetar i kommunens stora yrkesgrupper inom vård, skola 
och omsorg. 
Tabellen nedan visar hur fördelningen mellan könen ser ut i kommunen. Ett antal personer har 
en tillsvidareanställning i botten och arbetar tillfälligt på en visstidsanställning – därför återfinns 
dessa i båda kolumnerna.

Anställning Tillsvidareanställda Visstidsanställda

Kön Antal personer Antal personer
Kvinnor 838 118

Män 288 48
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2.4 ÅLDERSFÖRDELNING BLAND ANSTÄLLDA 
Den genomsnittliga medelåldern i kommunen är 48 år, en siffra som förra årsskiftet låg på 49 
år. Den största separata åldersgruppen är 50-60-åringarna år som procentuellt utgör 32 % av 
kommunens anställda. 

2.4.1 ÅLDERS- OCH KÖNSFÖRDELNING BLAND CHEFER
I Höganäs kommun arbetade vid årsskiftet 74 chefer. Fem av dessa är visstidsanställda som 
chefer, fyra har annan grundtjänst i kommunen. Förra årsskiftet var antalet chefer i kommunen 
72. 
Medelåldern för samtliga chefer är 52,3 år – ingen nämnvärd skillnad från förra årets 52,7 år. 
Det finns 12 kvinnliga chefer över 60 år – medan bara två av de manliga cheferna fyllt 60. Den 
yngsta kvinnliga chefen är 30 år, den yngste manlige chefen är 39.
52 av cheferna är kvinnor och 12 är män vilket ger en könsfördelning på 70% kvinnliga chefer, 
något som speglar sammansättningen av övrig personal tämligen väl. 

2.5 SYSSELSÄTTNINGSGRAD
Antalet medarbetare som arbetar heltid var vid årsskiftet 1 075 personer, jämfört med 1 103 
personer året tidigare, något färre alltså. Heltidsanställda utgör 85 %, en siffra som förra 
årsskiftet låg på 86,0 %. Trenden överlag i kommunen är ändå att fler arbetar heltid, däremot 
har utbildningsförvaltningen anställt fler tillsvidareanställda på deltid under 2022 än tidigare år. 
Delvis förklaras detta av nyrekryteringar av modersmålslärare där det helt enkelt inte finns 
underlag för heltidstjänster. (Ofta har dessa lärare tjänster i flera kommuner.) Men, till största 
del förklaras det av anställningar av “mångåriga” det vill säga pensionärer eller personer nära 
pension som nödvändigtvis inte vill arbeta heltid. Dessa anställningar sker helt i linje med den 
strategiska kompetensförsörjningsplanen.

Höganäs 
kommun Antal Antal kvinnor Antal män Kvinnor % Män %

Hur stor andel 
arbetar heltid 

respektive deltid?

Deltid 192 160 32 83,3% 16,7% 15,2%

Heltid 1 075 772 303 71,8% 28,2% 85,0%
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Förvaltning Kön

Medelsyssel-
sättningsgrad

2022
Motsv

2021
Motsv

2020
Motsv

2019
Motsv

2018
Kommunledningskontoret K 99,1% 98,0% 95,4% 96,7% 96,2%

M 98,5% 99,1% 97,7% 98,1% 97,8%
Totalt 98,9% 98,4% 96,3% 97,2% 97,0%

Räddningstjänsten K 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
M 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Samhällsbyggnadsförvaltningen K 98,0% 98,0% 97,8% 97,2% 97,6%

M 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Totalt 98,9% 98,8% 98,8% 98,6% 98,8%

Teknik- och fastighetsförvaltningen K 90,8% 91,1% 88,8% 88,4% 87,8%
M 98,6% 97,8% 97,2% 97,8% 98,3%

Totalt 94,0% 93,9% 92,4% 92,7% 92,5%
Kultur- och fritidsförvaltningen K 88,8% 87,3% 87,3% 85,1% 78,5%

M 89,1% 86,6% 89,9% 87,9% 87,4%
Totalt 88,9% 87,0% 88,4% 86,4% 81,5%

Utbildningsförvaltningen K 94,4% 95,2% 95,3% 95,7% 93,5%
M 95,3% 97,1% 95,3% 96,1% 91,8%

Totalt 94,6% 95,6% 95,3% 95,8% 93,1%
Socialförvaltningen K 97,7% 96,0% 96,4% 97,2% 94,3%

M 100,0% 100,0% 92,5% 93,6% 97,7%
Totalt 97,9% 96,3% 96,0% 96,9% 94,7%

Nedan syns utvecklingen av medelsysselsättningsgraden över tid – små skillnader men ingen 
tydlig trend. 

Medelsysselsättningsgrad
Organisation 2022 2021 2020 2019 2018
Höganäs kommun 94,8% 95,1% 94,7 % 95,1 % 94,7 %

2.6 PERSONALRÖRLIGHET
Tabellen nedan visar personalrörligheten för de tillsvidareanställda. I tabellen ses förutom avslut 
även intern rörlighet, det vill säga redan anställda i kommunen som tillträtt nya 
tillsvidareanställningar samt pensionsavgångar. Andelen avslut var något lägre under 2021 än 
senaste året, 12,1% jämfört med 10,5%. Under det stora pandemiåret 2020 var omsättningen 
endast 5,1%. 
Siffrorna i tabellen nedan har både sin grund i att anställda lämnar organisationen eller byter 
tjänst inom organisationen. Exempelvis märks att två nya enheter inom Utbildnings-
förvaltningen startats upp, Nymbergsskolan och Pålstorpsskolan. Det genererar både 
nyanställningar och avslut i tabellen nedan då de flesta rekryterades internt.
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Organisatoriska, ekonomiska och individuella faktorer har betydelse för om personalen väljer 
att stanna kvar på sin arbetsplats eller faktiskt sluta. Vikten av att titta på avslutningsorsaker, 
både att registrera dessa i personalsystemet vid avslut samt att bli bättre på att hålla 
avslutningssamtal, kan ge oss en bättre bild av faktisk personalomsättning. 

Förvaltning
Antal anställda 

under 2022 
(i genomsnitt)

Nyanställda Avslutade % Nya % Avslut

Kommunledningskontoret 100 14 35 14,0% 35,1%
Räddningstjänsten 24 0 1 0,0% 4,2%
Samhällsbyggnadsförvaltningen 52 4 9 7,7% 17,2%
Teknik- och fastighetsförvaltningen 148 15 29 10,2% 19,6%
Kultur- och fritidsförvaltningen 66 2 13 3,0% 19,4%
Utbildningsförvaltningen 668 75 83 11,2% 12,4%
Socialförvaltningen 86 14 11 16,2% 12,7%
Total 1 143 124 180 5,4% 12,1%

2.6.1 PENSIONSAVGÅNGAR 
Under året har 53 personer tagit ut pension. (49 personer året innan). Det vanligaste är livsvarig 
pension som 41 personer tagit ut (totalt 39 personer 2020). Jämfört med 2021 är det alltså 4 fler 
som tagit ut pension.

2022 Totalt Kvinnor Män
Livsvarig pension 41 33 8
Temporärt uttag 11 9 2
Annat 1 0 1
Totalt 53 42 11
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2.6.2 BERÄKNADE PENSIONSAVGÅNGAR FRAMÖVER 
Diagrammet nedan visar antalet personer som fyller 65 respektive 67 år framöver. Fram till år 
2030 kommer sammanlagt 252 medarbetare att ha fyllt 65 år. Kombinerat med medarbetare som 
därtill väljer att avsluta sin anställning på egen begäran finns det behov av en god 
kompetensförsörjningsstrategi för att försäkra oss om att rätt kompetens finns på rätt plats. En 
sådan togs fram redan 2018 och sträcker sig fram till år 2025. Senast reviderades den 2022 och 
respektive förvaltning ansvarar för uppföljning av sina handlingsplaner utifrån 
kompetensförsörjningsplanen.

2.7 UTANNONSERING AV TJÄNSTER 
Under 2022 utannonserades totalt 526 tjänster (395 ifjol) och av dessa var 148 (122) 
tillsvidareanställningar, 51 (45) tidsbegränsade samt 205 (120) sommarjobb och 3-veckors 
feriearbeten för ungdomar. I antalet ovan finns även tre tjänster som endast annonserades 
internt, för 2022 var antalet detsamma. 

Ledtiden, dvs antalet dagar från första annonseringsdag till tillsättning, kortades något under 
2022 – från 66 dagar till 63 dagar. I den tiden ingår annonseringstid, urval, intervjuer samt 
referenstagning. För att räkna tiden tills en ny person är på plats får man lägga till individuell 
uppsägningstid, oftast tre månader – men det kan vara både kortare och längre.
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2.8 MEDELLÖN 
I enlighet med Höganäs kommuns lönepolitik ska anställda inom Höganäs kommun uppleva att 
lönesättningen sker rättvist och objektivt. Grunden för lönesättningen är en värdering av 
befattningen som utgår från ansvarsnivå, svårighetsgrad, arbetsmiljö och kompetenskrav, 
därefter sker årligen en individuell bedömning utifrån medarbetarens resultat och bidrag till 
verksamhetsförbättringar. Medellönen baseras på alla tillsvidareanställda som var registrerade 
vid ögonblicksbilden den 31 december 2022 och utgår från den totala lönen för en 
heltidsanställd.

Medellönen för alla var 37 970 kr, medellönen för kvinnor 37 862 kr och för män 38 279 kr. 
Året innan var medellönen totalt 36 783 kr, dvs 1 187 kr lägre.

Kommunens HR-avdelning utför årligen en lönekartläggning vars syfte är att upptäcka, åtgärda 
och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt 
arbete. Det innebär att kvinnors lön jämförs med männens lön om de har lika arbete, samt att 
kvinnodominerade grupper av arbetstagare jämförs med likvärdiga grupper som inte är 
kvinnodominerade. Senaste lönekartläggningsrapporten, baserad på lönedata från augusti 2022, 
genomfördes under hösten och mer om den kan läsas i sin helhet på intranätet.

2.8.1 LÖNESPRIDNING 

Plotterdiagrammet nedan visar lönebilden bland de tillsvidareanställda – lättast att utläsa är att 
majoriteten av de anställda har heltidslöner runt 40 000 kronor. Över den 90:e percentilen (cirka 
47 000 kr) återfinns främst chefer och kvalificerade handläggare/tjänstemän/ nyckelpersoner. 
Blå prickar är män och röda prickar är kvinnor.

Lönespridningen visar hur lönen varierar inom olika grupper på arbetsmarknaden. Med hjälp av 
individuell lönesättning ska en god insats belönas med högre lön. Höganäs kommun eftersträvar 
en god lönespridning (mellan 30% och 40% inom yrkesgruppen) grundat på kommunens 
lönekriterier och den individuella lönesättningen. Lönespridningsmåttet visar medellön, 
medianlön, samt 10:e och 90:e percentilen. 

Kön Antal pers 10 Perc Medel Median 90 Perc 2020 2021 2022

Kvinnor 929 26 750 37 218 36 600 47 440 1,81 1,78 1,77

Män 334 27 800 38 042 37 325 48 225 1,99 1,83 1,73

 Totalt 1 263 27 000 37 434 36 900 47 680 1,83 1,79 1,77
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Totalt ligger lönespridningen i kommunen på 1,77 är i nivå med tidigare år (1,76). 
Lönespridningen för män är för första gången något lägre än för kvinnor. Tidigare när även 
Höganäs Omsorg AB inkluderades i huvuddelen av personalredovisningen förklarades 
kvinnornas mer hoppressade lönebild av att kvinnodominerade yrken är stora yrkesgrupper med 
en sammanpressad lönestruktur. Exempel på detta är den stora undersköterskegruppen. Nu när 
Höganäs Omsorg får ett eget stycke och inte inkluderas just här så är yrkesgrupperna generellt 
mer blandade i könsfördelningen. Lönespridningen är något som uppmärksammats i de senaste 
lönekartläggningarna där analysen också är djupare. 

Lönespridning som mått har traditionellt kunnat avslöja möjligheten att göra en lönekarriär inom 
ett och samma yrke – ju högre lönespridning desto större bevis att man inom en längre tids 
anställning utvecklas och presterar och att det dessutom belönas inom ramen för den 
individuella utvecklingen. Men på grund av en betydligt rörligare arbetsmarknad där nyanställda 
medarbetare kommer in på ett högre löneläge i kombination högre ingångslöner över lag för 
vissa konkurrensutsatta grupper, så är inte lönespridningsmåttet i sig särskilt tillförlitligt längre. 

2.8.2 LÖNEKARTLÄGGNING

Enligt diskrimineringslagen (2008:567) ska alla arbetsgivare genomföra en lönekartläggning varje 
år. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män 
som utför lika eller likvärdigt arbete. Eventuella löneskillnader ska analyseras för att avgöra om 
dessa direkt eller indirekt har samband med kön. En handlingsplan med aktiva åtgärder för att 
justera löneskillnader ska finnas med som resultat av lönekartläggningen. Arbetsgivaren har 
sedan tre år på sig att justera dessa löneskillnader. 
Lönekartläggningen har omfattat: 
• Analys av policy och praxis 
• Organisering av medarbetare i lika och likvärdiga arbeten 
• Analys av löneskillnader 
• Sammanställning av aktiva åtgärder för mer jämställda löner 
(Lönekartläggningen grundade sig på lönedata från 2022-08-04.)

Ett utdrag ur lönekartläggningens rapport, ur sammanfattningen:
Lönekartläggningen för Höganäs kommun och Höganäs Omsorg AB har utförts av en 
arbetsgrupp bestående av representanter från HR-avdelningen i samarbete med en konsult från 
Sysarb. Kartläggningen har analyserat rådande styrdokument som tillämpas inom lönesättning 
samt den praxis som råder inom organisationen. Löner har analyserats inom ramen för grupper 
av lika arbete samt inom ramen för likvärdigt arbete. Grunden för gruppering i lika arbete har 
varit AID-etikett och yrkestitel. I lönekartläggningen har arbetsgruppen identifierat osakliga 
löneskillnader inom lika arbeten där tre personer hamnat snett och fått en sämre löneutveckling 
på grund av en för lågt satt ingångslön. Mellan likvärdiga grupper, i alla fall med befintlig 
personalsammansättning, hittades en osaklig löneskillnad mellan könen. Utöver det lyfter och 
diskuterar arbetsgruppen ett par faktorer som kan påverka lönesättningen beroende på inom 
vilken verksamhet man arbetar.
Lönekartläggningsrapporten finns att läsa i sin helhet på intranätet.

Page 24 of 400



12 (23)

HÖGANÄS KOMMUN  
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs � 042-33 71 00 � kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

2.9 SJUKNYCKELTAL
Hur personalen upplever sin hälsa och hur de mår följs upp på olika sätt, bland annat via med-
arbetarsamtal, skyddsronder och medarbetarundersökning. Den senaste medarbetarunder-
sökningen genomfördes månadsskiftet augusti/september 2022, den innehöll mätning av de nio 
så kallade HME-frågorna, (HME står för hållbart medarbetarengagemang). Mer om HME 
kommer längre fram i rapporten. Nedan ser vi den totala sjukfrånvaron i kommunen de tre 
senaste åren.

Sjukfrånvaro i procent av den totala 
arbetstiden (månadsanställda) Totalt Kvinnor Män

2022 5,7 6,0 4,7
2021 5,2 5,3 4,7
2020 5,8 6,2 4,7

Obs! I årsredovisningen finns en annan totalsiffra för kommunens sjukfrånvaro i procent av den 
totala arbetstiden. Detta är en siffra som redovisas till SKR enligt särskilda anvisningar, det är 
inte bara månadsanställda utan alla anställda – timanställda, feriearbetande ungdomar och 
anställningar som är arbetsmarknadsåtgärder samt andra som har registrerad arbetad tid. Båda 
siffror är alltså rätt – beroende på vilka kategorier som finns med i urvalet.

2.9.1 SJUKFRÅNVARO PER MÅNAD
Sjukfrånvaron brukar under året vara som högst i februari, ibland även i mars. Under de senaste 
pandemiåren har inget riktigt varit sig likt. Första pandemiåret 2020 avvek från mönstret på så 
vis att toppen i mars 2020 var markant – med två mindre toppar i september och november-
december. 2021 hade en betydligt flackare kurva med mindre svängningar – däremot blev 2022’s 
kurva en svajig historia med en rejäl smitt-topp i januari och februari men med lägre nivåer under 
i stort sett hela hösten. Sommarens frånvaro var lyckligtvis låg alla tre åren. 
Kurvorna i diagrammet på nästa sida speglar i mångt och mycket pandemins utveckling i 
samhället och följer rikssnittet – det är troligen mer ett utslag av smittspridning kopplat till 
pandemins efterdyningar än faktorer som går att härleda till Höganäs som arbetsplats och 
arbetsgivare.
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Pandemin och dess följdverkningar syns tydligt i diagrammet. Stora smitt-toppar syns främst på 
våren 2020 och 2022. 

Ovanstående diagram, i form av en tabell: (siffrorna är samma) 

Månad 2022 2021 2020

jan 9,73% 4,74% 4,76%

feb 8,61% 5,14% 5,17%

mar 6,47% 5,45% 9,38%

apr 5,63% 5,13% 6,86%

maj 5,28% 4,94% 5,63%

jun 3,73% 4,24% 4,82%

jul 2,81% 2,83% 3,09%

aug 3,91% 4,53% 3,79%

sep 5,22% 6,79% 6,64%

okt 5,12% 6,29% 5,42%

nov 5,45% 5,91% 7,00%

dec 6,06% 5,84% 6,99%
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2.9.2 SJUKFRÅNVARO UPPDELAT PÅ KÖN 
Kvinnors sjukfrånvaro är som tidigare år högre än männens. Kvinnorna har 6,0% och männen 
4,7%. Kvinnornas andel utgör 73% av de arbetade timmarna och står för 78% av all 
sjukfrånvaro. Totalt har kommunen drygt 136 000 sjuktimmar, kvinnorna står alltså för drygt 
106 000 av dessa. Året innan låg kvinnornas frånvaro på 5,3% och männens på 4,7%.

Sjukfrånvaro, % av ordinarie arbetstid per kön

Sjuktimmar Ord. arbtid Sjukfrånv. %

Total 136 662 2 410 070 5,67%
K 106 316 1 767 999 6,01%
M 30 346 642 071 4,73%

I tabellen nedan kan man utläsa att det finns totalt 71 sjuktillfällen som varat 91 dagar eller längre 
under 2022. Under 2020 var de 68. Sett till antalet dagar per sjukfall har varje sjukfall blivit något 
längre, (nio dagar) i genomsnitt. Antal dagar i den ”längsta” sjukfrånvarogruppen (över 90 dagar) 
har ökat med drygt 1000. 

I dessa långa sjukfallen står kvinnorna för 55 av de 71 fallen, vilket är i nivå med 2021. 

Observera att en person kan ha flera långa sjukfall – och flera korta naturligtvis. Antalet sjukfall 
per person varierar från 1 till som mest 16. Alla sjukfall är inte på heltid. 
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2.9.3 SJUKFRÅNVARO PER FÖRVALTNING
Sjukfrånvaron har totalt sett för Höganäs kommun ökat med 0,53 procentenheter sedan förra 
året. Bryter man ner siffrorna på förvaltningar är det en splittrad bild, tre förvaltningar minskar 
(Räddningstjänsten, Samhällsbyggnadsförvaltningen samt Kultur- och Fritidsförvaltningen) – 
medan resten ökar. 

Sjukfrånvaro % Total 2021 Kvinnor Män Total 2022 Kvinnor Män Förändring
Total Höganäs kommun 5,14 % 5,31 % 4,66 % 5,67 % 6,01 % 4,73 % +0,53 %
Kommunledningskontoret 5,32 % 5,26 % 5,41 % 5,62 % 5,63 % 5,60 % +0,30 %
Nämndsservice KLK 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Räddningstjänsten 2,30 % 0,00 % 2,30 % 1,28 % 0,00 % 1,28 % -1,02 %
Samhällsbyggnadsförvaltningen 3,28 % 3,69 % 2,75 % 2,47 % 3,39 % 1,21 % -0,81 %
Teknik- och fastighetsförvaltningen 5,21 % 6,64 % 3,47 % 7,09 % 9,72 % 4,01 % +1,88 %
Kultur- och fritidsförvaltningen 4,80 % 5,69 % 3,57 % 3,72 % 4,30 % 2,98 % -1,08 %
Utbildningsförvaltningen 5,32 % 5,21 % 5,83 % 5,86 % 5,79 % 6,18 % +0,54 %
Socialförvaltningen 5,27 % 5,13 % 6,83 % 5,99 % 6,01 % 5,67 % +0,72 %

2.9.4 SJUKFRÅNVARO PER YRKESKATEGORI 
I tabellen finns yrkeskategorier som har högst frånvaro och samtidigt mer än 20 000 arbetade 
timmar. En heltidsanställning är cirka 2 000 timmar, lite olika beroende på schema. Den 
yrkeskategori som har högst sjukfrånvaro är den yrkesgruppen ”Måltidspersonal” och den något 
större gruppen ”Lokalvårdare/städare” har näst högst. ”Socialsekreterare barn och unga”, 
”Hantverkararbete annat” samt ”Kock” ligger också högt, över 10% sjukfrånvaro över året. 
Tilläggas kan också att grupperna ”Speciallärare”, ”Bibliotekarie” samt ”Fritidsledare” som ifjol 
låg högt på listan har betydligt lägre sjukfrånvaro under 2022.

Etikett Sjuktimmar Ord. arbtid Sjukfrånv. %

601012 Måltidspersonal 5 093,11 36 675,88 13,89%

651010 Lokalvårdare/städare 5 539,02 42 170,79 13,13%

351008 Socialsekreterare. barn och unga. myndighetsutövning 4 326,76 36 536,87 11,84%

529090 Hantverkararbete annat 3 129,86 27 205,42 11,50%

601010 Kock 5 919,21 58 121,94 10,18%

151011 Handläggare. ekonomi 2 574,47 26 823,67 9,60%

402010 Förskollärare 21 673,30 245 984,70 8,81%

401016 Speciallärare 1 948,60 22 122,19 8,81%

403016 Elevassistent 7 276,74 82 993,68 8,77%

403010 Barnskötare 13 427,49 160 231,51 8,38%

152013 Administratör. information/kommunikation. medborgar- och 
samhällsservice 1 618,91 20 961,65 7,72%

403090 Skolarbete. annat 2 522,32 33 602,05 7,51%

402011 Lärare i fritidshem 3 483,52 51 405,21 6,78%

521012 Anläggningsarbete 2 984,06 47 160,02 6,33%

452011 Fritidsledare 1 431,27 24 921,68 5,74%

401012 Lärare gymnasieskola. allmänna ämnen 3 322,40 59 175,02 5,61%
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Nedanstående yrkeskategorier visar större yrkeskategorier med låg sjukfrånvaro. Flera 
chefsgrupper, några tekniska yrken och också några yrkesgrupper inom lärarkåren.

Större yrkeskategorier Sjuktimmar Ord. arbtid Sjukfrånv. %

401009 Lärare grundskola. årskurs F-3 3 095,66 113 495,70 2,73%
152016 Administratör. förskole-. skol-. fritids-.  och annan
            pedagogisk verksamhet 537,66 20 000,92 2,69%

451015 Bibliotekarie 617,79 24 099,56 2,56%

503012 Tekniker. drift 541,56 21 342,01 2,54%

502013 Ingenjör. mark. fastigheter 485,64 21 164,15 2,29%

401019 Lärare. modersmål 472,88 21 108,87 2,24%

104011 Rektor 681,17 40 403,68 1,69%

551013 Brandman 362,30 22 108,88 1,64%

401017 Specialpedagog 505,37 31 021,35 1,63%

151012 Handläggare. personal/HR 223,39 20 173,34 1,11%

105010 Ledning. teknik. hantverk. miljö och samhällsbyggnad 231,39 22 834,51 1,01%

Den sexsiffriga koden vid varje yrkeskategori är den så kallade AID-koden, som används bland annat i arbetsvärdering och 
lönekartläggning. AID-koderna har Sveriges Kommuner och Regioner tagit fram och de används inom kommuner och regioner – 
och en del kommunala bolag.

2.9.5 LÅNGTIDSSJUKFRÅNVARO 
Tabellen nedan visar hur många korta och hur många längre sjukfall personalen har. Den visar 
antal kalenderdagar som anställda är sjuka i olika intervall. ”1- dag” är karensdagen. Kolumnen 
”Dag 2-14”, det är den tid som kommunen som arbetsgivare betalar sjuklön, från dag 15 tar 
Försäkringskassan över 90% av kostnaden, arbetsgivaren betalar fortfarande 10% av lönen fram 
till dag 90. Från dag 91 tar Försäkringskassan kostnaden. 

I tabellen nedan (samma som på sid 16) kan man utläsa att det var totalt 71 sjuktillfällen som 
varat 91 dagar eller längre under 2022. Under 2021 var de 68, sett till antalet dagar var det 1 110 
dagar färre 2021. 

20 personer av dessa 71 har ett sjukfall, resten har mer än en sjukperiod. Detta kan uppkomma 
om man känner sig redo att börja arbeta, återgår till arbetet några veckor/månader men återgår 
i sjukskrivning – eller har en sjukdom som kommer i skov.
16 personer har varit sjuka 300 eller fler dagar under året. 2021 var denna siffra 11. Observera 
att en person kan ha flera långa sjukfall – och flera korta naturligtvis. Antalet sjukfall per person 
varierar från 1 till som mest 16. Alla sjukfall är inte på heltid. 

I rehabiliteringssystemet Adato kan man se sjukfallen grovt kategoriserade utifrån orsaker för 
sjukfrånvaron. Inte oväntat är ”infektion/förkylning” den vanligaste sjukdomsorsaken under 
2022, precis som under 2021. ”Övriga fysiska sjukdomar” och ”Flera sjukdomar” följer, och 
först på fjärde plats hittas ”Psykisk ohälsa”. 
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2.9.6 SJUKFRÅNVARO PER ÅLDERSGRUPP
Kvinnor över 50 år är den grupp som var mest sjukskrivna under 2022. De yngsta männen, upp 
till 29 år, var mest sjukskrivna under pandemiåren. Yrkeskategorier med hög frånvaro i gruppen 
kvinnor över 50 år är måltidspersonal, lokalvårdare, förskollärare och elevassistenter - 
yrkeskategorier som har nära kontakt med bland annat kommunens yngre invånare där 
rekommendationerna varit att stanna hemma vid symptom.
2022:

Som i all sjukfrånvaro är det endast egen sjukdom som räknas in i dessa siffror, inte exempelvis 
frånvaro på grund av vård av sjukt barn eller annan ledighet. 

2.9.7 SJUKFRÅNVAROKOSTNADER 
Under 2022 har kommunen betalat ut 18,7 miljoner i sjuklön. Under 2021 var den siffran 16,9 
miljoner kr. Inklusive PO på 40,15 (personalomkostnadspålägg) blir kostnaden 26,2 miljoner kr. 
En siffra som för 2021 låg på 23,7 miljoner.
Som arbetsgivare betalar Höganäs kommun för sjukdag 2-14 samt 10 % av sjuklönen mellan 
dag 15-90. Dag 1 är karensdag och den 15:e dagen tar Försäkringskassan över ersättningen. Även 
efter den 90:e dagen finns det vissa kostnader, till exempel för semesterersättning. 

2.10 FRISKVÅRD
Sedan den 1 januari 2021 är friskvårdsbidraget 2 000 kr per år. Något fler utnyttjade sin 
friskvårdspeng under 2022 jämfört med föregående år, 813 personer jämfört med fjolårets 761 
personer. Totalkostnaden för friskvårdsbidragen ligger på 1,5 miljoner, jämfört med 1,3 miljoner 
året innan. I denna kostnad ligger även kostnaden för de personer som istället för annan 
”uppmuntransgåva” i somras valde höjd friskvårdspeng (1 000 extra kronor).
Förutom friskvårdsbidraget har Höganäs kommun peppat sin personal till rörelse och 
gemenskap genom att erbjuda kostnadsfri träning för sina anställda. Alternativen som erbjöds 
under året var träningspass, simning eller introduktion på Sportcenters gym samt yoga, spinning 
och funktionell träning. Träningen genomfördes utanför arbetstid. Utbudet kompletterades med 
viktminskningsgrupp på hösten.

 
Bilden visar utbetalt friskvårdsbidrag per månad 2022, tkr. 
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2.11 MEDARBETARENGAGEMANG (HME) 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) 
erbjuder en modell med nio enkätfrågor för att kontinuerligt utvärdera och följa upp 
arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting med fokus på Hållbart medarbetarengagemang 
(HME). HME beräknas som ett medelvärde av nio frågor inom områdena motivation, ledar-
skap och styrning. Frågorna möjliggör jämförelser mellan Höganäs och resten av kommun- och 
regionsverige i dessa delar, samtidigt som det möjliggör analyser av kopplingen mellan 
medarbetarengagemang och verksamhetsresultat. Hösten 2022 genomförde Höganäs kommun 
en undersökning som denna gång endast utgjordes av de nio HME-frågorna. 

Höganäs kommun uppnådde i 2022 års medarbetarundersökning ett HME-index på 80, vilket 
är på samma nivå som året innan. Högsta registrerade resultat i Kolada 2022 uppnådde trion 
Vetlanda, Vaxholm och Trosa på 84-86 i HME-index.
En analys av resultatet ger att Kommunledningskontoret och Utbildningsförvaltningen 
visade högst resultat. Jämfört med 2021 var det enbart dessa två som har förbättrat sitt 
resultat. Övriga förvaltningar fick ett lägre HME denna gång.
Förutom koncern- och förvaltningsrapporter får även varje avdelning/arbetsplats sin egen 
delrapport. Samtliga förvaltningar hade sedan året innan handlingsplaner för att jobba vidare 
med förbättringsåtgärder och att bibehålla och utveckla det som varit bra, dessa har setts över 
och vidareutvecklats under vintern 2022. I koncernledningen i februari 2023 kommer 
handlingsplanerna redovisas och gemensamma kommunövergripande aktiviteter tas fram. 
Som komplement till HME-mätningarna undersöks möjligheten att framöver komplettera med 
så kallade pulsmätningar, färre frågor men med tätare intervall för att snabbare kunna agera 
utifrån signaler som kommer i mätningen.

Kommun-
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Kultur och 
Fritid

Räddnings-
tjänsten

Samhälls-
byggnads-

förvaltningen
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förvaltningen
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Utbildnings-
förvaltningen

År 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022
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r
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2.12 FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 
I början av juni 2022 blev upphandlingen av företagshälsovård klar. Helsingborgs stad samt 
Höganäs kommun inklusive knappt 20 olika kommunala bolag samarbetade kring 
upphandlingen och vinnande anbud lade Feelgood, samma leverantör som det föregående 
avtalet. Under hösten gjordes förberedande arbete inför det nya avtalet – och vid årsskiftet 
trädde de nya villkoren i kraft. Nyheter för denna nya upphandling är blanda annat möjligheten 
till olika typer av arbetsförmågebedömning. Det nya avtalet gäller 2023.01.01–2026.12.31 med 
möjlighet till förlängning ett/två år.
Fokus i det nya avtalet ligger på det främjande och förebyggande arbetsmiljöarbetet.

2.13 SAMVERKAN
Arbetet med att implementera de fackliga samverkansavtalen har fortsatt även under 2022. 
Under 2021 skrevs två nya parallella avtal, ett för kommunen och ett för Höganäs Omsorg AB. 
Avtalen är i allt väsentligt lika för att förenkla samarbete mellan organisationerna. 
Samverkansavtalen tydliggör ansvar i de olika nivåerna i organisationen och kopplar tydligt ihop 
arbetsmiljö och samverkan. 

3 KORT OM DE KOMMUNALA BOLAGEN
Beroende på olika rutiner och olika digitala system kan siffrorna i följande avsnitt om de 
kommunala bolagen variera. I möjligaste mån har likvärdiga siffror tagits fram.

3.1 HÖGANÄS OMSORG AB
Femårsjubilerande Höganäs Omsorg hade vid årsskiftet 643 tillsvidareanställda och 94 
visstidsanställda med månadslön. Jämfört med förra årsskiftet är det en ökning med 45 
tillsvidareanställda, däremot är det en sänkning av antalet visstidsanställda. Något som är en helt 
naturlig konsekvens både av arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen och av det 
nationella arbetet kring ”Heltid som norm”. Detta tillsammans ger successivt både fler 
heltidsanställningar och fler tillsvidareanställningar. Verksamheten vinner i kontinuitet och de 
anställda i anställningstrygghet – och arbetsgivaren blir mer attraktiv.

Medelsysselsättningsgraden har successivt gått upp de senaste åren, 2020 var den 87,7% - för att 
året därpå öka till 90% - och sedan till 2022 års nivå på 91,4%. Andelen deltidsanställda är 39%.

Könsfördelningen bland de tillsvidareanställda är 85% kvinnor och 15% män. 

Antalet beräknade pensionsavgångar fram till 2030 är 173 stycken vid en pensionsålder på 65. 
Vid en pensionsålder på 67 blir siffran istället 139.

Bolaget har sökt nya medarbetare kontinuerligt under året, totalt 44 tillsvidareanställningar och 
77 tidsbegränsade anställningar har utannonserats. 

Medellönen bland de tillsvidareanställda inom HOAB ligger på 29 528 kronor. Året innan var 
medellönen 29 150. Majoriteten anställda i bolaget har löner mellan 25.000 och 30.000 kronor. 
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Lönespridningen låg på 1,45 jämfört med kommunens 1,79. (De personer som är personunion 
inom HOAB och Höganäs kommun är inte medräknade i lönestatistiken.) 

Sjukfrånvaron är 9,27 % för hela Höganäs Omsorg. Kvinnorna har något högre frånvaro än 
männen, 9,78 % respektive 6,82 % för männen. Gruppen kvinnor över 50 år har högst 
sjukfrånvaro. Affärsområde LSS har 7,91% sjukfrånvaro, äldreomsorgen 10,53% och 
hemsjukvården 5,19%. Andelen långtidssjukskrivningar är 4,2%, andelen kort 5,1%. 
Stora smitt-toppar märktes under januari/februari och december 2022. 

Medarbetarundersökning genomfördes samtidigt i HOAB som i Höganäs kommun, i 
månadsskiftet augusti/september. HME landade på 75, ett något lägre resultat än året innan som 
låg på 80. 

HME-frågorna finns i sin helhet i kommunens avsnitt, under punkt 2.10.

3.2 HÖGANÄS ENERGI AB
Vid årsskiftet hade Höganäs Energi 41 tillsvidareanställda och 3 visstidsanställda med 
månadslön. Jämfört med förra årsskiftet är det en ökning med 2 tillsvidareanställda, och en 
ökning av antalet visstidsanställda med 2.

Medelsysselsättningsgraden har varit 100% under både 2022 och 2021.
Könsfördelningen bland de tillsvidareanställda är 42% kvinnor och 58% män. 
Antalet beräknade pensionsavgångar fram till 2030 är 11 stycken vid en pensionsålder på 65. Vid 
en pensionsålder på 67 blir siffran istället 7.

Medellönen bland de tillsvidareanställda inom HEAB låg på 42 673 kronor. Året innan var 
medellönen 41 313.Lönespridningen ligger på 2,04, jämfört med kommunens 1,79.
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Sjukfrånvaron låg under 2022 på en låg nivå - 3,94 %. Kvinnorna har högre frånvaro än männen, 
8,19 % jämfört med männens 1,07 %. Tilläggas ska i detta sammanhanget att i en förhållandevis 
liten grupp anställda märks ett fåtal långtidssjukskrivningar tydligt. Gruppen kvinnor mellan 30 
och 49 år har högst sjukfrånvaro. Andelen långtidssjukskrivningar är 2,4%, andelen kort 1,5%. 
Sedan den stora smitt-toppen i mars 2020 har medarbetarna på Höganäs Energi generellt inte 
varit mycket sjuka vilket märks i diagrammet nedan. 

Medarbetarundersökning genomfördes under 2022 i form av så kallade pulsmätningar, ett 
upplägg med färre frågor som ställs i ett tätare intervall istället för att genomföra en större 
mätning en gång om året. 

3.3 AB HÖGANÄSHEM

Vid årsskiftet hade AB Höganäshem 19 tillsvidareanställda och 1 visstidsanställd med 
månadslön. Jämfört med förra årsskiftet är det en ökning med 1 tillsvidareanställd och en 
visstidsanställd.

Medelsysselsättningsgraden var 96,3 % under 2022, under 2021 var den något högre, 98,6 %.
Könsfördelningen bland de tillsvidareanställda är 53% kvinnor och 47 % män. 
Antalet beräknade pensionsavgångar fram till 2030 är 6 stycken vid en pensionsålder på 65. Vid 
en pensionsålder på 67 blir siffran istället 4.

Medellönen bland de tillsvidareanställda inom HEAB låg på 40 274 kronor. Året innan var 
medellönen 39 643 kronor. Lönespridningen ligger på 1,84, jämfört med kommunens 1,79.

Sjukfrånvaron låg under 2022 på – 5,61 %. Kvinnorna har lägre frånvaro än männen, 4,30 % 
jämfört med männens 7,16 %. Tilläggas ska i detta sammanhanget att i en förhållandevis liten 
grupp anställda märks ett fåtal långtidssjukskrivningar tydligt. Då det är en liten personalgrupp 
kommer ingen vidare analys göras i denna rapport.

Medarbetarundersökningar har under 2022 genomförts i form av så kallade pulsmätningar, ett 
upplägg med färre frågor som ställs i ett tätare intervall istället för att genomföra en större 
mätning en gång om året.
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4 SLUTANALYS OCH FRAMÅTBLICK
HR-avdelningen har i denna personalredovisning synliggjort faktorer och nyckeltal som 
påverkar Höganäs kommuns resultat och utveckling på personalområdet. Nedan följer en 
kortare genomgång på HR-området för 2022 och en inblick i vad som planeras under 2023 för 
att ta Höganäs kommun ytterligare kliv mot att vara en arbetsgivare i framkant. 

4.1 STRATEGISK KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Hösten 2022 blev Höganäs kommunkoncerns reviderade Strategiska kompetensförsörjnings-
plan för åren 2022-2028 antagen. Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att skapa en 
gemensam inriktning för hur vi tillsammans som en arbetsgivare ska arbeta med frågan. Målet är 
sedan att på både kommunövergripande nivå och förvaltnings/bolagsnivå hitta aktiviteter som 
syftar till att gynna kommunens kompetensförsörjning. Planen ska vara ett verktyg i styrning 
och ledningsarbetet och ett underlag till budget och verksamhetsplaneringen. Liksom den 
föregående planen följer även denna rekommendationerna från Sveriges kommuner och 
regioner för vilka strategiska fokusområden vi bör lägga energi på. 
 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) publicerade även en ny rapport om välfärdens 
kompetensförsörjning med en personalprognos för åren 2021-2031. Det kommer inte som en 
nyhet att kommuner och regioner kommer ha stora kompetensutmaningar kommande tio år. 
Välfärden behöver anställa 410 000 personer på grund av demografins utveckling och 
pensioneringar fram till 2031 – om ingenting förändras. De som är över 80 år i befolkningen 
kommer att öka med nästan 50 procent vilket innebär att äldreomsorgen behöver öka antalet 
anställda med drygt 30 procent. Utmaningen består i att personer i arbetsför ålder och därmed 
antalet sysselsatta ökar blygsamt under kommande tioårsperiod samtidigt som konkurrensen om 
arbetskraften på hela arbetsmarknaden är stenhård. 

Situationen är komplex men inte omöjlig att lösa, menar SKR och anger i rapporten vad 
kommuner och regioner både gör – och kan göra – för att klara kompetensutmaningen samt 
vilken potential det finns i arbetskraften i övrigt. Det finns ingen enskild magisk lösning på 
välfärdens kompetensutmaning utan kommuner och regioner behöver istället förändra 
arbetssätt och ta tillvara och utveckla de befintliga medarbetarna för att minska behoven av fler 
anställda. Det är där den största potentialen finns. För att klara detta krävs en helhetssyn och en 
kombination av långsiktiga åtgärder där arbetsgivare, staten och fackliga organisationer 
samarbetar med målet att trygga kompetensförsörjningen i välfärden.

Det är precis detta förvaltningarnas/bolagetsledningsgrupper kommer att arbeta med under 
våren 2023 då de ska ta fram handlingsplaner för de egna verksamheterna utifrån Höganäs 
kommunövergripande strategiska kompetensförsörjningsplan. I det arbetet, med stöd från HR, 
kommer den senaste rapporten från SKR att användas för både upplysning och inspiration. Den 
centrala frågan handlar om omställning och kompetensutveckling som viktiga delar av lösningen 
på kompetensutmaningen, både för att ta till vara och utveckla befintliga medarbetares 
kompetens och för att möjliggöra yrkesväxling från andra branscher.

Page 36 of 400



24 (23)

HÖGANÄS KOMMUN  
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs � 042-33 71 00 � kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

4.2 KOMPETENSFÖRSÖRJNING I SAMARBETE
Familjen Helsingborg består av elva samarbetande kommuner, Höganäs är en av dem. Inom 
personalområdet pågår årligen ett antal uppskattade nätverk och projekt, från traineeprogram 
till mentorsprogram. Gemensamt har medverkande kommuner också upphandlat sex olika 
ledarprogram, utifrån behoven som tidigare identifierats inom kommunerna. Programmen är 
projektledning (steg I och II), ledarorientering, ”Ny som chef”, ”Chef med operativt ansvar” 
och processledning. Programmen är uppskattade av deltagarna och kompletterar de 
ledarsatsningar som kommunerna själva genomför. Nu upphandling kommer påbörjas våren 
2023.

4.3 SJUKSKRIVNINGAR OCH ÅTGÄRDER
Den totala sjukfrånvaron har ökat från 5,2 % 2021 till 5,7 % 2022. Anledningen är främst en 
rejäl smitt-topp i januari och februari 2022. Övriga månader har legat i paritet eller under 
föregående år. 
Under senhösten har fokus legat på att belysa och djupdyka i långtidssjukskrivningarna och 
hjälpa chefer agera kring tidiga signaler och korttidsfrånvaro. De stora förvaltningarna har tagit 
täten i detta arbete och det arbetet kommer nu fortsätta i övriga verksamheter. Antalet 
långtidssjukskrivningar har ökat något vilket kommer följas upp framöver i detta arbete. Den 
rehabiliteringsriktlinje som finns uppdateras fortlöpande och förbättrats efterhand som nya 
regler tillkommit. Stödmaterial och digitala stödsystem finns på plats efter införandet under 
hösten 2022. Läs mer om det nedan.

4.4 UTBILDNINGAR I ARBETSMILJÖ OCH SYSTEM
I ett led att digitalisera HR-processerna har cheferna under hösten tagit del av utbildningar inför 
lansering av ett antal system på arbetsmiljöområdet. Syftet är att ge en effektiv hantering och 
helhetslösning för våra chefer samt att säkra att vi lagrar all personalinformation korrekt. 
Rehabiliteringssystemet Adato var först ut att lanseras, under senare delen blev även modulerna 
Novi (för personalanteckningar) och Opus (för det systematiska arbetsmiljöarbetet) lanserade 
och redo att användas. Modulen Stella (för arbetsskade- och tillbudsanmälningar) lanserades 
strax efter årsskiftet 22/23.

4.5 LEDARPROGRAM OCH ERFARENHETSUTBYTE
Den största ledarskapssatsningen som gjorts i Höganäs kommun var det egna ledarprogrammet 
som löpte från 2018 till 2020. Programmets mål var att stärka och utveckla ledarnas förmåga att 
leda verksamhet, medarbetare och utveckling på ett sådant sätt att verksamheten når sina mål 
och att det skapas motivation, glädje och en hållbar arbetssituation för medarbetarna. Under 
2021 fortsatte ledarprogrammets så kallade coachgrupper med viss oregelbundenhet. För att få 
kontinuitet i dessa mindre grupper tänkta att vara ett forum för utveckling och erfarenhetsutbyte 
gjordes ett omtag under 2022 – vilket resulterade i att HR-konsulter från HR-avdelningen 
kommer hålla i dessa grupper med start i februari 2023. 
Under 2022 formades också den så kallade medarbetardiamanten och cheferna fick i uppdrag 
att implementera den i sina arbetsgrupper. Diamanterna har också integrerats i styrdokument 
och i stödmaterial för medarbetarsamtal, exempelvis.
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4.6 LÖNEKARTLÄGGNING
Lönekartläggningen med 2022 års löner färdigställdes under hösten. Kartläggningen och 
analysen visar att vi som arbetsgivare över lag blivit mer jämställda jämfört med fjolårets 
lönekartläggning. Genomsnittskvinnan i Höganäs kommunkoncern måste arbeta 7 minuter och 
5 sekunder mer varje dag för att tjäna lika mycket som genomsnittsmannen. Förra året låg denna 
siffra på 15 minuter och 16 sekunder. Löneskillnaderna ska enligt diskrimineringslagen 
motiveras med sakliga grunder och kan de inte motiveras ska de åtgärdas inom tre år. 
Kompetensförsörjningsbehovet (marknaden) och individuell lönesättning kopplat till skillnader 
i uppdrag och ansvar är de vanligaste orsakerna till löneskillnader generellt hos arbetsgivare och 
så även i Höganäs kommunkoncern. Dessa orsaker anses vara så kallade sakliga förklaringar.

4.7 LEDARSKAPSCAFÉER
HR-avdelningen anordnade under året ledarskapscaféer. Sista fredagen varje månad har chefer 
möjlighet att antingen introduceras eller fördjupas inom ett specifikt aktuellt tema. Träffarna 
inleds med frukost och följs sedan av en genomgång samt diskussioner inom aktuellt ämne. 
Ledarskapscaféerna är ett led i att öka kommunikationen med cheferna samt skapa fler 
möjligheter att nätverka internt efter egna intressen och behov.

4.8 VARUMÄRKESPLATTFORM
Under året har arbetet med att ta fram ett organisations- och ett platsvarumärke fortlöpt. I 
projektet samarbetar representanter från HR, kommunikationsavdelningen och näringslivs-
avdelningen. Varumärkesplattformen ska göra bilden av Höganäs kommunkoncern enhetlig och 
tydlig samt bidra till att gå i riktning mot visionen. Målet är att definiera och lyfta fram 
kommunens konkurrensfördelar, vårt budskap och det Höganäs kommun står för. 
Varumärkesplattformen ska vara basen för vad vi kommunicerar och ligga som grund i de 
strategier och andra dokument som gemensamt bygger bilden av Höganäs kommun. Den 
kommer således även att ersätta vissa befintliga övergripande policys som 
kommunikationspolicy och personalpolicy.
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4.9 DIAMANTER FÖR LEDARE OCH MEDARBETARE 
Ett uppdrag som alla chefer haft under 2022 är att implementera den så kallade 
medarbetardiamanten i sina arbetsgrupper.  Förväntningar på våra medarbetare och ledare 
tydliggörs i medarbetardiamanten och ledarskapsdiamanten. Diamanterna, med förväntningarna 
på oss, ska användas som vägledning i hur vi ska agera i vårt arbete utifrån roll. 
HR-avdelningen påbörjade implementeringen av medarbetarskapsdiamanten genom en 
introduktion för cheferna under våren 2022, sedan fick cheferna stafettpinnen. Till sin hjälp fick 
de material för att presentera diamanten för medarbetare på APT, nytt material för 
medarbetarsamtal och lönebedömningssamtal, uppdaterad information på arbetsnätet, ett nytt 
introduktionspaket för nya chefer och nya medarbetare samt material för att använda vid 
rekrytering. 
Planerat för 2023 är att fortsätta träffarna som under ledarprogrammet kallades ”coaching-
grupper” och därmed fortsätta ledarutvecklingen i mindre grupper med stöd av HR-konsult. 

4.10 VAD FÅNGAR VI UPP UR STATISTIKEN?
Ett antal punkter ur statistiken tar vi med oss in i 2023 och kommer arbeta vidare med inom 
HR-avdelningen och i stöttningen av kommunens chefer.

• Fortsätta arbetet med att öka heltidsmåttet.
• Fortsätta minskningen av sjukfrånvaron. Fokus på tidiga signaler, uppmärksamma 

flera korttidstillfällen, utveckla rehabinsatserna både för kort och lång sjukfrånvaro.
• Djupare analysera avgångsorsaker.
• Fortsätta arbetet kring “arbetsgivare i framkant” och successivt vara en allt mer 

attraktiv arbetsgivare.
• Fortsätta arbetet i enlighet med kompetensförsörjningsplanen, göra fler insatser för att 

öka rekryteringsbasen, utveckla och förändra arbetssätt och ta tillvara och utveckla de 
befintliga medarbetarna för att minska behoven av fler anställda.
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NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) 
Pia Lidwall (KD) 
Christian Johansson (SD) 
Eva Hemström (C) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S)  ersätter Lennart Nilsson (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Nils Hyllienmark (M) 

Fredrik Eljin (KD) 
Göran Lock (MP) 
Louise Stjernquist (L) 
Sandra Kovács (M) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 09:00-12:00 
  
Paragrafer §16 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Johan Ingvarson (MP) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Johan Ingvarson (MP)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2023-03-08 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2023-03-08 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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     KS/2021/511 
§ 16 
GODKÄNNANDE AV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR 
OMBYGGNAD AV RÖDA HUSET TILL FAMILJECENTRAL SAMT 
TILLFÖRA 4 MNKR I INVESTERINGSMEDEL FÖR OMBYGGNADEN 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2019, § 50, att uppdra åt berörda nämnder att arbeta för att 
förverkliga etablering av familjecentral i kommunen. Under hösten 2020 fick verksamhetschef för 
förskola inom utbildningsförvaltningen tillsammans med avdelningschef för individ- och 
familjeomsorgen inom socialförvaltningen uppdraget att arbeta för etableringen av en familjecentral. 
 
Den 12 oktober 2021 undertecknade socialnämnden och utbildningsnämnden en avsiktsförklaring 
med vårdcentralen Delfinens BVC och Barnmorskemottagningen i Skåne nordväst för att utreda 
möjligheten att, i samverkan, etablera en familjecentral i Höganäs tätort. Utredningen kring 
förutsättningarna för att etablera en familjecentral har därefter genomförts av en projektstyrgrupp med 
representanter från de fyra olika parterna som nämns ovan. Utredningen ska ge förutsättningar för att 
respektive förvaltning och eventuellt politiskt organ ska kunna besluta om att inrätta en familjecentral. 
 
Enligt avsiktsförklaringen skall Höganäs kommun genomföra ombyggnaden och därefter hyra ut 
fastigheten till parterna. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har tillsammans med parterna tagit fram ett förfrågningsunderlag 
för ombyggnad av fastigheten Centralen 3, Röda huset, till familjecentral. Kostnaden för ombyggnaden 
är beräknad till 4 mnkr och finns inte upptaget i kommunens investeringsplan. Finansiering föreslås 
göras via fastighetsförsäljning. 
  
Beslutsunderlag 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 18 januari 2023, 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, förfrågningsunderlag den 13 februari 2023, 
Kommunfullmäktige, beslut den 23 maj 2019, § 50. 
  
Förslag till beslut 
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår arbetsutskottet besluta att godkänna förfrågningsunderlaget 
och ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingen och kontraktera 
vald entreprenör, samt att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att finansiering av 
ombyggnaden av Röda huset till familjecentral motsvarande 4 mnkr finansieras via fastighetsförsäljning 
av fastigheterna 35:88 (Gula villan) samt Verkstaden 19.   
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.   
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Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att godkänna förfrågningsunderlaget och ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra upphandlingen och kontraktera vald entreprenör. 
  
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att finansiering av ombyggnaden av Röda huset till familjecentral motsvarande 4 mnkr finansieras via 
fastighetsförsäljning av fastigheterna 35:88 (Gula villan) samt Verkstaden 19.  
 
Beslutet ska skickas till  
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-04-03 
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Godkännande av förfrågningsunderlag för ombyggnad 
av Röda huset till familjecentral samt tillföra 4 mnkr i 
investeringsmedel för ombyggnaden 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2019, § 50, att uppdra åt berörda nämnder att arbeta för att 
förverkliga etablering av familjecentral i kommunen. Under hösten 2020 fick verksamhetschef för förskola 
inom utbildningsförvaltningen tillsammans med avdelningschef för individ- och familjeomsorgen inom 
socialförvaltningen uppdraget att arbeta för etableringen av en familjecentral. 
 
Den 12 oktober 2021 undertecknade socialnämnden och utbildningsnämnden en avsiktsförklaring med 
vårdcentralen Delfinens BVC och Barnmorskemottagningen i Skåne nordväst för att utreda möjligheten 
att, i samverkan, etablera en familjecentral i Höganäs tätort. Utredningen kring förutsättningarna för att 
etablera en familjecentral har därefter genomförts av en projektstyrgrupp med representanter från de fyra 
olika parterna som nämns ovan. Utredningen ska ge förutsättningar för att respektive förvaltning och 
eventuellt politiskt organ ska kunna besluta om att inrätta en familjecentral. 
 
Enligt avsiktsförklaringen skall Höganäs kommun genomföra ombyggnaden och därefter hyra ut 
fastigheten till parterna. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har tillsammans med parterna tagit fram ett förfrågningsunderlag för 
ombyggnad av fastigheten Centralen 3, Röda huset, till familjecentral. Kostnaden för ombyggnaden är 
beräknad till 4 mnkr och finns inte upptaget i kommunens investeringsplan. Finansiering föreslås göras via 
fastighetsförsäljning. 
 
Beslutsunderlag  
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 18 januari 2023, 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, förfrågningsunderlag den 13 februari 2023, 
Kommunfullmäktige, beslut den 23 maj 2019, § 50. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta  
 
att godkänna förfrågningsunderlaget och ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att genomföra 
upphandlingen och kontraktera vald entreprenör. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att finansiering av ombyggnaden av Röda huset till familjecentral motsvarande 4 mnkr finansieras via 
fastighetsförsäljning av fastigheterna Höganäs 35:88 (gula villan) samt Verkstaden 19.  
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 Margareta Engkvist Björkenhall 
 Förvaltningschef 

 
 John Nielsen 

  Fastighetschef 
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Ej tjänstgörande ersättare  Nils Hyllienmark (M) 

Fredrik Eljin (KD) 
Göran Lock (MP) 
Louise Stjernquist (L) 
Sandra Kovács (M) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
John Nielsen (fastighetschef) 
Margareta Engkvist Björkenhall (chef för teknik- och 
fastighetsförvaltningen) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 09:00-12:00 
  
Paragrafer §18 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Johan Ingvarson (MP) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Johan Ingvarson (MP)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2023-03-08 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2023-03-08 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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     KS/2021/436 
§ 18 
GODKÄNNANDE AV ANBUD AVSEENDE OMKLÄDNADSBYGGNAD 
MED KANSLI, BRUNNBYVALLEN (NYHAMNSLÄGE) 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 oktober 2022, § 140, att avbryta upphandlingen 
med motiveringen att den överskrider budgeterade medel och ge teknik- och fastighetsförvaltningen i 
uppdrag att arbeta om förfrågningsunderlaget med en målbild att få ner kostnaden samt göra en ny 
upphandling. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har genomfört en ny upphandling och fått in sju stycken anbud 
istället för tre förra gången. Anbuden innehåller två stycken optioner, solceller samt planbelysning på 
A-plan. 
Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att solceller installeras men inte planbelysning. 
 
Det lägsta utvärderingspriset är 18 734 200 kr, vilket innebär ett entreprenadpris på 17 788 000 kr 
inklusive solceller. 
 
Anbudet är högre än budgeterade medel och det behöver skjutas till 4 mnkr i projektbudgeten för att 
kunna genomföra byggnationen. 
  
Beslutsunderlag 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 6 februari 2023, 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, anbudssammanställning den 1 februari 2023. 
  
Förslag till beslut 
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår arbetsutskottet besluta att godkänna förslaget och ge teknik- 
och fastighetsförvaltningen i uppdrag att teckna avtal med vald entreprenör och genomföra 
byggnationen med solceller, samt att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att tillföra 4 mnkr i investeringsplanen för 2024. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.   
 
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
  
att godkänna förslaget och ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att teckna avtal med vald 
entreprenör och genomföra byggnationen med solceller. 
  
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att tillföra 4 mnkr i investeringsplanen för 2024. 
 
Beslutet ska skickas till  
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
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Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-04-03 
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HÖGANÄS KOMMUN
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Anbud omklädnadsbyggnad med kansli, Brunnbyvallen, 
Nyhamnsläge 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 oktober 2022, § 140, att avbryta upphandlingen med 
motiveringen att den överskrider budgeterade medel och ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag 
att arbeta om förfrågningsunderlaget med en målbild att få ner kostnaden samt göra en ny upphandling. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har genomfört en ny upphandling och fått in sju stycken anbud istället 
för tre förra gången. Anbuden innehåller två stycken optioner, solceller samt planbelysning på A-plan.  
Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att solceller installeras men inte planbelysning. 
 
Det lägsta utvärderingspriset är 18 734 200 kr, vilket innebär ett entreprenadpris på 17 788 000 kr 
inklusive solceller. 
 
Anbudet är högre än budgeterade medel och det behöver skjutas till 4 mnkr i projektbudgeten för att 
kunna genomföra byggnationen. 
 
Beslutsunderlag  
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 6 februari 2023, 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, anbudssammanställning den 1 februari 2023. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige förslås besluta 
 
att godkänna förslaget och ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att teckna avtal med vald 
entreprenör och genomföra byggnationen med solceller, 
 
att tillföra 4 mnkr i investeringsplanen för 2024. 
 
 
 

 

 

 Margareta Engkvist Björkenhall
 Förvaltningschef 

 
 John Nielsen 

  Fastighetschef 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2023-02-28    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) 
Pia Lidwall (KD) 
Christian Johansson (SD) 
Eva Hemström (C) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S)  ersätter Lennart Nilsson (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Nils Hyllienmark (M) 

Fredrik Eljin (KD) 
Göran Lock (MP) 
Louise Stjernquist (L) 
Sandra Kovács (M) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Margareta Engkvist Björkenhall (chef för teknik- och 
fastighetsförvaltningen) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 09:00-12:00 
  
Paragrafer §24 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Johan Ingvarson (MP) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Johan Ingvarson (MP)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2023-03-08 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2023-03-08 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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     KS/2022/1403 
§ 24 
RÄTTELSE TILL RENHÅLLNINGSTAXA GÄLLANDE FRÅN DEN 1 APRIL 
2023 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunfullmäktige antog den 15 december 2022, § 151, en ny renhållningstaxa gällande från den 1 
april 2023. Det har nu framkommit att det fanns två felaktigheter i taxan.  
 
På sidan 4 ska grundavgiften vara samma för villahushåll, permanentboende och villahushåll, 
fritidsboende, det vill säga 1600 kronor. Felaktigt har det angetts att fritidsboende har en grundavgift 
på 975 kronor. 
 
På sidan 15 har felaktig tömningsfrekvens angetts för 140 liters kärl, 190 liters kärl samt 370 liters kärl. 
Endast möjlighet att tömma 52 gånger per år har angetts. Korrekt tömningsintervall ska vara att det 
erbjuds både tömning 26 gånger per år och tömning 52 gånger per år.  
  
Beslutsunderlag 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 8 februari 2023, 
Rättelse gällande sidan 4 och sidan 15 till beslutad renhållningstaxa,  
Kommunfullmäktige, beslut den 15 december, § 151. 
  
Förslag till beslut 
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta rättelse av renhållningstaxan gällande från och med den 1 april 
2023, sidan 4 och sidan 15 enligt bifogat underlag. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.   
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta rättelse av renhållningstaxan gällande från och med den 1 april 2023, sidan 4 och sidan 15 
enligt bifogat underlag. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-04-03 
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HÖGANÄS KOMMUN
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Rättelse till renhållningstaxa gällande från den 1 april 2023 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 15 december 2022, § 151, en ny renhållningstaxa gällande från den 1 april 
2023. Det har nu framkommit att det fanns två felaktigheter i taxan.  
 
På sidan 4 ska grundavgiften vara samma för villahushåll, permanentboende och villahushåll, 
fritidsboende, det vill säga 1600 kronor. Felaktigt har det angetts att fritidsboende har en grundavgift på 
975 kronor. 
 
På sidan 15 har felaktig tömningsfrekvens angetts för 140 liters kärl, 190 liters kärl samt 370 liters kärl. 
Endast möjlighet att tömma 52 gånger per år har angetts. Korrekt tömningsintervall ska vara att det 
erbjuds både tömning 26 gånger per år och tömning 52 gånger per år.  
 
Beslutsunderlag  
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 8 februari 2023, 
Rättelse gällande sidan 4 och sidan 15 till beslutad renhållningstaxa,  
Kommunfullmäktige, beslut den 15 december, § 151. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att anta rättelse av renhållningstaxan gällande från och med den 1 april 2023, sidan 4 och sidan 15 enligt 
bifogat underlag. 
 

 

 

 
 Margareta Engkvist Björkenhall 

  Förvaltningschef 
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Avfallstaxa 2023 – Höganäs kommun Sida 4  

Definitioner 

Dröjsmålsränta 

Debiteras enligt § 6 räntelagen (1975:635) 

 
Moms 

Alla priser i avfallstaxan är angivna inklusive moms. 

 
Särskilda avgifter 

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena 

väsentligt avviker från vad som är normalt debiteras avgift per timme. Vid behov får NSR:s styrelse 

besluta om tillfälliga avgifter baserat på principer i denna taxa och självkostnad för tjänsten. 

 
Tolkningsföreträde 

Renhållningschefen äger tolkningsföreträde gällande avfallstaxan. 
 
 
 

 

 

Grundavgift är en årlig avgift som ska täcka kostnader för kundservice, fakturering, planering, 

utveckling, information, administration och återvinningscentraler samt insamling och behandling av 

farligt avfall och grovavfall. 

Grundavgift utgår för samtliga bebyggda fastigheter. Undantag görs för fastigheter där ingen 

verksamhet sker och som dessutom betraktas som obeboeliga. 

Om en fastighetsägare har både permanentboende i en villafastighet och ett fritidsboende inom 

kommunen utgår endast grundavgift för permanentboendet. Fastighetsägare måste själv anmäla 

detta till NSR. 

 

 

Grundavgift Avgift/år 

Villahushåll, permanentboende 1600 kr 

Villahushåll, fritidsboende 1600 kr 

Flerfamiljsfastighet * 

Verksamhet * 

Uppehåll 750 kr 

Befrielse 750 kr 

Gemensamma avfallskärl 750 kr 

* Ingår i den rörliga avgiften 

 
Rörlig avgift är en årlig avgift som ska täcka kostnaderna för insamling och behandling av det 

kommunala avfallet. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av abonnentens val av behållarstorlek, 

tömningsintervall m.m. 

 
Övriga definitioner anges i kommunens renhållningsordning. 
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Avfallstaxa 2023 – Höganäs kommun Sida 15  

Abonnemang 

  FLERFAMILJSFASTIGHETER och VERKSAMHETER  
 

 

Flerfamiljsfastighet – Bostadshus med minst tre bostadslägenheter. 

Samfällighetsföreningar med gemensamt avfallsutrymme kan betraktas som flerfamiljsfastighet. 

Verksamhet – Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, kontor, hotell, 

båtklubbar m.m. som inte är avsedda för boende. 
 

Avfallskärl – se sidan 7 

 

Matavfall 
 

Flerfamiljsfastigheter: 2 rullar bioplastpåsar för matavfall per hushåll och år ingår i abonnemang för 

matavfall. 

Verksamheter: 1 rulle bioplastpåsar för matavfall per matavfallskärl och år ingår i abonnemang för 

matavfall. 

 

Matavfallspåsar kan beställas hos NSR:s kundservice. 

Beställda påsar hämtas på NSR, Makadamgatan 8 i Helsingborg eller på kommunens 

återvinningscentral efter mottagen bekräftelse eller så bokas utkörning mot särskild avgift. 

Kontakta NSR:s kundservice för beställning och eventuell utkörning. 
 

 
Behållarstorlek 

Tömningar 
per år 

Total 
avgift/år 

140 l kärl (Verksamheter) 26 1510 kr 

52 2150 kr 

190 l kärl 
(Flerfamiljsfastigheter) 

26 1510 kr 

52 2150 kr 

370 l kärl * 26 3325 kr 

52 4725 kr 

Markbehållare, 0–3 kbm ** 
Inkl. insatssäckar 

26 6400 kr 

52 12 800 kr 

Markbehållare, 0–3 kbm ** 
Exkl. insatssäckar 

26 6000 kr 

52 12 000 kr 

Markbehållare (per tömning) Nivåvakt **** 300 kr 

Matavfallstank, 0–5 kbm *** 915 kr/tömning 

* Nytecknas ej av arbetsmiljöskäl. 

** Kontakta NSR i god tid före installation för information om placering och godkända 

lyftanordningar. NSR hanterar inte kundernas egna insatssäckar. 

*** NSR ansvarar för tömning av matavfallstankar vid flerfamiljsfastigheter och verksamheter som 

ger upphov till matavfall, t.ex. restauranger, storkök och butiker. Tömning beställs hos NSR:s 

kundservice. Behandlingsavgift 275 kr/ton tillkommer. 

**** Per markbehållare och tillfälle. Kontakta NSR för information. 

Tidningar 
Fr.o.m. 1 januari 2022 är det kommunalt ansvar för insamling av tidningar (returpapper). 

Priser, se sidan 28. 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2023-02-28    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) 
Pia Lidwall (KD) 
Christian Johansson (SD) 
Eva Hemström (C) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S)  ersätter Lennart Nilsson (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Nils Hyllienmark (M) 

Göran Lock (MP) 
  
Övriga närvarande  Caroline Pamp (ekonom) 

Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 
Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Maria Bylund (ekonomichef) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 
Anna-Maria Borgström (controller) 

  
Sammanträdestid kl 09:00-12:00 
  
Paragrafer §37 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Johan Ingvarson (MP) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Johan Ingvarson (MP)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2023-03-08 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2023-03-08 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2022/310 
§ 37 
GODKÄNNANDE AV ÅRSREDOVISNING 2022 FÖR HÖGANÄS 
KOMMUN 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har sammanställt bokslut och årsredovisning för 2022. 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning som är normerande organ 
på området. 
 
Utifrån nämndernas uppföljning av strategier och mål är bedömningen som helhet att verksamheten 
bedrivs i linje med kommunens vision och strategier. Kommunen ligger i framkant inom många 
områden, till exempel inom skola, äldreomsorg samt inom näringslivsområdet. 
 
Resultatet för kommunen uppgick till 137,6 mnkr. Resultatet uppgår till 109,4 mnkr om intäkter 
kopplade till exploateringsverksamheten och realisationsvinster i samband med försäljning av 
anläggningstillgångar ej räknas in. Balanskravsutredningen visar att det inte finns något negativt 
balanskravsresultat att återställa. Det starka resultatet beror, förutom på exploateringsintäkter, till 
största del på ett starkare skatteunderlag än budgeterat. Kommunkoncernens resultat landade på 172,1 
mnkr. 
 
Investeringarna i kommunen uppgick till 178,5 mnkr av budgeterade 232,0 mnkr vilket innebär en 
genomförandegrad på 76%. Kassalikviditeten för kommunen låg vid utgången av 2022 på 58% (2021 
66%) och har därmed försvagats sedan föregående år. Soliditeten inklusive totala pensionsförpliktelser 
är fortsatt stark på 58% (55%). Detta är främst ett uttryck för årets starka resultat. Motsvarande siffror 
för kommunkoncernen är 77% (86%) avseende kassalikviditeten och 50% (48%) avseende soliditeten 
inklusive totala pensionsförpliktelser.  
 
Under året har samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört investeringar motsvarande 25,5 mnkr av 
budgeterade 34 mnkr. På motsvarande sätt har teknik- och fastighetsförvaltningen investerat 87,7 mnkr 
av budgeterade 88,6 mnkr inom den skattefinansierade verksamheten och 68,4 mnkr av budgeterade 
89,9 mnkr inom den avgiftsfinansierade verksamheten. Avvikelserna beror främst på senarelagda 
startdatum med anledning av försenade leveranser, planarbete och betalningsplaner. I berörda projekt 
överförs återstående medel enligt investeringsbudgeten till 2023. 
 
Med anledning av övergången till en rättvisande redovisning avseende exploateringsverksamhetens 
intäkter och kostnader från och med 2020 behöver exploateringsenheten 2022 ett ramtillskott på 3 735 
tkr (varav 2 047 tkr reglerades i samband med delårsbokslutet) för att täcka driftkostnader kopplade till 
exploateringsprojekten i verksamheten.  
  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, årsredovisning för 2022, 
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, tjänsteskrivelse den 23 februari 2023, 
Höganäs Omsorg AB, beslut den 13 februari 2023, § 3, 
Höganäs Omsorg AB, årsredovisning för 2022, 
Socialnämnden, beslut den 8 februari 2023, § 14, 
Socialnämnden, årsredovisning för 2022, 
Kommunstyrelsen, beslut den 7 februari 2023, § 23, 
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Utbildningsnämnden, beslut den 3 februari 2023, § 2, 
Utbildningsnämnden, årsredovisning för 2022, 
Bygg- och miljönämnden, beslut den 2 februari 2023, § 28, 
Bygg- och miljönämnden, årsredovisning för 2023, 
Överförmyndarnämnden, beslut den 1 februari 2023, § 3, 
Överförmyndarnämnden, årsredovisning för 2022. 
  
Förslag till beslut 
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att tillföra kommunledningskontoret ett driftanslag om 1 688 tkr för 
exploateringskostnader genom att ianspråkta del av budgeterade reserver, samt att godkänna 
kommunens bokslut och årsredovisning för 2022. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
  
att tillföra kommunledningskontoret ett driftanslag om 1 688 tkr för exploateringskostnader genom att 
ianspråkta del av budgeterade reserver, 
 
att godkänna kommunens bokslut och årsredovisning för 2022. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-04-03 
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Årsredovisning 2022 för Höganäs kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har sammanställt bokslut och årsredovisning för 2022. 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning som är normerande organ på området. 
 
Utifrån nämndernas uppföljning av strategier och mål är bedömningen som helhet att verksamheten 
bedrivs i linje med kommunens vision och strategier. Kommunen ligger i framkant inom många områden, 
till exempel inom skola, äldreomsorg samt inom näringslivsområdet. 
 
Resultatet för kommunen uppgick till 137,6 mnkr. Resultatet uppgår till 109,4 mnkr om intäkter kopplade 
till exploateringsverksamheten och realisationsvinster i samband med försäljning av anläggningstillgångar 
ej räknas in. Balanskravsutredningen visar att det inte finns något negativt balanskravsresultat att återställa. 
Det starka resultatet beror, förutom på exploateringsintäkter, till största del på ett starkare skatteunderlag 
än budgeterat. Kommunkoncernens resultat landade på 172,1 mnkr. 
 
Investeringarna i kommunen uppgick till 178,5 mnkr av budgeterade 232,0 mnkr vilket innebär en 
genomförandegrad på 76%. Kassalikviditeten för kommunen låg vid utgången av 2022 på 58% (2021 
66%) och har därmed försvagats sedan föregående år. Soliditeten inklusive totala pensionsförpliktelser är 
fortsatt stark på 58% (55%). Detta är främst ett uttryck för årets starka resultat. Motsvarande siffror för 
kommunkoncernen är 77% (86%) avseende kassalikviditeten och 50% (48%) avseende soliditeten 
inklusive totala pensionsförpliktelser.  
 
Under året har samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört investeringar motsvarande 25,5 mnkr av 
budgeterade 34 mnkr. På motsvarande sätt har teknik- och fastighetsförvaltningen investerat 87,7 mnkr av 
budgeterade 88,6 mnkr inom den skattefinansierade verksamheten och 68,4 mnkr av budgeterade 89,9 
mnkr inom den avgiftsfinansierade verksamheten. Avvikelserna beror främst på senarelagda startdatum 
med anledning av försenade leveranser, planarbete och betalningsplaner. I berörda projekt överförs 
återstående medel enligt investeringsbudgeten till 2023. 
 
Med anledning av övergången till en rättvisande redovisning avseende exploateringsverksamhetens 
intäkter och kostnader från och med 2020 behöver exploateringsenheten 2022 ett ramtillskott på 3 735 tkr 
(varav 2 047 tkr reglerades i samband med delårsbokslutet) för att täcka driftkostnader kopplade till 
exploateringsprojekten i verksamheten.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, årsredovisning för 2022, 
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, tjänsteskrivelse den 23 februari 2023, 
Höganäs Omsorg AB, beslut den 13 februari 2023, § 3, 
Höganäs Omsorg AB, årsredovisning för 2022, 
Socialnämnden, beslut den 8 februari 2023, § 14, 
Socialnämnden, årsredovisning för 2022, 
Kommunstyrelsen, beslut den 7 februari 2023, § 23, 
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Utbildningsnämnden, beslut den 3 februari 2023, § 2, 
Utbildningsnämnden, årsredovisning för 2022, 
Bygg- och miljönämnden, beslut den 2 februari 2023, § 28, 
Bygg- och miljönämnden, årsredovisning för 2023, 
Överförmyndarnämnden, beslut den 1 februari 2023, § 3, 
Överförmyndarnämnden, årsredovisning för 2022. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att tillföra kommunledningskontoret ett driftanslag om 1 688 tkr för exploateringskostnader genom att 
ianspråkta del av budgeterade reserver, 
 
att godkänna kommunens bokslut och årsredovisning för 2022. 
 
 
 

 

 

 Herman Crespin 
 Kommunchef 

 
 Maria Bylund 

  Ekonomichef 
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Bilaga: Verksamhetsberättelser för nämnder och styrelser

2.700
meter 

strand har blivit 
oljesanerad

Året i siffror

Innehåll

83,8%
av all fjärrvärme 

från Höganäs Energi 
producerades av 

restenergi från 
Höganäs AB.

65
meter

regnbågsgata 
är målad

Eric Ruuth har haft

110
föreställningar

1
nytt intranät

1
kulturhus har fått en 
antagen detaljplan 

och bygglov

500.000
besökare 

på Höganäs 
Sportcenter

25.000
kvm  

väg är asfalterade 
under året

1
Samverkansavtal 
med polisen med 
medborgarlöften.

Införandet av 
M365

316
projekt/team 

skapade

Planläggning för 

200
bostäder 

i centrala Höganäs 
är påbörjat

Det kom in 

746
ansökningar 
om bygglov

Miljöavdelningen 
gjorde

520
tillsynsbesök

2
förskolor har fått 

Grön flagg

2
innovationsprojekt

beviljade

Höganäs Omsorg  
firade

5 
år

7,8
miljoner gav 

Höganäs Energi 
i elstöd till 

kommuninvånarna

20
ungdomar 
jobb ade  i 

Unga i vården

4,6
GWh

producerad 
vindenergi

510
händelser 

hanterade av 
räddningstjänsten 5.000

besökare

125
idéer

11,8 %
(motsvarar 63 855 115 kWh eller 6,39 GWh) 

lägre elförbrukningen i kommunen 
2022 jämfört med 2021.

106.500
kontaktade 

servicecenter 
via telefon, chatt, 

mail och besök

2022
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Vi levererar ett mycket starkt ekonomiskt resultat 
även för 2022. Året har präglats av utmaningar med 
inflation, skenande energipriser och brist på vissa 
varor. Vi har länge känt till de utmaningar som de-
mografin innebär, men vi kände inte till att vi skulle 
genom en pandemi och att det startades ett krig nära 
oss. Men jag kan med stolthet säga att vår organisa-
tion är stark och har beredskap för att snabbt ställa 
om för att klara uppdraget som våra medborgare har 
gett oss. 

Det är mer angeläget än någonsin att vi gör det vi 
måste göra – fortsätta att utveckla sättet att bedriva 
välfärd. Det planeras och byggs nya bostäder i alla 
kommundelar. Vi kommer att stärka vår kommun 
ännu mer som en destination genom arbetet med 
utvecklingen av Höganäs hamn, nytt kulturhus och 
bibliotek. Höganäs som keramikort har också tagit 
steget för att fördjupa samverkan mellan Höganäs 
Keramiskt Center och Höganäs Museum. 

Utvecklingen i Höganäs innebär att efterfrågan på 
skola, vård och omsorg fortsätter att öka. Vi har stora 
investeringsbehov framför oss och de förutsätter att vi 
fortsätter ha mycket starka ekonomiska resultat. Hög 
inflation, och kommande lågkonjunktur gör att vi går 
osäkrare tider till mötes. Det är nödvändigt att vi fort-
sätter hitta nya hållbara lösningar och arbetssätt.

Vår drivkraft är att vi ska leverera välfärdstjänster 
till kommunmedborgarna som både är effektiva och 
håller hög kvalitet. Häromåret genomlyste vi alla 
våra verksamheter genom att göra den så kallade 
Kommunkompassen, ett verktyg för att analysera 
och mäta kvaliteten i kommunens alla processer 
- Höganäs kommun vill vara bäst i landet och bli 
årets kvalitetskommun. Vi nominerades – mycket 
glädjande - till att bli årets kvalitetskommun. Vi gick 
inte hela vägen fram denna gång, men nomineringen 
är ett gott kvitto på att vi är på rätt väg med 
utvecklingen av vår fina kommun.

Jag är oerhört stolt över alla de goda resultat som 
åstadkoms i våra verksamheter och att vi hela tiden 
arbetar för att ta ansvar för varje skattekrona. I Höga-
näs kommun har vi en professionell verksamhet, som 
präglas av kvalitet och medborgarfokus. Engagemang 
genomsyrar vår organisation. Mitt varma tack till alla 
medarbetare som bidrar till att vår välfärd fortsätter 
att utvecklas!

Peter Schölander 
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE (M)

Vi har genomgått en pandemi som prövade oss på alla sätt. Vi tog oss igenom tuffa år 
med goda resultat. Vi har utfört vårt uppdrag och levererat en god välfärd - samtidigt 
som vi har bibehållit en stabil ekonomi. Men vid starten av 2022, samtidigt som 
regeringen hävde alla restriktioner, så startas ett krig i Europa. Ännu en gång har 
förutsättningarna för välfärden försvårats och osäkerheten för planering är större än på 
väldigt länge. När vi går mot kärvare tider så är det både glädjande och nödvändigt att 
vi har goda resultat - både i våra verksamheter och i ekonomin.

2022 - ett annorlunda år
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Företag med ägarintressen

• NSR 11,5%
• Sydvatten AB 2,9%
• Höganäs Hamnbyggnads AB 3,3%
• Ängelholm/Helsingborgs flygplats Holding AB 10,7% 

Koncernföretag

• Höganäs Energi AB  
Höganäs Handel AB

• AB Höganäshem  
Fastighets AB Viken Eken 

• Höganäs Omsorg AB 

• Höganäs Mark- och Exploatering AB 
Höganäs kommun Örestrandsanläggningen AB 
Norra Höganäs Markutveckling AB         
Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32 

• Hotell Strandbaden Höganäs AB  
  

 Dotterbolaget Höganäs Energi Handel AB, som ägs till 
100 procent av Höganäs Energi AB, bedriver sedan 1 
maj 2014 elhandel.

Hotell Strandbaden Höganäs AB och Höganäs Mark 
och exploatering AB är också helägda där Fastighets AB 
Höganäs Kaktusen 32, Höganäs kommun Örestrands- 
anläggningen AB och Norra Höganäs Markutveckling 
AB ligger under Höganäs Mark och exploatering AB.

Kommunen och de kommunala 
bolagens uppdrag 
I den kommunala koncernen ingår de helägda bolagen 
Höganäs Energi AB, AB Höganäshem,
Höganäs Omsorg AB, Höganäs Mark och exploatering 
AB och Hotell Strandbaden Höganäs AB.

Höganäs Omsorg AB är ett bolag som i nära samarbete 
med socialförvaltningen i Höganäs verkställer de myn-
dighetsbeslut som kommunen fattar vad gäller vård och 
omsorg enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdsla-
gen och Lag om stöd och service till vissa funktionshin-
drade (LSS).

 AB Höganäshem har till uppgift att inom kommunen 
förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomt- 
rätter med bostäder och/eller lokaler för affärs-, kontors- 
och industriverksamhet och därmed jämförbar verksam- 
het. Bolaget har ett fastighetsbestånd på cirka 1 350 lä- 
genheter och 180 lokaler.
AB Höganäshem är ägare till Fastighets AB Viken Eken 
till 100 procent.

Höganäs Energi AB bedriver eldistribution i ett lokalt 
elnät, bedriver produktion, distribution och handel med 
fjärrvärme i Höganäs och ansvarar för utbyggnaden av 
den digitala infrastrukturen i Höganäs kommun.

Privata utförare*

En komplett lista över utförare finns på  sidan XX.

Den kommunala koncernen

Arbete pågår
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Kommunen

Fem år i sammandrag Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2022 2021 2020 2019 2018

Verksamhetens nettokostnader, mnkr -1 574,6 -1 492,7 -1 475,9 -1 430,0 -1 360,5

Antal invånare 31 december 28 103 27 589 27 168 26 942 26 566

Kommunalskatt, kr 19,719,7 19,719,7 19,7 19,7 19,7

Finansnetto, mnkr 17,4 24,0 18,8 6,5 15,0

Skatteintäkter inkl kommunalekonomisk utjämning, 
mnkr

1694,9 1602,0 1 513,0 1 455,5 1 387,5

Årets resultat, mnkr 137,6 133,3 55,9 32,0 42,0

Resultat/kommunens skatteintäkter och generella 
bidrag, %

8,1% 8,3% 3,7% 2,2% 3,0%

Årets resultat/invånare, kr 4 896 4 832 2 058 1 188 1 581

Eget kapital, mnkr 1373,7 1236,1 1 103,3 1 005,9 973,9

Totala tillgångar, mnkr 2090,7 1 920,3 1 748,1 1 566,3 1 643,4

Nettoinvesteringar, mnkr 178,5 141,0 228,2 143,0 185,0

Nettoinvesteringar/invånare, kr 6 350 5 111 8 400 5 308 6 964

Egen låneskuld (1) 89,0 234,0 214,0 145,0 145,0

Soliditet 66% 64% 63% 64% 67%

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 58% 55% 51% 48% 39%

Kassalikviditet 58% 66% 36% 51% 77%

Pensionsförmåner som intjänats före 1998, mnkr 167,9 174,9 211,4 253,7 263, 4

1.  Lån är upptaget av VA-verksamheten     

5 år - översikt över  
verksam hetens utveckling
Den kommunala koncernen 

 Fem år i sammandrag Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2022 2021 2020 2019 2018

Verksamhetens nettokostnad -1 526,0 -1 423,2 -1 407,1 -1 219,2 -1 293,2

Årets resultat 172,1 175,0 100,0 230,3 82,0

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 50% 48% 46% 45% 39%

Kassalikviditet 77% 86% 71% 95% 73%

Eget kapital 2 130,8 1 959,0 1 784,0 1630,2 1 399,8

Långfristig låneskuld 892,2 980,0 941,3 702,7 692,3

Politisk styrning Mandatfördelning
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Höganäs kommunfullmäktige består av 41 ordinarie ledamöter. 
Vid senaste valet 2022 fördelades ledamöterna enligt följande:
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  Strategin är nådd och styr rakt mot visionen.

 Strategin är nästan nådd.

 Strategin är inte nådd men vi rör oss i rätt riktning.

 Strategin är inte nådd.

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god eko-
nomisk hushållning i sin verksamhet. Varje år, i samband 
med budget, fastställer kommunfullmäktige i Höganäs 
de finansiella mål och strategier som ligger till grund för 
uppföljning och värdering av god ekonomisk hushållning 
för nästkommande år. Varje nämnd och helägt bolag ska 
också fastställa nämndmål som är kopplade till strategi-
erna. I denna förvaltningsberättelse följs mål och strate-
gier upp, indelat i fyra perspektiv. 

Höganäs vision 2025
Höganäs vision 2025 är att vi ska fortsätta att växa. 
Visionen består av fem olika byggstenar som beskriver var 
kommunen vill vara år 2025 och som resulterar i ett över-
gripande befolkningsmål – 30 000 invånare till  år 2025. 
Visionen grundar sig bland annat på en omvärldsanalys 
som beskriver vad Höganäs kommun måste satsa på för 
att hänga med i utvecklingen. För att nå det tillstånd som 
byggstenarna beskriver har åtta strategier tagits fram. 
Strategierna finns till för att hjälpa kommunen att för-
flytta sig framåt med sikte på visionsbyggstenarna. Stra-
tegierna kan beskrivas som fokusområden och ska ut-
värderas kontinuerligt. De kan förändras under resans 
gång beroende vilka utmaningar som kommunen står 
inför. Till strategierna kopplas nämndmål och det är till-
sammans med nämndmålens sammanlagda utfall som 
en bedömning görs hur det har gått för en strategi. Till 
strategierna finns även strategiambassadörer kopplade, 
det är tjänstepersoner som besitter en nyckelkompetens 
som är kopplad direkt till strategin. Strategierna bedöms 
utifrån fyra färger: 

Nämndmål
Utifrån de åtta strategierna har kommunens nämnder 
satt upp mål. På det viset byggs det upp en tydlig kopp-
ling, en röd tråd, mellan visionsbyggstenarna och strate-
gierna å ena sidan och nämndmålen för verksamheterna 
å andra sidan.  Utifrån dessa mål ska förvaltningarna ta 
fram verksamhetsplaner som leder till att nämndmålen 
uppnås.  Nämndmålen finns i bilagd verksamhetsberät-
telse under respektive nämnds rubrik. Planering och upp-
följning görs uppdelat i de fyra perspektiven, ekonomi, 
medborgare, medarbetare samt utveckling. 

Budgetprocessen
Budgetprocessen utgår från kommunens budgetprin-
ciper. Principerna fastställs årligen av kommunfullmäk-
tige i samband med att budget för nästkommande år be-
handlas. Principerna beskriver bland annat att kommun-
styrelsens arbetsutskott varje vår beslutar om nämndernas 
planeringsram. Nämnderna ska därefter upprätta ett bud-
getförslag inom beslutad planeringsram.  
Enligt Kommunallagen (2017:725) 11 kap. § 10 ska kom-
munfullmäktige fastställa budgeten för nästkommande 
år innan november månads utgång. Förvaltningarna 
upprättar därefter en internbudget inom ramen för de 
tilldelade anslagen. Internbudgeten ska också innehålla 
handlingsplaner för verksamheten. 

Uppföljningsprocessen  
Enligt kommunens budgetprinciper ansvarar budget-
ansvariga chefer för att planera och genomföra verksam-
heten inom fastställd budget. Budgetansvariga ska där-
för löpande följa upp och analysera budgetavvikelser och 
vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett utfall i 
balans med budget. 
På enhetsnivå ansvarar budgetansvariga för att löpande 
informera närmaste chef om enhetens ekonomiska läge. 
Uppföljning till kommunstyrelsen på förvaltningsnivå 
görs löpande via månadsrapporter. I delårsbokslutet pre-
senteras en prognos för helårets resultat. 

VISIONS-
BYGGSTENAR STRATEGIER NÄMNDSMÅL

Uppsiktsplikten 
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över 
alla kommunens samlade verksamheter, för såväl nämn-
der som för kommunala bolag. Budget med flerårsplan, 
verksamhetsplaner och mål är viktiga styrdokument som 
ger underlag för genomförande av verksamhet och eko-
nomi. Varje månad görs en månadsrapport där prognoser 
om större budgetavvikelser eller större brister i verksam-
heten redovisas. Månadsrapporten innebär att vi konti-
nuerligt gör en bedömning med 12 månaders perspektiv 
framåt. Den 31 augusti varje år görs en delårsrapport med 
uppföljning av verksamheter och ekonomi. Efter årets 
slut upprättas ett bokslut och det görs en årlig boksluts-
genomgång där nämndpresidier, koncernledning och 
ekonomer sammanfattar det gångna året. Koncernens 
helägda bolag lämnar då även in underlag för bolagsstyr-
ningsrapport, som sammanfattar och reviderar bolagens 
verksamhet under det gångna året. Bolagsstyrningsrap-
portens syfte är att utvärdera om bolagen har genom-
fört verksamhet  förenlig med det fastställda kommunala 
ända målet och inom ramen för de kommunala befogen-
heterna. Med analysen från årets uppföljning och med 
bokslutet i ryggen drar budgetprocessen igång på nytt.

Intern kontroll
Intern kontroll handlar om att se till att våra verksam-
heter bedrivs så effektivt som möjligt och att vi når de 
mål som beslutats utifrån våra grunduppdrag, lagar och 
regler. I arbetet ingår att förebygga, upptäcka och åtgärda 
fel och brister som hindrar kommunen att nå sina mål på 
ett säkert och effektivt sätt. Detta gör kommunen varje år 
genom att upprätta interna kontrollplaner, där framtagna 
risker kontrolleras, följs upp och åtgärdas.  I takt med att 
omvärlden förändrats genom exempelvis nya lagar, nya 
mål och inte minst ny teknik så behöver även det interna 
kontrollarbetet uppdateras, det är på så sätt ett ständigt 
pågående utvecklingsarbete. 
Kommunens nämnder och helägda bolag  är ansvariga 
för den interna kontrollen inom sitt respektive område. 
Genom uppsiktsplikten har kommunstyrelsen ett över-
gripande ansvar och en samordnande roll för att det är 
god intern kontroll inom hela kommunen. Arbetet följer 
reglementet för intern kontroll med därtill framarbetade 
anvisningar,  rapporterings- och uppföljningsmaterial. 

Samtliga nämnder och styrelser har gjort uppföljning av 
de kontroller och åtgärder som beslutats om i intern kon-
trollplan för 2022. På de kontroller som visat avvikelse 
under året har det gjorts en eller flera förbättringsåtgärder 
som följs upp under 2023.

Synpunktshantering
Under året har det kommit in totalt 175 ärenden i våra 
e-tjänster för synpunktshantering. Av dessa ärenden är 50 
ärende inskickade anonymt. Den kategori som använts 
oftast är ”stadsutveckling och trafik” med 34 ärende samt 
”bygga, bo och miljö” med 25 ärenden. När det gäller 
felanmälan, till exempel ej fungerande gatubelysning, 
oklippta gräsmattor, döda djur och felparkeringar, hän-
visar vi våra medborgare till DeDu där felanmälan kan 
göras till gata och park Under året kom det in totalt 2 
898 synpunkter i DeDu, där felparkering och släckt be-
lysning är de två kategori som använts mest med 291 
respektive 887 anmälda ärenden.

Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten
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Kommunens resultat för 2022 uppgår till 137,6 mnkr. 
Om resultatet från intäkter som tillhör exploaterings- 
verksamheten samt realisationsvinster av anläggnings- 
tillgångar inte räknas in uppgår kommunens resultat till 
109,4 mnkr som är hänförligt den löpande verksamheten. 

Ett långsiktigt hållbart Höganäs är en viktig visions-
byggsten i Höganäs vision 2025. Höganäs ska ha en fort-
satt stark beredskap för ekonomiska risker och ska vara 
bland Sveriges ekonomiskt allra starkaste kommuner. 
God ekonomisk hushållning är en viktig del i den håll-
bara utvecklingen.

God ekonomisk hushållning handlar om att styra eko-
nomin både i ett kortare och längre tidsperspektiv och 
begreppet har både ett finansiellt och ett verksamhets-
mässigt perspektiv. God ekonomisk hushållning förut-
sätter ett långsiktigt tänkande. För att säkerställa en god 
ekonomisk hushållning, krävs att varje generation står 
för de kostnader de ger upphov till. I annat fall kommer 
morgondagens medborgare att få betala, inte bara för den 
verksamhet de själva konsumerar, utan även för tidigare 
generationers överkonsumtion.

Höganäs kommun ska, som ansvarig för medborgarnas 
skattepengar, sträva efter att dessa används kostnadsef-
fektivt och ändamålsenligt. Höganäs kommun ska ha 
en långsiktig ekonomisk tillväxt och ett resultat som ga-
ranterar framtida kommuninvånare en bibehållen eller 
förbättrad nivå på verksamhet, service och anläggningar. 
Strategier, mål och riktlinjer för verksamheten ska bidra 
till att resurserna i verksamheten används till rätt saker 
och att de används på ett effektivt sätt.

För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen 
definierat:
• Finansiella mål och riktlinjer
• Strategier, mål och riktlinjer för verksamheten
Avstämningen av god ekonomisk hushållning görs  av 
kommunfullmäktige i samband med behandlingen av 
budget, delårsrapport och årsredovisning.

De båda finansiella målen är uppnådda. Kommunen ska 
redovisa ett positivt resultat, det vill säga ett överskott 
motsvarande 2,3 procent inklusive finansnetto och del 
av outnyttjade reserver, i förhållande till kommunens 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Utfallet motsvarar 
6,6 procent och målet är uppfyllt. Det andra finansiella 
målet är att investeringar inom skattefinansierad 
verksamhet ska vara självfinansierade. Höganäs kommuns 
skattefinansierade verksamhet är fri från lån och även 
detta mål är därför uppnått. 

De strategier som definierats för att nå visionen och en god 
ekonomisk hushållning är sammantaget är 2 uppnådda  
och 6 av strategierna på god väg att bli uppnådda. I visionen 
strävar vi efter att bli fler medborgare i kommunen. Vi växer 
och framförallt ökar andelen äldre. Utifrån nämndernas 
uppföljning av mål och verksamhetsberättelser är vår 
bedömning som helhet att verksamheten bedrivs i linje 
med kommunens visionsbyggstenar och strategier. 
Ekonomin är stabil och resultatet är positivt. Vi rör oss 
således i rätt riktning och med en ekonomi i balans. 
Bedömningen är att Höganäs kommun har en god 
ekonomisk hushållning för 2022.

Befolkningsgrafen ovan visar Höganäs kommuns befolkningsutveckling från 2016 till 2022. 

God ekonomisk hushållning 
och ekonomisk ställning

Under året har kommunen växt med 514 personer. 
Den 31 december hade Höganäs 28 103 medborgare i kommunen. 

28.103
medborgare  
i kommunen

  Strategin är nådd och styr rakt mot visionen.

Under 
året har 
kommunen 
växt med 

514 
personer 
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  Visionsbyggsten: Full fart inom och till Höganäs 
I Höganäs är det nära till allt för boende, besökare och företag, tack vare utveck-
lade möjlig heter att färdas spårbundet, med flyg, med buss, med cykel och till fots. 
Därtill en modern digital infra struktur där alla har en snabb internetuppkoppling.

Omvärldsanalys: Höganäs behöver vara uppkopplat mot växande storstäder 
som Malmö/Lund och Köpenhamn, det vill säga det ska gå fort att förflytta sig till 
och från större städer. 

Från kol till diamant

1.

Strategin är nästan nådd.

Bussförbindelser
Flexlinjen 201 som trafikerar Höganäs tätort 
går numera även på lördagar. En ny busslinje, 
224, är igång och går från Höganäs via Jonstorp, 
Mjöhult, Ingelsträde till Mariastaden. 
 
Laddplatser
Det finns i dagsläget cirka 70 publika laddplatser i 
kommunen och det pågår ett arbete med att identi-
fiera potentiella platser för flera nya laddstationer. 
 

Bebyggelser
Etapp 4 på Storgatan blev klar under året och det 
byggdes även en ny entré till Kvickbadet. 
 
Trafiksäkerhet
Under året har olika trafiksäkerhetsåtgärder 
vidtagits. Exempelvis har en gång- och cykelbana  
anlagts på Långarödsvägen och fyra nya överfarter 
har byggts i Höganäs tätort och Viken samt ett 
nytt övergångställe på Ljungvägen.

Strategi: Förbättra kommunikationerna

• Driva, samarbeta och arbeta för att få till stånd utbyggnad av fysisk och digital 
infrastruktur i kommunala, regionala och nationella sammanhang.

Uppföljning av våra 
visions byggstenar 
och strategier 2. Visionsbyggsten: Internationell kunskapskraft

Lärare, elever och föräldrar är stolta över utbildningsmöjligheterna i Höganäs. 
Invånarna är rustade för en internationell kunskapskonkurrens genom hela livet.  
Näringslivet och kommunen i Höganäs lockar ”the best and the brightest”. Det 
råder ett nära samarbete mellan näringsliv, skola, högskola och universitet, vilket 
skapar idékraft. Det finns ett antal starka profileringar/specialiseringar.

Omvärldsanalys: Höganäs behöver ett kunskapsintensivt näringsliv och bra skolor. 

Ny modell för uppföljning
Ett omtag av det systematiska kvalitetsarbetet har gjorts 
inom utbildningsförvaltningen, där en ny modell för 
uppföljning och analys nu implementeras. Genom att 
sätta ökat fokus på kvalitetsarbetet kan bättre analyser 
göras och det blir enklare att hitta rätt insatser som ger 
effekt över tid. 

Tre av våra skolor, Pålstorpsskolan, Tornlycke skolan och 
introduktionsprogrammen på Kulla gymnasiet har bli-
vit antagna att delta i Skolverkets skolutvecklingsinsats 
"Samverkan för bästa skola som syftar till att förbättra 
skolresultaten". 

Nytt program på Kullagymnasiet
Hösten 2022 startade försäljnings- och service-
programmet för första gången på Kullagymnasiet. 
Programmet är nytt nationellt, och ersätter delvis det 
tidigare handels- och administrationsprogrammet. 
Programmet kan leda till arbete inom handelsbranschens 
olika yrkesområden, bland annat med försäljning, 
kommunikation, marknadsföring och service men också 
till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Frånvaron påverkad av pandemin
Pandemin har i stort inneburit en högre frånvaro bland 
såväl personal och elever som påverkat den dagliga verk-
samheten. Nu när pandemin är över märks det en ökad 
tendens bland elever att stanna hemma vilket har följts 
upp under året.
 
Utbyggnaden av Bruksskolan är igång. 
Det finns idag ett brett samarbete mellan närings-
livs avdelningen och grund- och gymnasieskolan och 
många olika aktiviteter, samverkansgrupper och in-
satser görs. Allt med syfte att rusta och stärka fram-
tidens kompetenser och bidra till en god kompetens-
försörjning.

Strategi: Stärk skolans bredd och spets

• Bygg en stabil kunskapsgrund i de lägre åldrarna, spetsa och profilera i de högre 
åldrarna och då med koppling till näringsliv. 

• Skapa samarbeten där skola, näringsliv och universitet/högskola möts.

Strategin är nästan nådd.
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Vi ska stärka medarbetarskapet
Processen att stärka medarbetarskapet har fort-
löpt under hela året, främst genom medarbetar-
diamanten. Medarbetar- och ledardiamanten har 
också vävts in i våra styr dokument, vilket bland 
annat innebär ny arbetsmiljöpolicy och alkohol- 
och drogpolicy.
 
Digitalisering
Nya digitala plattformar har arbetats fram, både vad 
gäller systematiskt arbetsmiljöarbete, dokumenta-
tion kring rehabilitering, arbetsskador/tillbud samt 
personalärenden. Implementering skedde senare 
delen av hösten.
 
Medarbetarundersökning
Medarbetarundersökningen genomfördes i år i 
kommun (och omsorgsbolag) under perioden vecka 
35–37, totalindex samt index för ledarskap ligger på 
samma nivå som tidigare. Områden där vi kan bli 
bättre är måluppföljning och om medarbetarna kän-
ner uppskattning från sin chef. Förvaltningarna har 
under hösten arbetat fram handlingsplaner för det 
fortsatta arbetet. Höganäshem och Höganäs Energi 
använder ett så kallat pulsmätningsverktyg vilket 
innebär kontinuerlig mätning under året - med 
överlag goda resultat.
 
Uppdatering av kompetensförsörjningsplan
Fokus har också legat på arbetet kring att uppdatera 
den centrala kompetensförsörjningsplanen så att 

verksamheterna kan bryta ner den och arbeta vidare 
med aktiviteter kopplat till sina egna kompetens-
försörjningsutmaningar.
 
Många kompetensutvecklingsinsatser har genom-
förts, från Socialförvaltningens del tagande i den 
nationella satsningen "Yrkesresan" till Utbildnings-
förvaltningens stärkta kollegiala lärande via sambe-
dömningsträffar och lärgrupper.
 
Frånvaron har minskat
Sjukfrånvaron har minskat och frisktalet är därmed 
högre än 2021. Pandemin fram kallade en hög sjuk-
frånvarotopp (10 %) under januari, medan våren 
och sommaren låg på mer normala nivåer. Frisktalet 
blir därmed 94,51 - något högre än 2021. Sannolikt 
kan en stor andel av frånvaron härledas till pande-
min och ökad generell smittspridning under hösten. 
 
Större rörlighet på arbetsmarknaden
Personalomsättningen har ökat på helåret 2022 - 
från 7,4 % på delåret till 15 % på helåret. En global 
trend sedan pandemislutet visar att många arbets-
givare upplever "the great resignation" vilket innebär 
större rörlighet på hela arbetsmarknaden. En mot-
trend talar för att arbeten i offentlig sektor anses 
mer säkra än i andra branscher i osäkra tider. Oav-
sett globala trender arbetar kommunen vidare efter 
strategin att fortsatt vara en arbetsgivare i framkant 
- för att säkra fortsatt kompetensförsörjning och 
vässa på arbetsgivarerbjudandet.

Strategi: Arbetsgivare i framkant

• Vi ska uppfattas som en av de bästa arbetsplatserna i Sverige. 

• Vi ska vara en cool, modern och innovativ arbetsgivare. 

• Vi ska ha ett ledarskap och ett medarbetarskap som är tydligt, engagerat  
och professionellt. 

• Vi ska skapa utvecklingsmöjligheter och ta tillvara medarbetarnas kompetenser.

Strategin är nästan nådd.

Visionsbyggsten: Upplevelsemotorn Höganäs
Höganäs som destination är en stark dragare för boende, besökare och 
företagare. Människorna strömmar till kommunen för äventyr i naturskön miljö. 
Attraktionerna i kommunen samlas i en gemensam upplevelsebild som alla 
kan berätta om och vara del av.

Omvärldsanalys: Höganäs måste hänga med i besöksnäringen som är en 
stor och växande bransch som professionaliseras snabbt. 

3.

Strategin är nådd och styr rakt mot visionen.

Företagsbesök
Under året genomfördes ett antal företagsbesök, 
såväl digitala som fysiska. Sammanlagt genomfördes 
cirka 50 besök. Bland annat har KSO tillsammans 
med näringslivschefen gjort ett antal riktade före-
tagsbesök, framför allt på medelstora företag. Vi 
hade ett relativt stort antal lotsärenden under året 
och totalt genomfördes tretton företagslotsar. Inom 
ramen för Familjen Helsingborgsamarbetet har en 
digital utbildning inom "motiverande samtal" tagits 
fram för myndighetsutövare i kommunerna. Vid 
framtagandet har Höganäs kommun varit referens-
kommun när det gäller de delar som riktar sig mot 
tillsyn och inspektion inom miljöområdet. Denna 
utbildning kommer att vara helt klar och lanseras 
under våren 2023.
 
Digitala temamorgnar
Under året genomfördes ett antal digitala te-
mamorgnar för kommunens företagare. Bland äm-
nena för dessa märks upphandling och hållbarhet. 

Det genomfördes även ett antal nätverksträffar för 
företagare som lockade mellan sextio och hundra 
deltagare. Vidare fortsatte arbetet med att ta fram 
och utforma ett nytt område för verksamhetsmark 
på östra Tjörröd. Här kommer tolv tomter för lätt-
are industri att tas fram och säljas. Målsättningen är 
att kunna börja sälja tomterna under 2023. 

Fina resultat
Arbetet med att förenkla för företag fortsätter att ge 
fina resultat. Höganäs har fått mycket gott omdöme 
i SKR:s Insiktsundersökning där Höganäs precis 
som förra året är trea i Sverige. Vi är alltjämt etta 
i Skåne. Det totala NKI:et har ökat något, från 
85 till 86. Höganäs kommun har mycket höga 
NKI (Nöjd-kund-index) på flera av delområdena, 
bland annat inom markupplåtelse (NKI 90, plats 
2 i Sverige) och livsmedelskontroll (NKI 89, plats 
7 i Sverige). I Svenskt Näringslivs undersökning 
Företags klimat 2022 är Höganäs kommun åtta i 
landet. Detta innebär att vi tappar tre placeringar, 
men att vi är topp tio i landet för sjunde året i rad. 

Strategi: Förenkla för företag

• Gör det ännu enklare att starta, etablera, driva och utveckla företag. 

• Företagarna ska vara en självklar del av kommunens utveckling. 

• Ha ett gemensamt förhållningssätt till det värdskapet inåt och utåt.
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Strategin är nådd och styr rakt mot visionen.

Kampanj - säsonga på Kullahalvön
För att stötta besöksnäringen i deras kompetens-
försörjning har vi bland annat gjort en kampanj 
både inom Sverige men också i Europa för att sä-
songa på Kullahalvön och samtidigt möjliggjort för 
säsongsbostäder. Detta har resulterat i att fler företag 
kunnat ha öppet varje dag under högsäsongen.

Besöksservice
För att höja kvalitén på besöksservice och värdskap 
genom fördes det en värdskaps kick-off för alla som 
möter våra besökare, vilket kommer att bli en åter-
kommande aktivitet. Vi testade en pop-up besök-
service nere på Kvick som var välbesökt där besökare 
kunde få tips på upplevelser men även låna strand-
leksaker till barnen. 

Detta har resulterat i en ansökan till innovations-
fonden som också blivit beviljad på ett modernt 
mobilt kontor i form av en ombyggd mini-van 
som kommer användas som besöks service under 
sommaren och mobil medborgardialog av andra 
avdelningar under resten av året för att vara där 
målgruppen är. 

Utveckling av vandrings- och cykelleder
För att skapa reseanledningar året runt har vi i 
sam arbete med Länsstyrelsen satt igång arbetet att 
utveckla våra vandrings- och cykelleder på Kulla-
halvön. Denna satsning innebär både utveckling 
av de fysiska lederna men också den digitala infra-
strukturen. Vi lanserade också en höstlovskampanj 
tillsammans med besöksnäringen för att locka fler 
till Kullahalvön under hösten och under vintern 
har vi tagit fram en vinterbadskarta och kört en 
vinterbadskampanj.

Lockar produktionsbolag
Vi har också jobbat med att locka hit produktions-
bolag, bland annat var Tareq Taylor här i slutet 
på augusti med sitt matprogram Nordic Cookery 
som under hösten visats på matkanalen i Sverige 
och kanalen Godare i Norge och kommer visas 
internationellt under 2023. Vi hade också ett 
produktionsbolag på plats under en vecka i augusti 
som spelade in en reklamfilm för Bauhaus med 
Peter Stormare och Kristoffer Hivju som körs på 
TV 4 och ett nytt produktionsbolag har startat på 
Kullahalvön som förhoppningsvis kommer leda till 
många kvalitativa produktioner från vår destination.
 
Kampanj i våra grannländer
Inom Familjen Helsingborg-samarbetet körde vi en 
naturnära kampanj mot Tyskland och Danmark där vi 
använde material från förra årets influerarkampanj för 
att göra filmer som vi kört i sociala medier, men också 
haft 10 influerare från Tyskland och Danmark. 

Vi hade också en FAM-trip där 10 researrangörer från 
bland annat Tyskland, Frankrike och USA som fick 
uppleva Malmö, Helsingborg och Kullahalvön, vilket 
lett till flertalet samarbeten med besöksnäringen. 
Inom Två Halvöar-samarbetet tog vi fram fem filmer 
under 2021, där lokalbor berättar om sina två halvöar.
 
Utveckling av Kvickbadet
Vi har växlat upp Kvickbadets södra del med food-
court samt solstolar i regnbågsfärger och utegymmet 
har utvecklats. Efter två års pandemi kunde vi bjuda 
in till Mat- och sommar fest nere vid Kvickbadet 
med tre stora artister, lokal mat och dryck och 
fantastiskt fin inramning.  

Strategi: Växla upp upplevelsenäringen

• Skapa förutsättningar att utveckla nya besöks attraktioner ihop med näringen och 
vässa de besöks attraktioner som redan finns. 

• Arbeta tillsammans med företag och föreningar för att stärka upplevelseutbudet och 
destinationen Höganäs/Kullabygden. 

• Stärk stadskärnan till en livligare upplevelse- och handelsplats. 

• Utveckla utbudet av kultur-, sport- och rekreationsmöjligheter.

Visionsbyggsten: Växande småstadscharm
Befolkningstillväxt, mötesplatser och alternativa boendeformer möjliggör en 
dynamisk miljö där kommunen blir ännu mer levande. Höganäs kommun bygger 
vidare på en varierad boendemiljö genom att möta en större variation av livsstilar 
och behov i alla livsfaser. Den charmiga enkel heten och närheten finns kvar 2025.

Omvärldsanalys: Höganäs behöver förstå samhället där det finns allt fler 
med olika etnisk/kulturell bakgrund, livsstilar och engagemang i nya former. 
Höganäs behöver ha beredskap för åldrande befolkning, ekonomisk kris, 
klimatförändringar och resursbrist.

4.

Strategin är nästan nådd.

Servicemätning
Under våren genomfördes en servicemätning där 
300 personer som varit i kontakt med kommunen 
via telefon och mejl fått svara på frågor om enkel-
heten att lösa sitt ärende samt hur de upplever 
bemötandet och tydligheten i kontakten med kom-
munen. Många är nöjda och betonar enkelheten att 
lösa sitt ärende direkt i kontakt med servicecenter. 
Personalen upplevs som proffsig, kunnig och trevlig. 
Det man är mindre nöjd med är återkopplingstiden 
från specifika handläggare ute i organisationen. 

Medborgarundersökning
Medborgarundersökningen genomförs vartannat år 
och under hösten skickades enkät ut till 1200 med-
borgare. När medborgarna ombads att svara på vad 
de tyckte om kommunen som helhet, kom följande 
svar (rikets resultat inom parantes):
• 98 procent av kommunens invånare tycker att 

kommunen är en mycket eller ganska bra plats att 
bo och leva på. (92,4 procent)*.

• 91,1 procent av kommunens invånare tycker att 
kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket 
eller ganska bra sätt. (80,7 procent)*.

• 81,3 procent av kommunens invånare kan rekom-
mendera andra som inte bor i kommunen att 
flytta hit. (62,6 procent)*.

•  28,3 procent av kommunens invånare upplever 
att man har mycket eller ganska stora möjligheter 
till insyn och inflytande över kommunens beslut 
och verksamheter (21,1 procent)*.

 
Digitalisering inom vården
Inom vård och omsorg har en rad digitala utveck-
lingsinsatser för att underlätta både för brukare och 
personal inom verksamheterna genomförts. Imple-
mentering av Lifecare, det nya verksamhetssystemet 
stöttar och automatiserar nya arbetsprocesser. Mina 
sidor är en del av detta system som möjliggör för 
medborgaren att följa sitt ärende och att direkt kom-
municera med handläggaren.

Stöd vid skilsmässa 
Höganäs kommun är första kommunen att erbjuda 
skilsmässofamiljer digitalt stöd. SES, samarbete 
efter skilsmässan, är ett digitalt stöd som ska hjälpa 
föräldrar och barn att hantera en skilsmässa. 

Mötesdagar för medborgarna
Under våren deltog representanter från alla förvalt-
ningar och bolag i Hela Höganäs på riktigt där med-
borgare fick möjlighet att träffa politiker och tjänste-
män för lämna synpunkter, diskutera och ge förslag 
kring våra olika verksamhetsområde. Dessa har bear-
betas av förvaltningarna och bolagen under hösten.

Strategi: Utveckla dialog och service

• Skapa smarta forum och former för konstruktiv dialog med medborgare,  
näringsliv och föreningsliv.

• Utveckla service i framkant för att möta krav på smidig het, enkelhet och snabbhet.

* Motsvarande siffra för övriga landet.
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Strategin är nästan nådd.

Starkare social hållbarhet
Under 2022 har vi tagit ytterligare kliv för stärkt social 
hållbarhet. Mötesdagarna Hela Höganäs på riktigt, 
utgjorde en mycket positiv och inspirerande arena för 
möten och dialog med medborgare. I samband med 
att restriktionerna släpptes i februari har vi kunnat 
återgå till det normala med fokus på möten, aktivite-
ter och evenemang - sådant som skapar gemenskap, 
känsla av samhörighet och livskvalitet. Besökarna har 
återvänt till både bibliotek, fritidsgårdar, kulturliv och 
Höganäs Sportcenter.
 
Stöd till arbetslösa
Arbetslösheten har sjunkit i takt med att pandemin 
ebbat ut. Ett viktigt projekt med fokus på unga som 
varken studerar eller arbetar, KAASAM, har startat på 
Utvecklingscentrum. Ungdomar som finns inom ra-
men för kommunens aktivitetsansvar ska fångas upp så 
tidigt som möjligt och erbjudas ändamålsenligt, anpas-
sat stöd. Detta är ett sätt att tidigt förebygga och stävja 
arbetslöshet, missbruk, isolering och utanförskap.
 
Invånarna känner sig tryggare
Polisens trygghetsmätning, som gjordes under 
hösten, visar ett bättre resultat jämfört med året 
innan. Invånarnas upplevda trygghet mäts och 
Höganäs är den näst tryggaste kommunen i 
nordvästra Skåne. Denna placering kan vara ett 
resultat av det fina samarbetet med polisen och 
uthållig samverkan i Trygghetsprojektet. 

Målmedvetet arbete för integration
Kriget i Ukraina är något som påverkat oss under 
större delen av 2022. Vad gäller flyktingmottagande, 

beredskap, boende och fritidsaktiviteter har vi sva-
rat upp på ett mycket bra sätt. Inte minst projektet 
"Nyckel till fritid", ett samarbete mellan kultur- och 
fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och flera 
föreningar, är ett gott exempel. Här har hundratals 
deltagare aktiverats, lotsats in i samhället och fått 
stöd i att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter och 
träffa likasinnade. Vidare har vi arbetat målmedvetet 
med försörjningsstödet. Åtgärder för att minska an-
delen vuxna som återaktualiseras ett år efter avslutat 
försörjningsstöd har varit prioriterat och gett positivt 
resultat. Även andelen barn och ungdomar som inte 
återaktualiserats har ökat och är nu 90 %.
 
Samverkan mella skola och arbetsliv
Inom både grundskola och gymnasium har vi sat-
sat på studie- och yrkesvägledning, detta för att öka 
elevernas valkompetens och framtidstro. Arbetet för 
samverkan mellan skola och arbetsliv har också växlats 
upp, som en del i detta. Intern statistik visar på att 
gymnasiebehörigheten ökar, en positiv utveckling.
 
Förebyggande arbete för ungdomar
Behovet av ett brett och samlat förebyggande arbete 
riktat till unga, blev särskilt tydligt under våren. 
Unga flickor mår dåligt och detta visar sig i form 
av ätstörningar, självskadebeteende och riskbruk, 
bland annat. Socialförvaltningen tog i våras ett hel-
hetsgrepp kring det förebyggande arbetet och två 
nya tjänster med detta fokus inrättades. Dessutom 
förstärktes fritidsgårdsverksamheten med fältassis-
tenterna, ett sätt att arbeta mer aktivitetsbaserat och 
nära ungdomarna.

Strategi: Stärkt social hållbarhet

• Utveckla levande livsmiljöer för att möta olika behov och skeenden i livet. 
• Utöka möjlig heterna till möten mellan människor. 
• Erbjuda alla samma möjlig heter att bidra, som att vara med i samhälls gemenskapen.

Visionsbyggsten: Långsiktigt hållbart Höganäs
Höganäs växer och utvecklas med minskad belastning på miljön. Höganäs 
har fortsatt stark beredskap för ekonomiska risker genom att vara bland 
Sveriges ekonomiskt allra starkaste kommuner. Höganäs har en stark social 
sammanhållning och gemenskap som präglas av tillit och tolerans. Det är lätt 
att leva hälsosamt i Höganäs.

Omvärldsanalys: Höganäs behöver ha beredskap för åldrande befolkning, 
ekonomisk kris, klimatförändringar och resursbrist.

5.

Miljömässig hållbarhet
Höganäs insatser för att förverkliga miljömässig 
hållbarhet går bra. Aktuell hållbarhets årliga ranking 
visar att vi är på rätt väg inom många områden. 
I årets mätning klättrade vi till plats 19 (26) i 
Sverige och behöll plats 5 i Skåne. Positionen 
kan stärkas ytterligare när vi genomför beslutade 
åtgärder kopplade till miljöprogrammet, ett 
förbättrings område är hållbart byggande.

Globala målen
Arbetet med Agenda 2030 har fortsatt under året 
med analyser av förvaltningarnas och bolagens 
kopplingar till de globala målen. Nämnder och 
bolag har satt mål med kopplingar till de globala 
målen och till visionen.

Återbruk av möbler
Kommunens interna återbruk av inventarier an-
vänds och är uppskattat i organisationen och ger 
kommunen ett bättre resursutnyttjande, de första 
12 månaderna har kommunen sparat 230.000 kr. 

Minskade utsläpp
Utsläppen av växthusgaser (2020) har minskat med 
22 % per invånare och år jämfört med 2011 års 
nivåer. Minskningen kommer av de omfattande 
restriktioner som gällde under stora delar av 2020 på 
grund av pandemin. Totalt minskade utsläppen med 
5 % jämfört med 2019. Preliminära mätdata för 
2021 och 2022 visar på ökande utsläpp, trendbrottet 
verkar vara tillfälligt. 

Hållbarhetsdialog med invånare
Under Hela Höganäs på riktigt lyftes hållbarhet till 
våra invånare från många olika håll av alla delar av 
koncernen. Ett bra sätt att skapa engagemang för en 
hållbar livsstil i linje med miljöprogrammets mål. 

Lansering av hållbarhetsavtal
Under hösten lanserade vi ett hållbarhetsavtal för 
att engagera och underlätta hållbarhetsarbetet för 
kommunens företagare. 

Strategi: Förverkliga miljömässig hållbarhet

• Integrera miljö mässig hållbarhet i alla processer och verksamheter.

• Tydliggör och ta hänsyn till miljö konsekvenser av våra beslut.

Strategin är nästan nådd.
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Nominerad till Sveriges 
kvalitetskommun
Vi blev nominerade till utmärkelsen Sveriges Kvalitets-
kommun 2021 och var en av fem kommuner som deltog 
på Kvalitetsmässan i Göteborg i maj. Vi fick gratulera 
Nacka till vinsten och hoppas att det är vi nästa gång 
som utses till den kommun som har lyckats bäst med 
att utveckla demokrati, service, arbetsgivarpolitik och 
samhällsbyggande och med att leverera tjänster med hög 
kvalitet. Även om vi inte nådde riktigt hela vägen fram 
till vinst så har vi uppmärksammats för våra mycket 
goda resultat och för vårt  utvecklingsarbete. Detta har 
resulterat i besök från flertalet kommuner runt om i Sve-
rige och även från vårt grannland Norge.

Hela Höganäs på riktigt
Mötesdagarna Hela Höganäs på riktigt arrangerades 
under våren med syfte att skapa ett inspirerande och 
nytänkande forum för dialog med medborgare och be-
sökare i kommunen. Det blev tre fantastiska dagar med 
spännande möten, kulinariska upplevelser och utveck-
lande diskussioner mellan 5000 besökare och oss som 
arbetar inom kommunen! 1 208 besökare svarade på en 
enkätundersökning med olika frågor. 89% av de sva-
rande uppgav att de var nöjda med arrangemanget. 85% 
av de svarande var nöjda eller mycket nöjda med: maten, 
värdskapet, lokalen och upplevelsen som helhet.
Minst 125 idéer kom in inom olika områden: bo och 
leva, kultur, skola, stadsutveckling, trygghet och turism.

Ny verksamhet i Höganäs
Höganäs Keramiskt Center och Höganäs Museum 
och Konsthall skapar en gemensam verksamhet. "Den 
kreativa platsen för keramik, konst och kultur", är den 
nya visionen för verksamheten som blir en kombina-
tion av utbildnings- och utställningsverksamhet till-
sammans med de keramiska samlingarna och stads- 
och kulturhistoria.

En projektgrupp, med representanter från båda verk-
samheterna, fick i uppdrag att återkomma med förslag 
till gemensam vision, verksamhetsidé och ledning för 
en ny gemensam verksamhet med placering på Höga-
näs Övre där museet är idag. 

Det kommer bli en plats för utbildning inom keramik, 
konst och konsthantverk, med tillgång till keramis-
ka samlingar och kultur- och stadshistoria som ger 
perspektiv på vår historia, samtid och framtid samt 

utställningar som har en spännvidd mellan lokala, na-
tionella och internationella konstnärer och samlingar. 
Den nya verksamheten innebär en fantastisk möjlighet 
för såväl kommunen i stort som för framtida talanger.

Höganäs Omsorg AB fyllde 5 år
Den 28 oktober var det kalas i Tivolihuset när vi firade 
att Höganäs Omsorg fyllt fem år. Det fanns fina och 
intressanta utställningar, underhållning och prisutdel-
ningar. Det bjöds på mingelmat och fika och daglig 
verksamhet kom och sjöng och spelade. 

Tydligare skolorganisation
Under året har en förändring i ledningsorganisationen 
initierats i grund- och gymnasieskolan som innebär att 
varje skolenhet har en rektor och som leder med hjälp av 
biträdande rektor/er. Syftet är att förtydliga rektors an-
svar och mandat och därmed styrning och ledning. Detta 
kommer för medarbetarna innebära en tydligare organi-
sation och bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag. 

Kvaliteten i våra verksamheter med 
medborgaren i fokus
Höganäs deltar i projektet ”Kommunens Kvalitet i Kort-
het” (KKiK). Syftet är att genom jämförelser skapa kun-
skap om kommunernas kvalitet och effektivitet ur ett 
medborgarperspektiv. Projektet drivs av Sveriges Kom-
muner och Regioner (SKR).

Att jämföra och analysera nyckeltal ger kunskap som 
kan bidra till förbättringar och verksamhetsutveckling.
KKiK innehåller cirka 40 nyckeltal som är indelade i 
följande områden:

Barn och unga 
Stöd och omsorg
Samhälle och miljö

Läs om våra resultat på nästa sida.

Väsentliga händelser

Strategierna ”växla upp 
upplevelsenäringen”, 
”stärk skolans bredd 
och spets” och strategin 
”stärkt social hållbarhet” 
är kopplade till 
perspektivet medborgare. 

Medborgare

Page 75 of 400



24 25

FÖ
RV

A
LT

N
IN

G
SB

ER
Ä

TT
EL

SE

FÖ
RV

A
LT

N
IN

G
SB

ER
Ä

TT
EL

SEKommunens kvalitet i korthet (KKiK)
Ett antal nyckeltal som är plockade ur de cirka 40 mått som är med i KKiK presenteras nedan. Diagrammen 
visar resultatet, värdet, från den kommun med sämst resultat och den kommun med bäst resultat. Det visar också 
resultatet för Höganäs och vilket som är medelvärdet. De färgglada måttlinjerna anger hur Höganäs  kommuns 
resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grön ruta betyder att Höganäs resultat ligger bland de 
25 procent av kommunerna med bäst resulat, gul ruta bland de 50 procent i mitten och röd ruta bland de 
25 procent som har minst fördelaktigt resultat. Den vita trendpilen till höger anger om värdet är en förbättring eller 
en försämring för Höganäs mellan 2021 och 2022. 

   Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel

SÄMST BÄST

91,811,3 78,9

HÖGANÄS

  
  Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och    
       svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)

9325 70 72

BÄSTSÄMST

Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, 
kommunala  skolor, andel

SÄMST BÄSTMEDEL

10073,2 91,1 95,5

    Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor,
    andel (%) 

97,868,6 87,3 87,0

MEDELSÄMST

Andelen elever som tar examen från gymnasiet inom 
4 år är relativt stabilt sedan 2015 men trenden har visar på 
ett högre värde än förra året som var 73,7 procent. I detta 
resultat ingår också de elever som började gymnasiet på 
introduktionsprogram, exempelvis nyinvandrade elever. 
Nio av tio elever får godkänt i idrott och hälsa i Sverige 
men här finns mycket stora variationer mellan skolenhe-
ter, där det i vissa skolor endast är hälften av eleverna som 
fått godkänt betyg. I Höganäs ligger vi bra till,  av alla i 
åk 9 har 95,5 procentgodkänt betyg i idrott och hälsa. 
Vi vet att idrottandet minskar i landet bland såväl flickor 
som pojkar och i alla åldersgrupper och hoppas att pan-

demin inte bidragit till avhopp när aktiviteter legat nere. 
Andelen elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat 
alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som 
andraspråk ligger på 72 procent. Riket i genomsnitt lig-
ger på 70 procent. Bäst i landet ligger Danderyd  med 
93 procent. Matematiken i åk 6 tillhör de globala målen 
där vi kan se att fler och fler i barn i Sverige inte klarar 
matematiken. Höganäs ligger på medel i Svergie på 87 
procent. Totalt sätt i Sverige går det att se skillnader mel-
lan flickor och pojkars resultat men också vilken utbild-
ning som föräldrarna har spelar roll på barnens resultat. 
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    Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd,  
    medelvärde

SÄMST BÄSTMEDEL

1173 16 7

    Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet 
     inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde

3220 44 32

BÄSTMEDELSÄMST

   Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare 
   möter under 14 dagar, medelvärde

SÄMST BÄSTMEDEL

625 16 14

    Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel 

10067 86 90

MEDELSÄMST BÄST

ST
Ö

D
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C
H
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M

SO
RG

HÖGANÄS

HÖGANÄS

ANTAL BARN

PROCENT

HÖGANÄS

PROCENT

HÖGANÄS

DAGAR

HÖGANÄS

DAGAR

HÖGANÄS

ANTAL

HÖGANÄS

PROCENT

Väntetiden för beslut om försörjningsstöd har i Sverige 
legat i princip oförändrad, med ett medelvärde på 15 da-
gar. Däremot är spridningen mellan kommuner stor, från 
en dag upp till 173 dagar. I Höganäs är väntetiden 7 da-
gar vilket är i samma nivå som förra året.
Väntetid till boende för äldre och funktionshindrade 
med särskilda behov ökar generellt sett vad gäller medel-
värde, vilket är en negativ utveckling. I Höganäs har vi 
relativt kort väntetid till särskilt boende, 32 dagar inom 
äldreomsorgen. För LSS har vi för få med ansökningar 
och värdet kan därför inte visas. 
Medelvärdet vad avser personalkontinuitet inom öppen 
hemtjänst ligger på 16 personer i snitt i Sverige. Sprid-
ningen av resultaten mellan kommuner sträcker sig från 7 
personer till 25 personer. I Höganäs har vi ett genomsnitt 
på 14 personer. Det är en fantastisk förbättring från förra 

året då vi hade 19 personer i genomsnitt. Detta gäller hos 
de personer som är  65 år eller äldre, som har två eller 
fler besök av hemtjänsten varje dag (måndag-söndag). 
Mätningen avser tiden mellan 07.00-22.00. Trygghets-
larm, matleveranser och hemsjukvårdspersonal räknas 
inte. Brukare som inte bott i det egna hemmet under 
hela eller delar av mätperioden exkluderas ur mätningen.
Brukarbedömningnen av hemtjänst och äldreboende 
gäller personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett 
att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten. I 
undersökningen får de svara på frågor om de känner sig 
trygga, lider av oro, deras generella hälsotillstånd, be-
mötande och om de ofta besväras av ensamhet. Här har 
Höganäs ett resultat på 90 procent, riket ligger på 86 
procent. På grund av pandemin gjordes ingen mätning 
2021 men resultatet har minskat något, generellt sett,  i 
alla kommuner

    Företagsklimat enligt öppna jämförelser (Insikt) (%)

SÄMST MEDEL

8756 75 86

    Delaktighetsindex, andel av maxpoäng på frågeformulär (%)

9624 62 94

MEDELSÄMST

   Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person

SÄMST BÄSTMEDEL

280756 496555

    Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)

714 2928

MEDEL
HÖGANÄS

SÄMST
HÖGANÄS

PROCENT

HÖGANÄS

KILO

BÄST

Resultaten vad företagsklimat enligt öppna jämförelser 
fortsätter att vara riktigt bra. Medelvärdet i Sverige har 
ett index på 75 där Höganäs ligger på 86. Höganäs är 
tredje bäst i Sverige enligt Insikt och visar på en positiv 
trend sedan 2012. Nyckeltalet ”delaktighetsindex” visar 
på en stor spridning mellan kommunerna där 96 procent 
av maxvärde är högsta värde och 24 procent lägst. Höga-
näs resultat är 94 vilket är näst bäst resultat i Sverige är är 
bland annat en effekt av arbetet med strategin ”utveckla 
dialog och service”. Värdet baseras på 25 frågor för att få 
en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för med-
borgarna att delta i kommunens utveckling, exempelvis 
via medborgardialoger och möjligheten att få kontakt 
med en politiker. 

Vad gäller resultaten för miljömåtten visas en svagt ned-
åtgående trend på riksplanet för total mängd insamlat 
hushållsavfall, vilket är positivt då allt mindre slängs.  
Jämfört med resten av riket är Höganäs bra på att samla 
in förpackningar och returpapper men mindre duktiga 
på farligt avfall, mat- och restavfall. 
Trenden för andelen ekologiska livsmedel är däremot 
stadigt ökande sedan 2007 och senaste medelvärdet för 
riket ligger på 29 procent, men med en spridning från 
4 procent till hela 71 procent. Miljömåtten tenderar att 
ha bättre resultat i södra Sverige och främst i storstads-
områden. Vill du läsa mer om våra mått i kommunens 
kvalitet i korthet (kkik) kan du gå in på vår hemsida  
www.hoganas.se.
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63,8

MEDEL
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Bemanning och volym

Strategierna ”arbetsgivare i framkant” 
är kopplad till medarbetarperspektivet.

Medarbetare
Antalet tillsvidareanställda i koncernen var vid års-
skiftet 1 858, det vill säga 75 fler än fjolåret – denna 
siffra inkluderar Höganäs kommun, Höganäs Omsorg 
AB, Höganäs Energi AB och AB Höganäshem. Ytter-
ligare 217 personer var visstidsanställda vid årets slut, 
63 färre än året innan vilket gjorde att totalt sett var an-
talet månadsanställda något högre 2022 än året innan. 
Antalet timvikarier/intermittent anställda ligger i stort 
sett på samma nivå som 2021, det skiljer ett tiotal per-
soner vid årsskiftet. 

En fin trend med en sjunkande sjukfrånvaro grusades 
något av en tydlig sjukfrånvarotopp under januari och 
februari 2022. Tyvärr gjorde detta att totalt visar 2022 
en något högre nivå av sjukfrånvaro än året innan. Bland 
den stadigvarande månadsanställda personalen (tills-
vidareanställda och visstidsanställda med månadslön) 
låg sjukfrånvaron på 6,86 % under 2022. Höganäs Ener-
gi var den organisation i koncernen som hade lägre sjuk-
frånvaro 2022 än 2021. 2021 var sjukfrånvaron 6,23 %, 
så det är ingen markant ökning. Uppdelat på kön har 
både män och kvinnor en ökad frånvaro. 

Även om 2020 var det stora pandemiåret så kan man 
ändå konstatera att smittorna kommit i vågor även 
under 2022 och med de alla patient-/klient-/elevnära 
arbet en som finns i vår kommun är det inte konstigt att 
frånvaron varit fortsatt hög. En liten andel av koncer-
nens personal kan arbeta hemma vid behov om man är 
lite snuvig eller hostig – men det är fortfarande en liten 
andel av hela arbetsstyrkan.

Om man istället tittar på sjukfrånvaro i förhållande till 
all arbetad tid i koncernen blir årets sjukfrånvarosiffra 
6,51 % att jämföra med 2021 års nivå på 5,82%. Det är 
denna siffra som rapporteras till Sveriges kommuner och 
regioner – till jämförelsedatabasen Kolada till exempel. 

Höganäs Omsorg AB har högst korttidsfrånvaro i 
koncernen med sina 4,8% medan Höganäs Energi AB 
har lägst på 1,5%. Höganäs kommun ligger däremellan 
på 3,2 %. 

Sjukfrånvaro % av 
ordinarie arbetstid

KORT LÅNG TOTAL

Totalt 3,7% 2,8% 6,5%

Höganäs kommun 3,2% 2,2% 5,4%

Höganäs Energi AB 1,5% 2,4% 3,9%

Höganäs Omsorg AB 4,8% 4,0% 8,8%

AB Höganäshem 2,7% 3,0% 5,6%
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Pandemin har påverkat kommunen och hela arbetsmark-
naden. Även om kommunala verksamheter fortfarande 
anses vara attraktiva anställningar har 2022 generellt 
präglats av försiktighet, längre vakanstider och generellt 
ett svårare rekryteringsläge än tidigare.

Omställningen med fler heltidsanställda medförde flera 
fördelar i kontinuitet, men även nya arbetssätt som inne-
bar påtagliga förändringar för verksamheterna som under 
2021 gjorde att Arbetsmiljöverket blev inkopplade för att 
ge sin syn på processen. När svaret kom under våren 2022 
ansåg Arbetsmiljöverket att inga ytterligare åtgärder be-
hövdes vidtas på grund av införandet av heltid som norm. 
 
Inom Höganäs Omsorg har arbetet med befintlig struk-
tur och arbetsmaterial för samverkan fortsatt under året. 
För att medvetandegöra samverkansavtal och möjlighet 
till påverkan har två partsgemensamma samverkansda-
gar genomförts. 

Mätning av kontinuiteten görs varje månad på hem-
tjänstens verksamhetsdialoger. Resultatet vad gäller per-
sonalkontinuitet i hemtjänsten, dvs antal personal som 
en omsorgstagare möter under 14 dagar, har minskat i 
medelvärde från 19 personer 2021 till 14 personer 2022. 
Medelvärdet i Sverige är 16, i Skåne 15 och inom Famil-
jen Helsingborg är medelvärdet 16. 

Höganäs – arbetsgivare i framkant
Strategin ”arbetsgivare i framkant” sätter tydligt avtryck 
i arbetet kring allt från att öka kandidatupplevelsen när 
man söker ett ledigt jobb i kommunen – till uppvaktning 
av trogna medarbetare.

Under hela året har cheferna arbetat med förankring av 
den så kallade medarbetardiamanten, ett arbetsmaterial 
för att tydliggöra förväntningar på vad som ska prägla 
medarbetarskapet i Höganäs kommun. Mer om detta i 
nästa avsnitt. 

Introduktionen av nyanställda har växlats upp och va-
rit välbesökt under de två tillfällena som arrangerats. På 
förmiddagarna hade kommunchef, kommunalråd, kon-
cernledning och kommunledningskontorets avdelnings-
chefer olika pass. Den efterlängtade bussturen som av-
slutade varje introduktionsdag innan pandemin återin-
fördes och uppskattades väldigt av deltagarna. På vårens 
introduktionsdag styrdes kosan efter lunch till Naturum 

på Kullaberg och på hösten till Keramiskt center
Höganäs kommun arbetar löpande med att utveckla och 
skapa förutsättningar som underlättar för medarbetarna 
att göra hälsosamma val i vardagen. Vi har ett välut-
vecklat friskvårdsarbete som jobbar förebyggande med 
hälsofrågor. Det strategiska friskvårdsarbetet står på fyra 
ben – hälsa och friskvård, stress, fritid och kost. Frisk-
vårdsbidraget är 2000 kr per år. Förutom detta har kom-
munen också under det gångna året peppat sin personal 
till rörelse och gemenskap genom att erbjuda kostnadsfri 
träning för sina anställda. Alternativen som erbjöds un-
der året var bland annat morgonsimning, spinning, yoga 
och olika träningspass. Passen är på morgon, lunch och 
kvällstid. Som ett komplement har det också funnits en 
viktminskningsgrupp och en mindfulnessgrupp. 

Nyttjandegraden av friskvårdsbidraget har i kommunen 
ökat med 18% i kommunen och 37% inom Höganäs 
omsorg. Totalt har 1225 personer använt friskvårdsbi-
drag, till en kostnad av 2,4 miljoner kronor under 2022.

Ledarskapsprogram
och medarbetardiamant 
Den gemensamma grund som de senaste årens ledar-
utbildning givit har varit väldigt uppskattad av kom-
munens ledare - och en förutsättning för att växla upp 
ledarskapet. Inom ramen för ledarskapsprogrammet 
visualiserades ledarskapet som en diamant. I ledar-
skapsdiamanten finns fyra dimensioner - det empa-
tiska ledarskapet, det modiga ledarskapet, det resulta-
torienterade ledarskapet och det visionära ledarskapet. 
Inför 2022 lanserades även medarbetardiamanten med 
samma grund och dimensioner som ledardiamanten. 
Alla arbetsgrupper har under året haft uppdrag att 
bryta ner och konkretisera begreppen till att passa sin 
arbetsvardag. För att ta ett exempel är att vara en mo-
dig kock nödvändigtvis inte detsamma som att vara en 
modig planarkitekt. Detta arbete kommer bland annat 
ligga till grund för nya lönekriterier 2023. Syftet med 
medarbetardiamanten, liksom med ledardiamanten, är 
att tydliggöra förväntningar och i och med detta skapa 
tillfälle till dialog och utveckling.

Ledarforum, dagen för alla chefer, genomfördes vår och 
höst. I samband med träffen i oktober delades även pri-
serna för ”årets uppväxlare” och ”årets medarbetare” ut 
– och den nya utmärkelsen ”årets ledare”.

Väsentliga 
personalförhållanden

Samarbeten i familjen Helsingborg 
För att få en extra skjuts i verksamhetsutvecklingen har 
samarbetet med grannkommunerna varit ett lyckat kon-
cept de gångna åren. Traineeprogrammet, som är ett led i 
den strategiska kompetensförsörjningen, rekryterade åtta 
deltagare till den sjuttonde omgången. Målgrupp var, 
som alltid, nyutexaminerade akademiker med begränsad 
arbetslivserfarenhet men med ett brinnande samhällsen-
gagemang. I denna traineeomgång rekryterade Höganäs 
en chefstrainee, men syfte att efter avslutat trainee-
program kunna axla en enhetschefsroll inom äldreom-
sorg och LSS.

Strategisk kompentensutveckling 
Den uppdaterade kompetensförsörjningsplanen 2022–
2028 bygger på Sveriges Kommuner och Regioners nio 
fokusområden, se bilden. Utifrån den övergripande 
kompetensförsörjningsplanen fick varje förvaltning/
bolag uppdraget att utarbeta en handlingsplan för kom-
petensförsörjning. Hur omfattande handlingsplanen ska 
vara beror på hur behoven ser ut inom verksamheterna. 
Tanken är att genom diskussion och analys på flera ni-
våer omvandlar vi strategier till konkreta behov som går 
att beskriva och definiera som kompetenser. Förvaltning-
arna har haft hjälp av de nio fokusområdena presenterade 
i planen och stödmaterial på intranätet. Stödmaterialet 
består av en powerpointpresentation, reflektionsfrågor 
samt en mall för handlingsplan.

Nio fokusområden för att möta kompetensförsörjningsutmaningen

Nya lösningar

UTNYTTJA
TEKNIKEN
SMART

ANVÄND
KOMPETENSEN
RÄTT

SÖK NYA
SAMARBETEN

Hållbart arbetsliv

PRIORITERA
ARBETSMILJÖ-
ARBETET

ÖKA
HELTIDSARBETET

FÖRLÄNG
ARBETSLIVET

Attraktiv arbetsgivare

STÖD
MEDARBETARNAS
UTVECKLING

STÄRK
LEDARSKAPET

REKRYTERA
BREDARE

MÖT KOMPETENSUTMANINGEN
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Antal anställda 
per förvaltning och 
anställningsform

2022 2021
Tillsvidare-
anställda

Visstids-
anställda

Totalt antal 
anställda

Tillsvidare-
anställda

Visstids-
anställda

Totalt antal 
anställda

Höganäshem AB 19 1 20 18 0 18

Höganäs Energi AB 41 3 44 39 1 40

Höganäs Omsorg AB 643 120 763 599 112 711

Summa koncernbolagen 703 124 827 656 113 769

Nämndsservice KLK 0 5 5 0 5 5

Kommunledningskontor 100 13 113 87 59 146

Räddningstjänsten 25 0 25 25 0 25

Samhällsbyggnadsförvaltningen 50 2 52 51 3 54

Teknik- och fastighetsförvaltningen 143 7 150 152 3 155

Kultur- och fritidsförvaltningen 66 5 71 69 6 75

Utbildningsförvaltningen 680 86 766 656 82 738

Socialförvaltningen 89 2 91 87 9 96

Summa kommunen 1153 120 1273 1127 167 1294

Summa kommunkoncernen 1856 244 2100 1783 280 2063

Koncern Kommun

Nyckeltal I förhållande till 2022 2021 2022 2021

Total sjukfrånvarotid Sammanlagd ordinarie arbetstid 6,5% 5,9% 5,4% 5,0%

Tid med långtidssjukfrånvaro 
(> 60 dagar) Total sjukfrånvarotid 63,6% 62% 64,6% 62%

Sjukfrånvarotid för kvinnor Sammanlagda ordinarie arbetstid för kvinnor 7,1% 6,3% 5,8% 5,1%

Sjukfrånvarotid för män Sammanlagd ordinarie arbetstid för män 4,7% 4,4% 4,4% 4,5%

Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 
29 år eller yngre

Sammanlagd ordinarie arbetstid i 
åldersgruppen 29 år eller yngre 5,6% 5,7% 3,6% 4,6%

Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 
30–49 år

Sammanlagd ordinarie arbetstid i 
åldersgruppen 30–49 år 5,6% 5,5% 4,5% 4,5%

Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 
50 – w år

Sammanlagd ordinarie arbetstid i 
åldersgruppen över 50 år –w år 7,5% 6,3% 6,4% 5,4%

 

2022 2021

Åldersstruktur  
och kön

Åldersgrupp Kön Åldersgrupp Kön

Upp till 
29 30-49 50 + Total Kvinnor Män Upp till 

29 30-49 50 + Total Kvinnor Män 

AB Höganäshem 0 7 11 20 11 9 0 7 11 18 9 9

Höganäs Energi AB 3 17 20 44 18 26 3 17 20 40 17 23

Höganäs Omsorg AB 78 291 342 763 599 112 78 291 342 711 599 112

Summa koncernbolagen 81 315 373 827 628 147 81 315 373 769 625 144

Nämndsservice KLK 0 2 3 5 2 3 0 2 3 5 2 3

Kommunledningskontor 8 57 48 113 74 39 14 72 60 146 88 58

Räddningstjänsten 0 12 13 25 1 24 1 12 12 25 2 23

Samhällsbyggnadsförvaltningen 3 24 25 52 32 20 2 28 24 54 32 22

Teknik- och fastighetsförvaltningen 2 58 90 150 88 62 3 63 89 155 90 65

Kultur- och fritidsförvaltningen 3 35 33 71 39 32 6 37 32 75 42 33

Utbildningsförvaltningen 48 360 358 766 616 150 28 366 344 738 613 125

Socialförvaltningen 5 48 43 91 82 9 5 48 43 96 89 7

Summa kommunen 69 596 606 1273 931 335 59 628 607 1286 971 315

Summa kommunkoncernen 140 943 979 2100 1559 482 140 943 972 2063 1596 459

Den totala sjukfrånvarotiden är uppe på 2020 års nivå, siffrorna är fortfarande svåranalyserade, eftersom viss corona-
smitta dröjer sig kvar samtidigt som vår motståndskraft till andra smittor är lägre. Men, det är inte bara korttidssjuk-
dom. En viss ökning av långtidssjukskrivningarna noteras också. Kvinnornas sjukfrånvaro ligger fortfarande högre än 
männens, både i koncernen och kommunen, även om skillnaden mellan könen är mindre i kommunen. Den yngsta 
åldersgruppens frånvaro sjunker något på koncernnivå, medan sjukfrån varon bland de äldsta ökar. För att öka hälsan 
och närvaron - och minska sjukfrånvaro har kommunen bland annat fortsatt satsningen på gratis träning. 

Trenden med ökande andel tillsvidareanställda håller i sig, främst är det Höganäs Omsorg AB som står för ökningen. Med 
detta vinner verksamheterna kontinuitet och attraktivitet – och medarbetarna vinner ökad anställningstrygghet. Kom-
munledningskontorets varierande siffror beror främst på att alla kommunens jurist-, ekonom- och HR-funktioner har cen-
traliserats successivt sedan 2021. Dessutom har kommunledningskontoret minskat visstidsanställningarna, främst gäller 
detta arbetsmarknadsåtgärder.

De flesta förvaltningar och bolag har en liknande åldersstruktur på så vis att gruppen ”30-49 åringar” och gruppen ”50 plus” 
är ungefär lika många. Teknik- och Fastighetsförvaltningen och Höganäs Omsorg AB sticker ut, eftersom de har båda 
betyd ligt fler i den äldsta åldersgruppen. Inom Höganäs Omsorg pågår olika strategiska insatser, både vad gäller kompetens-
försörjning med ”Unga i vården” och kompetensutvecklingsinsatser. Utbildningsförvaltningen har anställt betydligt fler 
unga under året än tidigare, främst inom yrkeskategorierna förskollärare och barnskötare

Personalen i siffror 
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Vårt nya projektkontor
Under året har kommunledningskontoret samlat kom-
petenser för att starta ett projektkontor. I det nystar-
tade projektkontoret  finns kompetenser inom projekt-
ledning, processledning och förändringsledning. Pro-
jektkontoret arbetar med att stärka och stödja organisa-
tionens arbete med innovation samt utveckling genom 
fyra huvudområden:
Projektkontoret skapar framdrift genom att delta som 
resurs i koncernövergripande utvecklingsinitiativ.
De ska stärka förmågor genom att ta fram, förvalta, 
inspirera och kompetensutveckla inom gemensamma 
metoder, verktyg och arbetssätt för projektarbete, nyt-
tokalkylering, effekthemtagning, förändringsledning 
och processkartläggning.
Projektkontoret ska utveckla samarbete internt och ex-
ternt. Detta sker genom en satsning på aktivitetsbasera-
de lokaler för kreativt samarbete samt genom att driva 
kultur och arbetssätt för involvering och nätverkande.
De ska också stödja övergripande planering och prio-
ritering, exempelvisgenom att införa portföljstyrning 
av innovations- och utvecklingsinitiativ, för en effektiv 
och ändamålsenlig förflyttning

Ny visselblåsarfunktion på plats
Lagen om skydd för personer som rapporterar om missför-
hållanden (visselblåsarlagen) har trätt i kraft. Enligt lagen 
ska offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda ha en 
intern visselblåsarfunktion för rapportering om missför-
hållanden. Nu är Höganäs kommuns funktion på plats.
Visselblåsarfunktionen vänder sig främst till anställda 
men även till andra som har en arbetsrelaterad koppling 
till kommunens verksamhet. Tanken är att det ska bli 
enklare att fånga upp och agera på signaler om eventuella 
missförhållanden i kommunens verksamheter. Rapporte-
ring om misstänkta missförhållanden tas emot av kom-
munens säkerhetsansvarige, läs mer på hemsidan

Utsedda till näst bästa 
friluftskommun i Skåne
Sveriges friluftskommun är ett pris som delas ut varje 
år och uppmärksammar kommunernas arbete med fri-
luftslivår och uppmärksammar kommunernas arbete 
med friluftsliv. Höganäs har sedan 2021 gjort en fan-
tastisk utveckling och är nu näst bästa kommun i Skåne 
och har klättrat från plats 108 till plats 6 i Sverige.E-
tjänsten för sportbanken är i bruk

Innovationsfonden skapar
utrymme för innovation
Den demografiska utvecklingen innebär en nödvän-
dighet att vi finner nya sätt att utföra välfärdtjänster på, 
nya arbetsformer måste utvecklas. För att stimulera till 
innovation finns innovationsfonden sedan 2021. Alla 
i kommunkoncernen kan ansöka om medel ur fonden 
för möjlighet att testa eller utveckla en innovativ idé 
med potential att skapa nytta. Under 2021-2022 har 3 
mnkr delats ut från innovationsfonden till sammanlagt 
15 olika innovationsprojekt

Höganäs Smart City
Ett innovationsprojekt som började i liten skala för att 
utforska IoT-tekniken (Internet of things) och förstå 
vilka nyttor som kan möjliggöras för medborgare och 
kommun. Sensorer kopplades mot kommunens mobila 
nätverk för att mäta vattentemperatur och larma om 
livbojar försvann. Efterhand har projektet skalats upp 
med fler tester inom områden så som soptömning, spår-
ning av räddningstjänst-fordon, olika slags larm inom 
vård och omsorg men också för att hitta lediga parke-
ringsplatser. Samtliga förvaltningar och bolag kan nu 
ta del av IoT-tekniken och få inspiration och stöd i sitt 
arbete med sensorer. Projektet har lett fram till gemen-
samma arbetssätt och en samlad teknisk plattform. 

M365
Under året infördes M365 som är en tjänst för samar-
bete, delning och dokumentredigering genom använd-
ning av interna och externa sidor. Införandet berörde 
hela kommunkoncernen (ca 2600 användare) och har 
drivits som ett verksamhetsnära projekt där 140 verk-
samhetsrepresentanter deltagit aktivt som ambassadö-
rer. M365 ska ge ett ökat stöd för samarbete över för-
valtnings-, bolags- och avdelningsgränser med enkla 
verktyg för att kommunicera, samarbeta och dela filer 
internt och med externa parter (avseende information 
som inte innehåller känsliga personuppgifter eller se-
kretess).Alla medarbetare kan nu nå intern informa-
tion, filer och kollegor, vilket tidigare inte varit till-
gängligt från mobila enheter. 

Samtliga medarbetare och förtroendevalda i 
kommun en har möjlighet till videomöten. Antalet 
säkerhetsrelaterade e-post-incidenter har minskat 
med 97% under 2022.

Strategierna ”förenkla för 
företag”, ”utveckla dialog 
och service” och ”stärkt 
miljömässig hållbarhet” 
är kopplade till 
perspektivet utveckling. 

Utveckling
Väsentliga händelser
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Höganäs kommun växer. 
Vi behöver planera för 
fortsatt starka resultat. 

Ekonomi
Viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning

Resultat 

Denna årsredovisning har upprättats utifrån kommun koncernens räkenskaper per 31 december 2022.

Kommunens resultat för 2022 uppgår till 137,6 mnkr. 
Om  exploateringsverksamheten inte räknas in upp-
går resultatet till 112, 0 mnkr. Exkluderas även realisa-
tionsvinster av anäggningstillgångar, blir kommunens 
resultat 109,4 mnkr. Det senare är hänförligt den lö-
pande verksamheten. I och med att intäkter från exploa-
teringsverk- samheten kan fluktuera kraftigt från år till 
år redovisas resultatet, i den här årsredovisningen både 
inklusive och exklusive exploateringsintäkter.

Kommunens finansiella mål för perioden innebär att 
redovisa ett positivt resultat som uppgår till 2,3 procent 
av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag, 
exklusive intäkter kopplade till exploateringsverksam- 
heten. Målet är uppnått då resultatet motsvarar 6,6 pro- 

cent av kommunens skatteintäkter och generella bidrag. 
Enkelt uttryckt räcker resultatet till att driva kommu- 
nens verksamheter i 30 dagar.

Resultatet för kommunkoncernen uppgår till 172,1 
mnkr. Även rensat för jämförelsestörande poster för ex-
ploateringsintäkter, realisationsvinster vid försäljning 
av anläggningstillgångar samt kostnader för ytterligare 
genomförd pensionsinlösen uppvisar kommunkoncer-
nen ett högt resultat på 168,9 mnkr. Det drygt 40 mnkr 
högre resultatet, jämför med det föregående året förkla-
ras främst av den positiva utvecklingen av skatteintäk-
ter.   Bolagens resultat har   under 2022 påverkats av 
högre kostnader  till följd av ökad inflation i samhället.

Årets resultat
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Nämnderna
Justerad 
budget

Progn. 
avvikelse 
i delåret Bokslut 2022

Avvikelse 
mot  budget

Avvikelse
mot prognos

Kommunfullmäktige 2,4 0,1 2,3 0,1 0,0

Valnämnd 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0

Revision 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0

Överförmyndarnämnd 3,8 0,0 3,7 0,1 0,1

Kommunstyrelse 322,8 -14,7 328,5 -5,7 9,0

Bygg- och miljönämnd 1,6 0,3 1,3 0,3 0,0

Utbildningsnämnd 705,5 0,0 707,5 -2,0 -2,0

Socialnämnd 512,9 1,9 512,5 0,4 -1,5

Summa nämnder 1 550,8 -12,4 1 557,6 -6,9 5,6

Finansförvaltningen -1 550,7 123,1 -1 695,2 144,5 21,4

Summa 0,1 110,7 -137,6 137,6 27,0

KS förvaltningar
Justerad 
budget

Progn. 
avvikelse  
i delåret

Bokslut 
2022

Avvik. mot 
budget

Avvik.
mot 

prognos

KS egen verksamhet 15,1 0,0 14,0 1,1 1,1

Kommunledningskontoret 95,6 0,0 94,2 1,4 1,4

Kultur- och fritidsförvaltningen 73,1 0,0 73,0 0,1 0,1

Räddningstjänsten 25,0 -1,0 27,1 -2,1 -1,1

Samhällsbyggnadsförvaltningen 93,6 -1,5 94,8 -1,2 0,3

Teknik och fastighetsförvaltningen 
skattefin. 

20,4 -12,2 25,4 -5,0 7,2

Summa KS 322,8 -14,7 328,5 -5,7 9,0

Nämnderna visar ett utfall som ligger i linje med den 
prognos som lämnades i delårsbokslutet. Utfallet blev 
något bättre än prognosen då energikostnaderna be-
farades uppgå till högre kostnader än utfallet. Totalt 
visar nämnderna ett underskott om 6,9 mnkr jämfört 
med budget. Budgetföljsamheten och prognossäkerhe-
ten är därmed god.

Kommunstyrelsens förvaltningar visar en negativ avvi-
kelse om 5,7 mnkr jämfört med budget där teknik- och 
fastighetsförvaltningen står för större delen av avvikel-
sen. Avvikelsen beror främst på ökade energikostnader. 

Det upprättas ingen budget för den kommunala kon-
cernen, därför redovisas ingen övergripande budget 
följsamhet.

Budgetföljsamhet och prognos säkerhet 
för kommunens nämnder

Finansförvaltningen redovisar en positiv avvikelse mot 
budget på 144,5 mnkr. Avvikelsen utgörs övervägan-
de av högre skatteintäkter och generella stats bidrag än 
budgeterat, outnyttjade fonder och reserver, realisa-
tionsvinster från försäljning av anläggningstillgångar 
och intäkter från exploateringsverksamheten. 

Under 2022 genomförde kommunen ytterligare 
pensionsinlösen vilket är främsta orsaken för den 
negativa avvikelsen gällande pensionskostnader. 
Sammantaget är nu 60 % av pensionsåtagandet inlöst 
och försäkrat. Med den värdeökning som genererats 
genom åren motsvarar det 73 % av det totala 
pensionsåtagandet. 

Tkr
Budget  

2022
Justerad 

budget 2022 Utfall
Avvikelse mot 

just.budget 

Ram -1 524 843 -1 550 747 -1 695 227 144 480
Pensionskostnader 34 000 34 000 54 280 -20 280

Exploateringskostnader 8 800 2 203 2 825 -622

Övriga nettokostnader 7 600 2 636 172 2 464

Intern ränta -19 650 -18 184 -17 330 -854

Intern intäkt planerat underhåll -8 300 -8 300 -8 251 -49

Skatteintäkter & utjämning inkl. kommunala fastighetsavgifter -1 609 544 -1 609 544 -1 680 606 71 062

Finansiella intäkter och finansiella kostnader
Kommunens medelsförvaltning och lån 1 100 1 100 2 611 -1 511

Utdelning kommunala bolag -9 000 -9 000 -13 476 4 476

Uttag ur överskottsfond KPA -6 688 6 688

Oförutsedda behov
Kommunfullmäktige 10 000 10 000 0 10 000

Kommunstyrelse 1 500 1 500 0 1 500

Budgeterade överskott och reserver
Hyresfond 19 600 11 905 0 11 905

Innovationsfond 3 000 2 672 0 2 672

Lönejusteringsåtgärder 8 800 242 -512 754

Resultat/Överskottsmål 27 251 28 023 0 28 023

Ej budgeterade intäkter/kostnader
Exploateringsintäkter 0 0 -25 616 25 616

Reavinster försäljning anläggningstillgångar 0 0 -2 636 2 636

Finansförvaltningen

Kommunstyrelsens finansförvaltning
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Relationen mellan skatteintäkter och nettokostnader är 
en viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning 
både idag och i framtiden. Under de senaste fem åren har 
verksamheternas nettokostnader varit lägre än skattein- 
täkterna och utjämningen. Sett som ett snitt över de se- 
naste fem åren har nettokostnaderna legat på 96 procent 
av skatteintäkterna. 2017 var nettokostnaderna nästan 
lika höga som skatteintäkterna men därefter har skillna-
den årligen ökat, vilket är positivt. En förutsättning för 
att klara framtida investeringsbehov utan upplåning är 
att utrymmet fortsätter att öka.

Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag öka- 
de under 2022 med 5,8 procent jämfört med föregående 
år. Motsvarande ökade nettokostnaderna under perioden 
med 5,5 procent. Nettokostnadsökningen beror till stor 
del på ökade kostnader för varor och tjänster till följd 
av den höga inflationen under året. Skatteunderlaget har 
under året varit betydligt mer gynnsamt än de förutsätt-
ningar som antogs vid budgeten. Detta innebär att utfal-
let för skatteintäkterna motsvarade  4,4 procent högre än 
budget.

Skatte- och nettokostnadsutveckling

Skatte- och nettokostnadsutveckling
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Skatteintäkter Nettokostnader

Kassalikviditeten definieras som omsättningstillgångar 
minus förråd i förhållande till kortfristiga skulder. 
Nyckeltalet visar på kommunens kortsiktiga
betalningsförmåga. Kommunens kassalikviditet uppgick 
till 58 procent, en minskning från 66 procent föregående 
år. Likviditeten stärktes tillfälligt under 2021, vilket var 
positivt och bröt därmed en årligen negativ trend. 2022 
är utvecklingen för kassalikviditeten återigen nedåtgåen-
de. Det är en förutsättning att likviditeten åter stärks för 
att klara av det finansiella målet om självfinansiering av 
investering i skattefinansierad verksamhet.
 
År 2022 var, den av kommunfullmäktige beslutade in-
vesteringsbudgeten, högre än 2021. Nettoinvesteringar 
i förhållande till nettokostnader låg under 2022 på 11 
procent, att jämföra med 9 procent år 2021. Investe-
ringsutgifterna är något högre i år och påverkar kassalik-
viditeten. Snittet i kommunsverige är en kassalikviditet 
på 132 procent för år 2021, vilket är betydligt högre än 
likviditeten för Höganäs.

Kommunkoncernens kassalikviditet på 77 procent är   
lägre än vid utgången av 2021 (86 procent).  Nedgången 
påverkas delvis av lån som vid årsskifte redovisas som 
kortfristiga eftersom de löper ut och refinansieras i febru-
ari 2023. 

Kommunens soliditet, uttryckt som eget kapital jus- 
terat för pensionsförpliktelser som ligger utanför ba- 
lansräkningen, i förhållande till totala tillgångar, är 
fortsatt mycket stark och visar på kommunens lång- 
siktiga finansiella styrka. Vid utgången av året upp- 
gick soliditeten inkl totala pensionsförpliktelser till 
58 procent. Detta kan jämföras med 55 procent året 
innan. Den förstärkta soliditeten beror på årets starka 
resultat.

Kommunens starka soliditet visar att kommunen fi-
nansiella styrka, på lång sikt, har förbättrats sedan se-
naste bokslutstillfället. Snittet för soliditet inkl totala 
pensionsförpliktelser bland Sveriges kommuner låg år 
2021 på 26 procent vilket innebär att Höganäs kom-
mun har väsentligt starkare soliditet än den svenska 
genomsnittskommunen.Soliditeten bör dock betrak-
tas tillsammans med kassalikvideten, och den kort-
siktiga betalningsförmågan måste stärkas.

Kommunkoncernens soliditet på 50 procent har stärkts 
ytterligare sedan utgången av föregående år (48 procent). 
En trend med stärkt soliditet de senaste fyra åren beror 
främst på de starka resultat som koncernen har redovisat.  

Likviditet och soliditet

Kassalikviditet och soliditet (inkl. totala pensionförpliktelser)
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Känslighetsanalys
Känslighetsanalysen beskriver de konsekvenser som en 
förändring av +/- 1 procent innebär, uttryckt i miljoner 
kronor. Störst effekt på kommunens intäkter innebär en 
förändring med 1 procent av skatteintäkterna, 14 mnkr. 
På kostnadssidan är det en förändring av personalkost-

naderna som ger störst effekt, 8 mnkr, tätt följt av köp 
av huvudverksamhet, 7 mnkr. Kommunen köper allra 
mest huvudverksamhet från Höganäs Omsorg AB som 
står för 57 procent av den huvudverksamhet som kom-
munen köper.

Intäkter och kostnader Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
 Kommunen 2022 2021 2020 2019 2018
Verksamhetens intäkter 451,9 455,9 420,9 423,2 402,0
Föränding (%) ↓   -0,9% ↑    8,3% ↓    -0,5% ↑    5,3% ↑    8,4%
Verksamhetens kostnader inkl avskrivningar -2 026,5 -1 948,6 -1 896,8 -1 832,6 -1 762,5
Föränding (%) ↑    4,0% ↑    2,7% ↑    3,5% ↑    4,0% ↑    2,8%
Verksamhetens nettokostnad -1 574,6 -1 492,7 -1 475,9 -1 429,9 -1 360,5
Föränding (%) ↑    5,5% ↑    1,1% ↑    3,2% ↑     5,1% ↑    1,3%
Skatteintäkter och stadsbidrag 1 694,9 1 602,0 1 513,0 1 455,4 1 387,5
Föränding (%) ↑    5,8% ↑    5,9% ↑    4,0% ↑    4,9% ↑   2,7%

Finansnetto 17,4 24,0 18,8 6,5 15,0
Föränding (%) ↓  -27,5% ↑   27,7% ↑  189,2% ↓  -56,7% ↓ -21,1%

Känslighetsanalys För ändring
Effekt  

+/- mnkr

Effekt på kommunens intäkter
Skatteintäkter 1% 14
Generella statsbidrag och utjämning 1% 3
Riktade bidrag 1% 2

Effekt på kommunens kostnader
Personalkostnader, inklusive pensionskostnader 1% 8
Köp av huvudverksamhet 1% 7

Intäkter och kostnader
Kommunens intäkter minskade från 455,9 mnkr till 451,9 
mnkr mellan år 2021 och 2022. Sett under en femårsperiod 
har intäkterna i snitt ökat med 4,1 procent. Årets minsk-
ning av intäkterna beror på att jämförelsestörande intäkter, 
i huvudsak exploateringsintäkter, sjunkit från 47,9 till 28,2 
mnkr mellan 2021 och 2022. Exkluderas de här jämförelse-
störande posterna, uppgår intäkterna 2022 till 423,7 mnkr 
jämfört med 408 mnkr för år 2021.

Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar har un-
der en femårsperiod ökat i snitt med 3,4 procent. Mellan år

 
2021och 2022 ökade kostnaderna med 4 procent, vilket är 
högre än femårssnittet. Den främsta anledningen är ökade 
energipriser under året.

Skatteintäkter och generella statsbidrag uppgick 2022 till 1 
694,9 mnkr och har ökat med 5,8 procent från år 2021 till 
2022. Anledningen till detta är främst att utfallet av skat-
teintäkterna är högre än budgeterat. Över en femårsperiod 
har skatteintäkter och generella statsbidrag i snitt ökat med 
4,6 procent.
  

Finansnettot
Kommunens finansnetto landade på 17,4 mnkr. 
Kommunkoncernen visar ett finansnetto på 3,2 mnkr. 
Finansnettot är, i kommunkoncernen, rensat för utdel-
ningar och värde överföringar från de kommunala 

bolagen. Jämfört med 2021 (-3,8 mnkr) är finans-
netto starkare. Detta på grund av högre finansiella 
intäkter eftersom kommunen har gjort ett uttag ur 
överskottsfonden. 
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Höganäs kommun

Pandemin
Coronapandemin har varit närvarande även under 2022. 
I februari hävdes de flesta pandemirestiktionernna och 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd togs bort. Tillfäl-
liga statsbidrag med anledning av pandemin upphörde 
2022.  Trots att en stor del av befolkningen vid ingången 
av 2022 är vaccinerade kvarstod ändå osäkerhetsfaktorer 
så som nya restriktioner för verksamheterna och sjuk-
dom bland personal kopplade till smittotoppar. Inför 
2022 skapade det osäkra planeringsförutsättningar för 
de kommunala verksamheterna.

Krig & Inflation 
Samtidigt som restriktionerna kring pandemin upp- 
hörde startade Ryssland ett krig i Ukraina. Den osä- 
kerhet som rått under pandemin har förflyttats till osä- 
kerheten kring krigets utveckling. Kriget i Ukraina 
har drivit upp energipriserna och drivit på inflationen 
till rekordnivåer. Inflationen slår hårt mot världseko-
nomin vilket även gett effekter för Höganäs kommun 
och dess invånare. Produktionskostnader har ökat och 
varubrister konstateras inom byggbranschen men även 
inom IT- området. Inflationen har nått nivåer som alla 
påverkas av. Kommunens kostnader för varor och tjäns-
ter ökar, prognoserna för kostnadsökningar för energi 
och till exempel livsmedel har varit svårbedömda.

Räntor 
Ett av kommunens finansiella mål är att inte låna till 
skattefinansierade investeringar. Den avgiftsfinansie- 
rade verksamheten, VA, har upptagna lån till de in-
veste- ringar som genomförs. Riksbanken har under 
snart tio år stimulerat ekonomin med rekordlåga rän-
tor. Kriget och inflationen har drivit på även ränte-
kostnaderna, som vid utgången av 2022 nått betydligt 
högre nivåer.

Pensionskostnader
Höganäs kommunen har tillämpat det av SKR:s (Sveriges 
kommuner och regioner) rekommenderade PO-pålägg 

(personalomkostnadspålägg) på 40,15 procent av löne-
kostnaderna. PO-pålägget förväntas bland annat täcka 
pensionskostnaderna. Kommunen ser dock en trend 
i ökade pensionskostnader som ett resultat av att allt 
fler blir berättigade till FÅP (förmånsbestämd ålders-
pension). Kostnaderna för FÅP har ökat bland an- nat 
som en följd av senare års lärarlönelyft samt att allt 
fler har en lön som genererar denna förmånsbestämda 
ålderspension. Under året tecknandes en pensions för- 
säkring för del av intjänade pensionsförmåner som en 
åtgärd för att trygga framtida pensionsförpliktelser och 
sänka framtida pensionskostnader. För att klara ambi- 
tionen att trygga framtida förpliktelser och sänka fram- 
tida kostnader förutsätts att kommunen planerar för 
överskott och för en likviditet som klarar detta.

Inlöst pensionsåtagande
Totalt har kommunen försäkrat 311 mnkr av pensions-
förpliktelsen i KPA Tjänstepensionsförsäkring AB. 
Kommunen har ett pensionsförsäkringskapital i KPA 
Tjänstepensionsförsäkring AB som uppgår till 383 mnkr. 
Totalt sett är 73 procent av de totala pensionsförpliktel-
serna finansierade av medel i pensionsförsäkring. 

Likviditet
Kommunens svaga kassalikviditet utgör en inte för- 
sumbar finansiell risk. Trenden har under de senaste 
åren visat på en allt svagare kassalikviditet som un-
der 2021 dock tillfälligt förbättrades. Under 2022 
har likviditeten återigen en försvagad utveckling. 
Den största förklaringen till den svaga likviditeten är 
de historiskt höga investeringsutgifterna. För att klara 
framtida investeringar likviditetsmässigt är en förut-
sättning att inga större avvikelser från investerings-
budgeten görs. Kommunen behöver investera i en 
takt som inte äventyrar likviditeten. Kassaflödesbud-
geten bygger på den finansierade investerings planen. 
Då projektet från 2022 inte genomförts enligt 
investerings budgeten påverkar det kassaflödet nega-
tivt då utbetalningar är fördröjda.

Väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer

Kommunkoncernen

Demografi
Kommunens invånare blir fler, men också äldre. I Höganäs 
ökar den äldre delen av befolkningen mer än genomsnittet i 
riket, samtidigt som andelen i arbetsför ålder inte ökar lika 
snabbt. Kommunen har också många yngre invånare. De 
demografiska förutsättningarna påverkar hela kommun-
koncernen där trycket på nyinvestering är högt i allt från 
bostäder till verksamhetslokaler. Kommunens investerings-
takt har de senaste åren legat på rekordnivåer.

Investeringar
Kommunen är inne i en period av massiva investeringar, 
både i kommunen och i kommunkoncernen. För kom-
munens del innebar et ett ökat tryck på kassalikvidite-
ten, även om genomförandegraden endast landade på 
77 procent av budgeterade investeringar. Den höga in-
vesteringstakten ställer höga krav på prognossäkerhet för 
att kunna planera kassaflödet.

Inflation
Riksbankens inflationsmål är 2 procent. Vid utgången av 
året låg inflationen på långt över det, 10,2 procent. Under 
inledningen av 2022 steg inflationen betydligt snabbare än 
väntat och uppgången var bred. Den höga inflationen har 
till stor del drivits på av stigande energipriser men också en 
tydlig uppgång i livsmedelspriser, övriga varupriser och i viss 
utsträckning även tjänstepriser. Kriget i Ukraina bidrar till 
en högre inflation och Riksbankens prognos är att inflatio-
nen kommer att stiga ytterligare.

 
Riksbankens prognos innebär att inflationen kommer att
 ligga över målet den närmaste tvåårsperioden. Om inflatio-
nen ligger kvar på en hög nivå innebär det ökade kostnader 
för koncernen. Detta, i kombination med svårigheter att få 
tag i vissa varor som till exempel elektronikprodukter, kan 
göra kommunens koncern sårbar. Läget ställer högre krav på 
kommunen att följa upp de avtal vi tecknat med leverantörer 
samt att ha en långsiktig planeringshorisont.

Kompetensförsörjning 
Det blir allt större konkurrens om medarbetare med rätt 
kompetens. Kommunkoncernen arbetar aktivt för att upp-
fattas som en attraktiv arbetsgivare. Ett led i detta är att 
erbjuda stimulerande uppdrag, kompetensutveckling och 
delaktighet.  

Höganäs Energi AB och Höganäs 
Energi Handel AB:s finansiella risker
Bolagen är exponerade för ett antal finansiella risker. De 
främsta riskerna rör volym- och prisförändringar, uteblivna 
leveranser av restenergi samt ökade kundförluster till följd 
av höga elpriser. Detta medför svårigheter för produktion 
av fjärrvärme och för bolagens likviditet.  Något som Hö-
ganäs Energi AB arbetar ständigt med att åtgärda genom 
att kontinuerligt se över processer och rutiner.   
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Pensionsförpliktelser, mnkr
Kommunkoncernen Kommunen

2022 2021 2022 2021

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen

Avsättning inkl särskild löneskatt 0 45,5 41,6 43,7

Ansvarsförbindelse inkl särskild löneskatt 167,9 174,9 167,9 174,9

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring 0 292,5 311,3 292,5

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse 0 0 0 0

Summa pensionsförpliktelse (inkl. försäkring och stiftelse) 167,9 512,9 520,8 511,1

Förvaltande pensionsmedelmarknadsvärde
Totalt pensionsförsäkringskapital 0 389,9 383,4 389,9

Varav överskottsmedel 0 5,6 0 5,6

Totalt kapital, pensionsstiftelse 0 0 0 0

Finansiella placeringar (egna förvaltade pensionsmedel) 0 0 0 0

Summa förvaltade pensionsmedel 0 389,9 383,4 389,9

Finansiering
Återlånade medel 167,9 123,0 137,4 121,2

Konsolideringsgrad 0,0% 76,0% 73,6% 76,3%

Kommunen följer rekommendation R10 från Rådet för 
kommunal redovisning gällande värdering och upplys ning 
om kommunens pensionsförpliktelser. Prognosen för den 
totala pensionsförpliktelsen är baserad på KPA:s prognos.

Kommunens pensionsförpliktelser i form av avsättningar 
uppgick vid utgången av 2022 till 41,6 mnkr. Ansvars-
förbindelsen som ligger utanför balansräkningen, upp-
gick till 167,9 mnkr. Förändringen i ansvarsförbindel-
sen mellan år 2021 och 2022 är främst en effekt av den 
pensionsförsäkring som tecknades under året i syfte att 
trygga tjänstepensionsförmåner intjänade innan år 1998.

Totalt har kommunen försäkrat 311,3 mnkr av pensions-
förpliktelsen i KPA Tjänstepensionsförsäkring AB. 
Kommunen har ett pensionsförsäkringskapital i KPA 
Tjänste- pensionsförsäkring AB som uppgår till 383,4 
mnkr. I tabellen visas skillnaden mellan totala pensions-
förpliktelser och förvaltade pensionsmedel som åter-
lånade medel. Totalt sett är 73,6 procent av de totala 
pensions förpliktelserna finansierade av medel i pensions-
försäkring, uttryckt som konsolideringsgrad.

Balanskravsresultat

Balanskravsutredning, mnkr 2022 2021

Årets resultat enligt resultaträkningen 137,6 133,3

Reducering av samtliga realisationsvinster (-) -2,9 -12,7

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet (+) 0,0 0,0

Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet (+) 0,0 0,0

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper (+/-) 0,0 0,0

Återföring av orealiserade vinter och förluster i värdepapper (-/+) 0,0 0,0

Årets resultat efter balanskravsjustering 134,7 120,6

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv (-) 0,0 0,0

Användning av medel från resultatutjämningsreserv (+) 0,0 0,0

Balanskravsresultat 134,7 120,6

Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska uppgifter om kommunens 
balanskravsresultat redovisas. Kravet grundar sig i kom- 
munallagen som föreskriver ekonomisk balans mellan in-
täkter och kostnader. Eventuella underskott ska återstäl-
las inom en treårsperiod. Balanskravsutredningen omfat- 
tar inte koncernen.

Höganäs kommun har sedan införandet av kravet inte 
haft några negativa balanskravsresultat att återställa.

Även årets balanskravsresultat är positivt och uppgår till 
134,7 mnkr. Det är högre än förra årets och beror på

 årets starka resultat. Under året har kommunen sålt an-
läggningstillgångar som genererat realisationsvinster. 
Huvudregeln i balanskravsutredningen är att realisa-
tionsvinster inte ska räknas med bland intäkterna när 
utredningen görs. Ingen möjlighet finns därför att jus- 
tera enligt undantagsmöjlighet i balanskravsutredning, 
därmed landar årets balanskravsresultat på 134,7 mnkr. 
Kommunallagens krav gällande balans mellan intäkter 
och kostnader är därmed uppfyllt och kommunen har 
inga negativa balanskravsresultat som kräver återställande.

Resultatet innehåller inga realisationsförluster.

Kommunens totala 
pensionsförpliktelser
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Exploatering
Under året har kommunen erhållit exploateringsintäk-
ter i ett flertal exploateringsprojekt. Det mesta av intäk-
terna avser försäljning av tomtmark. Utbyggnaden av 
exploaterings områdena medför samtidigt utgifter för 
anläggande av allmän platsmark i områdena. Många av 
årets projekt går med överskott på grund av att de är 
senare lagda bland annat på grund av överklagade detalj-
planer. Bedömningen är att projekten kommer att hålla 
tidsplanerna samt totala budget. 

Inflationen
Vid utgången av året låg inflationen på höga 10,2 procent. 
Under inledningen av 2022 steg inflationen betydligt 
snabbare än väntat och ökade successivt under året. Den 
höga inflationen har till stor del drivits på av stigande 
energipriser men också en tydlig uppgång i livsmedels-
priser, drivmedel men även övriga varupriser. Kriget i 
Ukraina bidrar till en högre inflation och Riksbankens 
och regeringens prognoser är att inflationen kommer att 
stiga ytterligare. Prognosen innebär att inflationen kom-
mer att ligga över inflationsmålet som är 2 procent den 
närmaste tvåårsperioden. Om inflationen ligger kvar på 
en hög nivå innebär det ökade kostnader för koncernen.
 

 

Investeringar
Av budgeterade 232 mnkr har 178 mnkr använts till 
investerings utgifter. Ett av de större projekten som stod 
färdigt under året var Storgatan  etapp 2. Projektet  har 
flutit på bra och tack vare bra upphandling och projekte-
ringar kommer projektet att slutredovisas med ett över-
skott. Även ombyggnaden av Bokvägen vid Vikenskolan 
är klar och lämnar ett överskott. Ytterligare  ett stort pro-
jekt som har avslutas under året är projektet Vikenskolan. 
Även det här projektet blev något billigare än budgeterat.
 
Överföringsledningen från södra Viken, ledning för 
avlopps vatten från södra Viken till Höganäs, har färdig-
ställts inom budget.  Under året har entreprenaden av ut-
byggnad av Bruks skolan startat. Projektet beräknas vara 
klart under 2023. Även för Kulturhuset är entreprenör till-
delad och byggprojektering pågår. Projektet beräknas vara 
klart under 2024.

Nya bostäder färdigställda
AB Höganäshem har under året färdigställt 11 radhus-
lägenheter på Polaris. Projektet finansierades delvis av 
programmet ”Prisvärda bostäder” där kommunen har 
bidragit med totalt 8 mnkr. Vid årsskiftet blev även 12 
nya LSS-bostäder jämte 25 student-/ungdomsbostäder 
klara för inflyttning.   Trots den ekonomiska utveck-
lingen under året befinner sig AB Höganäshem i en ex-
pansiv fas och planerar för mer nyproduktion på sikt. 

Händelser av väsentlig betydelse

Förväntad utveckling
Vi går in i en lågkonjunktur 
Svensk och global konjunktur har varit inne i en period av 
återhämtning efter pandemin men nu försvagas kon-
junkturen i snabb takt. Den europeiska ekonomin drab-
bas hårt av kriget i Ukraina. Effekterna av den höga in-
flationen, med efterföljande räntehöjningar från världens 
centralbanker kyler av ekonomin, så även Sveriges. Alla 
prognoser visar att Sverige går in i en lågkonjunktur 2023, 
med minskad tillväxt, minskad efterfrågan av arbets kraft 
och stigande arbetslöshet som följd. Förutom att klara 
framtida demografiska utmaningar är områden som 
klimat anpassningar och åtgärder som minskar klimat-
påverkan viktiga. Det är angeläget att intensifiera arbetet 
med att fortsätta ställa om välfärden med hjälp av modern 
teknik och digitalisering.

Skatteunderlaget urholkas
Osäkerheten är ovanligt stor men SKRs bedömningar 
innebär att det kommunala skatteunderlaget hålls uppe 
relativt väl de kommande åren, men att det urholkas av 
pris- och löneökningar. Det innebär en svag real skatt- 
underlagstillväxt, som för Sveriges kommuner till och 
med minskar 2023. Även för Höganäs är nettokostnads-
utvecklingen mellan 2022 och 2023 högre än skatte-
intäktsutvecklingen. I den höga nettokostnadsökningen 
för 2023 är det inräknat historiskt höga inflationskostnader 
och pensionskostnader. Sveriges kommuner presenterar 
starka resultat även för 2022, huvudsakligen beroende på 
att skatteintäkterna fortsatt att öka jämfört med tidigare år. 
Inflationens effekter innebär en betydande real urholk-
ning framöver. Välfärden står inför fortsatt stora påfrest-
ningar. Det är en utmaning att bibehålla kvalitet, säkra 
volymer och vara uthållig i en svår tid.

Långsammare befolkningsökning
Den demografiska utvecklingen har länge varit en känd 
faktor i planeringen och innebär en finansiell utmaning 
då skatteunderlaget inte utvecklas i samma takt som un- 
der de senaste rekordåren. Tidigare prognoser för befolk- 
ningstillväxten är generellt nedreviderade, i landet men 
också för Höganäs kommun. Befolkningsökningen går 
långsammare än tidigare prognoser förutspådde. Plane- 
ringsförutsättningarna är fortsatt osäkra.

Nytt pensionsavtal
Den 21 december 2021 meddelade de kommunala parterna 
att ett nytt pensionsavtal tecknats för sektorn. Det nya 
avtalet benämns AKAP-KR och kommer att börja gälla 
från och med 1 januari 2023. Bland annat medför det 
nya avtalet att pensionsavsättningarna kommer öka från 
4,5 procent av den pensionsgrundande lönen till och med 
7,5 inkomstbasbelopp till 6 procent. På lön som överstiger 
7,5 inkomstbasbelopp kommer avsättningen att öka från 
30 procent till 31,5 procent upp till 30 inkomstbasbelopp. 
I övrigt ska förändringarna skapa ett mer förutsägbart 
pensionssystem där arbetsgivarna får bättre möjlighet att 
förutse uppkomna pensionskostnader. Genom att gå från 
ett förmånsbestämt pensionssystem till ett avgiftsbestämt 
kommer kommunens pensionsskuld minska över tid och 
ge mer förutsägbara kostnader. Denna förändring inne-
bär samtidigt att utbetalning till KPA kommer att ske 
oftare och därmed påverka likviditeten negativt.

Fortsätta planera för starka resultat
Resultatet för 2022 är mycket starkt – och trots den osä-
kerhet som krig och inflation medför, så är förutsättning-
arna för finansiering av verksamheterna framöver annars 
väl kända - så vi behöver planera för fortsatt starka resultat. 
Höganäs kommun växer. Trots att befolkningsprognosen 
nedreviderats och ökningen sker i långsammare takt så 
har vi en betydande utökning generellt, och det är särskilt 
tydligt att antalet invånare i åldern 80 år och äldre ökar 
väsentligt mer, och i snabbare takt, än i riket för övrigt. 
Höganäs tillväxt innebär generellt positiva finansiella för-
utsättningar men det ställer samtidigt krav på samtliga 
verksamheter att hantera utökade behov. Den ökande be-
folkningsmängden ställer också krav på tillhanda hållande 
av bostäder. I dagsläget är efterfrågan på både små och 
stora hyreslägenheter större än utbudet. Fram över fortsät-
ter därför kommunen, via AB Höganäshem, att låta bygga 
fler bostäder. 

Utredning för god kommunal 
hushållning
En utredning om en effektiv ekonomistyrning i kommuner 
och regioner har överlämnats till regeringen. Utredning-
en har haft i uppdrag att bedöma om nuvarande regel-
verk för ekonomisk förvaltning i kommunallagen utgör 
en bra grund för en effektiv ekonomistyrning i kom-
muner och regioner. Syftet med utredningen är att ge 
kommuner och regioner goda förutsättningar att möta 
framtida ut maningar genom att föreslå ett samman hållet 
regelverk för en effektiv ekonomistyrning. Utredning-
en föreslår att begreppet ”god ekonomisk hushållning” 
ersätts med ”God kommunal hushållning” som tydlig-
gör att ekonomi styrningen omfattar både ekonomi och 
verksamhet samt att det ytterst är ekonomin som sätter 
gränsen för verksamheten. Utredningen omfattar även 
de kommunala bolagen. Mål och riktlinjer föreslås gälla 
koncern gemensamt. Utredningen föreslår att förändring-
arna träder i kraft så snart som möjligt efter de allmänna 
valen 2022. Regeringen har ännu inte tagit ställning till 
betänkandet. Det innebär att de lagändringar som före-
slås, bland annat i Kommunallagen, kan träda i kraft 
inom kort.

Säkra upp produktionen av 
restenergi
Under 2023 har koncernens elbolag påverkats av risk-
faktorer så som höga priser på el, gas och olja samt brist 
på gas och lägre volymer av restenergi. Utmaningar som 
Höganäs Energi AB ser framför sig även under 2023. För 
att säkra upp produktionen av restenergi jobbar Höga-
näs Energi AB med att planera reservlösningar, troligen 
i form av ny pelletspanna. Under 2023 kommer bolaget 
även att jobba med att bygga om organisationsstruktu-
ren i syfte att efterleva EU:s nya regelverk ”Ren Energi”.  
Detta kommer bland annat att innebära två nya bolag i 
koncernen.
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Resultaträkning
Kommun              

koncernen Kommunen
Not Bokslut Bokslut Budget Bokslut Bokslut 

Mnkr 2022 2021 2022 2022 2021

Verksamhetens intäkter 3 855,2 765,7 358,4 423,7 408,0

Jämförelsestörande intäkt 4 28,2 47,9 0,0 28,2 47,9

Verksamhetens kostnader 5 -2 217,3 -2 084,3 -1 855,7 -1 904,2 -1 862,7

Jämförelsestörande kostnad 4 -31,4 0,0 0 -31,4 0,0

Avskrivningar -160,7 -152,5 -92,1 -91,0 -85,9

Verksamhetens nettokostnader -1 526,0 -1 423,2 -1 589,5 -1 574,6 -1 492,7

Skatteintäkter 6 1 384,5 1 299,6 1 339,3 1 384,5 1 299,6

Generella statsbidrag och 
utjämning 7 310,4 302,4 270,2 310,4 302,4

Verksamhetens resultat 168,9 178,8 20,1 120,2 109,3

Finansiella intäkter 8 11,1 4,6 9,0 20,2 25,5

Finansiella kostnader 9 -7,9 -8,4 -1,1 -2,8 -1,5

Resultat efter finansiella poster 172,1 175,0 28,0 137,6 133,3

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 172,1 175,0 28,0 137,6 133,3

Page 88 of 400



50 51

FI
N

A
N

SI
EL

LA
 R

A
PP

O
RT

ER

FI
N

A
N

SI
EL

LA
 R

A
PP

RO
TE

RBalansräkning
Kommun               

koncernen Kommunen
mnkr Not Bokslut 

2022
Bokslut 

2021
Bokslut

2022
Bokslut

2021

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 3,5 4,9 0,0 0,0
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 3 175,2 3 000,5 1 681,0 1 588,9

Maskiner och inventarier 11 141,8 135,9 59,4 57,7
Övriga materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa materiella anläggningstillgångar 3 317,0 3 136,4 1 740,4 1 646,6
Finansiella anläggningstillgångar 12 31,5 27,5 57,5 58,5

Bidrag till infrastruktur 0,0 0,0 0,0 0,0
Omsättningstillgångar
Förråd 13 18,7 17,7 15,4 14,6

Fordringar 14 333,0 243,2 211,6 135,6
Kassa och bank                259,2 274,7 65,8 65,0
Summa omsättningstillgångar 610,9 535,6 292,8 215,2
Summa tillgångar 3 962,9 3 704,4 2 090,7 1 920,3

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

Årets resultat 15 172,0 175,0 137,6 133,3
Resultatsutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0
Övrigt eget kapital 15 1 958,8 1 784,0 1 236,1 1 102,8
Summa eget kapital 2 130,8 1 959,0 1 373,7 1 236,1
Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande 
förpliktelser

16 43,7 45,5 41,6 43,7

Övriga avsättningar 17 124,4 120,5 25,6 26,5
Summa avsättningar 168,1 166,0 67,2 70,2
Skulder
Långfristiga skulder 18 892,2 980,0 174,4 312,2

Kortfristiga skulder 19 771,8 599,4 475,4 301,8
Summa skulder 1 664,0 1 579,4 649,8 614,0
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 962,9 3 704,4 2 090,7 1 920,3

Panter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ställda säkerheter (fastighetsinteckningar) 129,2 230,2 0,0 0,0
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna

20 167,9 174,9 167,9 174,9

Övriga ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser 21 1 318,8 3,4 1318,8 1 277,6
Övriga ansvarisförbindelser 0,2 0,2 0,0 0,0

Kassaflödesanalys
Kommun         

koncernen Kommunen
mnkr

Not
Bokslut

2022
Bokslut

2021
Budget

2022
Bokslut

2022
Bokslut

2021

Den löpande verksamheten
Årets resultat 172,1 175,0 28,0 137,6 133,3

Justering för ej likviditetspåverkande poster 22 164,0 154,2 92,1 90,3 88,8

Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den 
löpande verksamheten

23 -1,2 -1,7 0,0 -1,5 -1,7

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 334,9 327,5 120,1 226,4 220,4
Förändring av periodiserade anslutningsavgifter 6,3 8,9 0,0 6,3 8,9

Förändring av kortfristiga fordringar -89,8 -63,4 0,0 -76,0 -48,0

Förändring av förråd och varulager -1,0 3,4 0,0 -0,8 3,3
Förändring av kortfristiga skulder 172,4 46,7 16,7 173,6 0,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten 422,8 323,1 136,8 329,6 184,9

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investering i materiella anläggningstillgångar -370,9 -303,9 -136,8 -187,2 -163,5

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2,6 12,6 0,0 2,5 12,6
Investering i kommunkoncernföretag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning av kommunkoncernföretag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Förvärv av finansiella tillgångar -2,7 -10,1 0,0 -2,7 -9,0

Avyttring av finansiella tillgångar 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -371,0 -301,4 -136,8 -183,7 -159,9

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 81,5 38,7 0,0 20,0
Amortering av långfristiga skulder -148,7 0,0 0,0 -145,0 0,0

Amortering av skulder för finansiell leasing 0,8 -1,0 0,0 0,8 -1,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -66,4 38,7 0,0 -144,2 20,0

Bidrag till infrastruktur
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur, gc-väg -0,9 -0,6 0,0 -0,9 -0,6
Årets kassaflöde -15,5 59,8 0,0 0,8 44,4
Likvida medel vid årets början 274,7 214,9 65,0 65,0 20,6
Likvida medel vid årets slut 259,2 274,7 65,0 65,8 65,0
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Anläggningstillgångar - Fast och lös egendom avsedda 
för stadigvarande bruk till exempel byggnader, mark, aktier, 
inventarier och maskiner. 

Ansvarsförbindelse - En förpliktelse som är baserad 
på en eller flera osäkra Framtida händelser som är utom 
kommunens kontroll eller en förpliktelse som är baserad på 
inträffade händelser men inte ska redovisas som skuld eller 
avsättning i balansräkningen.

Avsättning - En förpliktelse som på balansdagen är säker 
eller sannolik till förekomst men oviss avseende belopp eller 
tidpunkt den ska infrias.

Avgiftskollektivet - Kunder inom VA och 
renhållningsverksamheterna.

Avskrivning - Årlig värdeminskning av anläggnings-
tillgångar där avskrivningen sker utifrån förväntad 
nyttjandeperiod.

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

Drift- och investeringsredovisning - Redovisar 
utfallet i förhållande till budgeterade intäkter och kostnader 
på olika ansvars- och verksamhetsområden.

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

Finansnetto - Finansiella intäkter (till exempel 
utdelningar och ränteintäkter), minus finansiella kostnader 
(till exempel räntekostnader).

Justerad budget - Gällande budget vid utgången av 
verksamhetsåret.

Kapitalkostnader - Samlingsbegrepp för planmässig 
avskrivning under en anläggnings nyttjandeperiod och 
intern ränta. 

Kassaflödesanalys - Beskriver hur verksamhet och 
investeringar har finansierats under året och hur likvida 
medel har förändrats.

Kommunkoncern - I kommunkoncernen ingår kommunen 
tillsammans med de dotterbolag och de företag med ägarintresse 
som kommunen har varaktig och betydande inflytande i. 

Kortfristig fordran/skuld - Kortfristigt lån, fordran eller 
skuld som förfaller till betalning inom ett år. 

Likvida medel - Kontanter eller tillgångar som kan 
omsättas på kort sikt till exempel kassa- och banktillgångar 
samt värdepapper.

LKBR - Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning.

Långfristig fordran/skuld - Långfristigt lån, fordran 
eller skuld som förfaller till betalning senare än ett år efter 
räkenskapsårets utgång.

Nettokostnader - Driftskostnader inklusive avskriv-
ningar efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. 

Omsättningstillgångar - Tillgångar som, till skillnad 
från anläggningstillgångar, inte innehas för stadigvarande 
bruk utan omsätts löpande.

Periodisering - Fördelning av kostnader och intäkter till 
rätt redovisningsperiod. 

Resultaträkning - Sammanfattar intäkter och kostnader 
samt visar årets förändring av det egna kapitalet (årets resultat). 

RKR - Rådet för kommunal redovisning. Normgivande 
organ inom kommunal redovisning.

Sammanställda räkenskaper - Sammanställning 
av kommunens och de kommunala koncernföretagens 
räkenskapsposter justerat för mellanhavanden inom den 
kommunala koncernen.

Självfinansieringsgrad - Beskriver hur stor del av 
kommunens intäkter som finansierar årets investeringar.

Soliditet - Andelen totala tillgångar som är finansierade 
med eget kapital.

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser - Andelen 
totala tillgångar som är finansierade med eget kapital 
justerat för den del av pensionsförpliktelsen som är upptagen 
som en ansvarsförbindelse.

Taxor och avgifter - En taxa är en samling fastställda 
avgifter för utförandet eller tillhandahållandet av en viss typ 
av tjänst. En avgift är det pris som betalas av kunden för att 
nyttja tjänsten.

Årsarbetare - Antal anställda omräknade till 
heltidsanställningar. 

Privata utförare 
Uppdragsföretag är företag som helt ägs av andra juridiska personer än kommunen och 
till vilka kommunen överlämnat utförandet av en kommunal angelägenhet.

 

AB Larödhus Förskola
Attendo LSS AB
Baggium AB
Björken, Montessoriförening
Bollerups Naturbruksgymnasium
Barnen i Döshult
Barsebäcks Montessoriförening
Brunnby skola
Bullerbyns daghem
Bryggeriets Bildningsbyrå
Bäckatrollet för personalkoll
Campeon Frigymnasium AB
Catrins familjedaghem
Centrumskolan 
Cultura Utbildning AB
Dans o Musikal i Lund  AB
Dibber Tussi förskola i Helsingborg AB
Drottning Blankas gymnasieskola
Framtidens förskola Ekokidz
Folkuniversitetet FF
Fria läroverken i Sverige AB
Fridaskolorna AB
Frölunda Omsorg AB
Föräldrakooperativet Saltkråkan 
G.O.Kompetens Transportgymnasium
Glada Laxe
Helsingborgs Ridgymnasium
Helsingborgs Sportgymnasium
Humeq Education AB
Hushållssällskapets kompetensutveckling
 i syd AB 
Impius AB
Internationella Engelska Skolan
Jensen education

Kunskapsskolan AB
Körsbärsgården
Lars-Erik Larsson-gymnaiset
Lillgårdens montessoriförskola
Ljud&Bildskolan LBS
Lundsbergs Skola  
Lärande AB
Magelungen utveckling AB
Mega AB
Montessoriförskolan Rosa Tornet
Naturglimten
Norlandia Care Kosmo AB, drift Revalyckan
Nytida Månstenen AB
NTI Gymnasiet Marco AB
NTI Sverige AB
NTI Gymnasiet Ellips AB 
Procivitas Helsingborg AB
Pysslingen skolor
Resurscenter AB 
Sally Bauer Skolans Högstadium
Stifelsen Apelrydsskolan
Svenska skolan i Paris
Svenska skolan London
Sveriges Naturbruksgymnasium AB
Taxi Höganäs AB, färdtjänst
Tau learning hantverksgymnasium
Tellus Montessoriskolan
Thoren Innovation School AB
Thorengruppen AB
Tradehouse Nord AB
Victum Hälsogymnasium 
Vikens Montessori AB
Villa villekulla förskola
Älvdalens Utbildningscentrum AB

De större uppdragsföretagen är:
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Resultaträkning
Tkr Not

Bokslut 
2022

Bokslut 
2021

Verksamhetens intäkter 24 74 426 73 803
Verksamhetens kostnader                                            25 -62 483 -59 245

Avskrivningar -12 280 -11 300

Verksamhetens nettokostnader -337 3 258
Finansiella intäkter 26 53 63
Finansiella kostnader 27 -2 961 -2 616
Resultat -3 245 705
Justering mot avgiftskollektivet 3 245 -705

Årets resultat 0 0

Balansräkning
Tkr Not

Bokslut 
2021

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter och anläggningar  28 337 009 280 884

Maskiner och inventarier       29 830 867

Summa materiella anläggningstillgångar 337 839 281 751
Finansiella anläggningstillgångar 12 972 12 972
Summa anläggningstillgångar 350 811 294 723

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 3 461 18 563
Kassa och bank                0 0
Summa omsättningstillgångar 0 0
Summa tillgångar 354 272 313 286

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital 30 0 0
Långfristiga skulder 31 204 540 304 765
Kortfristiga skulder 32 149 732 8 521

Summa skulder och eget kapital 354 272 313 286

Vatten och avlopp

Vatten, vårt 
viktigaste 
livsmedel
Var superrädd om det!
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Höganäs Energi AB 
Intäktsredovisningen omfattar försäljningsintäkter från 
kärnverksamheten, det vill säga försäljning och distri-
bution av el och värme, försäljning av elhandel, anslut-
ningsavgifter samt andra intäkter såsom entreprenadav-
tal. Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit 
eller räknas inflyta med hänsyn till rabatter och avdrag 
för moms och energiskatter och redovisas i posten netto-
omsättning. Försäljning och distribution av energi redo-
visas visleverenstidpunkten. Samtliga kapitalkostnader 
kostnadsförs i den period de hänförs till. 

AB Höganäshem
Ett starkt driftnetto utgör basen för bolaget. Driftnet-
tot definieras som hyresintäkter minus drift- och under-
hållskostnader, central administration samt fastighets-
skatt. Förenklat innebär detta att hyresintäkten och jus-
teringen av hyresintäkten minst måste följa inflationen. 
Driftskostnader är alla de kostnader som rör fastigheter. 
Här ingår uppvärmning, el, vatten, avfall, reparationer 
och fastighetsskötsel. 

Höganäs Omsorg AB
Höganäs Omsorg AB följer redovisningsprinciperna i 
K3.  

Höganäs kommun
Kommunfullmäktige beslutar årligen om nettoram 
att tilldela nämnderna. Därefter ansvarar nämnderna 
för att upprätta internbudgetar inom respektive an-
svarsområde. Nämnderna upprättar internbudgetar 
med uppdelning av intäkter och kostnader. 

Kommunen tillämpar inte resultatöverföring mellan 
åren. En nämnds under- eller överskott förs därmed 
inte över till nästa år.

Uppföljning av budgeten görs löpande via månadsup-
pföljningar. Verksamheter som prognostiserar ett un-
derskott ska lämna förslag till åtgärd till nämnden och 
kommunstyrelsen. Uppföljning med prognos till kom-
munfullmäktige görs två gånger per år, dels vid delårs-
bokslutet, dels vid helårsbokslutet. 

Höganäs Energi AB
Gemensamma kostnader, såsom ekonomi och admi-
nistration, fördelas mellan de olika affärsområdena 
med en procentuell schablon som bygger på affärsom-
rådenas nettoomsättning och bedömt nyttjande av ge-
mensamma resurser.

AB Höganäshem
Genom att skapa prognoser där nybyggnations- och 
underhållsplaner beaktas kan AB Höganäshem se vil-
ket driftnetto som måste uppnås för att kunna bygga 
och underhålla i planerad takt utan att äventyra bola-
gets ekonomiska målsättningar. Bedömningen är att 
ett driftnetto på ca 500 kr/kvm måste uppnås över tid.   

Höganäs Omsorg AB
Höganäs Omsorg AB har som huvudverksamhet att 
utföra vård- och omsorgstjänster till ägaren, Höganäs 
kommun. All försäljning regleras genom avtal mel-
lan parterna. Personalkostnaderna motsvarar 86 % av 
kostnader och bokförs i takt med att de uppstår. Kost-
nad för intjänad semester och sociala avgifter beräknas 
och bokförs. Gemensamma kostnader fördelas ut en-
ligt fastställd plan månatligen. 

Höganäs Kommun
I driftredovisningen presenteras uppgifter om hur 
nämndernas utfall förhåller sig till den fastställda 
budgeten för den löpande verksamheten. Till den 
löpande verksamheten klassas inte skatteintäter, ge-
nerella statsbidrag och utjämning, finansiella intäk-
ter och kostnader eller extraordinära poster. Därför 
redovisas poster i resultaträkningen som inte åter-
finns i driftredovisningen.

Personalomkostnader
Ett personalomkostnadspålägg på 40,15 procent 
av lönekostnaderna har tillämpats. PO-pålägget är 
beräknat att täcka arbetsgivaravgifter, löneskatt och 
pensionskostnader.

Kapitalkostnader
För anläggningstillgångar påförs verksamheterna en 
kapitalkostnad som baseras på tillgångens nyttjande-
period. Linjär avskrivning tillämpas. Verksamheterna 
debiteras också en internränta på 1,25 procent på det 
kapital man binder i investeringar. 

Interna mellanhavanden
Interndebitering mellan kommunens verksam-
heter sker där gemensamma kostnader fördelas på 
kostnadsbäraren. All intern försäljning sker enligt 
självkostnadsprincipen.

Lokaler, kost och städ
Teknik- och fastighetsförvaltningen debiterar intern-
hyra och städ för kommunens lokaler. Förvaltningen 
debiterar även för kost där prissättning baseras på volym.

Arbetad tid
Teknik- och fastighetsförvaltningen debiterar för ar-
betad tid för utförda interna tjänster av anläggnings-
personal. Även maskintid påförs köparen. Debitering 
sker med underlag av tidredovisning.

INTERNREDOVISNINGSPRINCIPER
Höganäs kommuns helägda bolag

ALLMÄNT OM DRIFTSREDOVISNINGEN
Höganäs kommuns helägda bolag
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Driftsredovisning, tkr
 Budget Utfall 2021 Budget Utfall 2022 Budgetavvikelse

2021 Intäkter Kostnader Netto 2022 Intäkter Kostnader Netto Netto

Kommunfullmäktige 2 305 8 -2 047 -2 039 2 433 3 -2 318 -2 315 118

Valnämnd 61 1 -70 -69 784 0 -1 564 -1 564 -780

Revision 984 0 -984 -984 1 008 0 -1 008 -1 008 0

Överförmyndarnämnd 3 675 52 -3 604 -3 552 3 781 60 -3 739 -3 679 102

Kommunstyrelsen 296 495 562 960 -855 742 -292 782 322 778 568 351 -897 894 -329 543 -6 765

Kommunstyrelsens egen verksamhet 12 143 3 -12 318 -12 315 15 067 1 -14 012 -14 011 1 056

Kommunledningskontoret 87 042 40 421 -126 014 -85 593 95 645 35 900 -130 887 -94 987 658

Räddningstjänsten 23 766 2 583 -27 055 -24 472 24 967 1 883 -28 956 -27 073 -2 106

Samhällsbyggnadsförvaltningen 84 735 28 033 -110 442 -82 409 93 629 26 795 -121 548 -94 753 -1 124

"Teknik- och fastighetsförvaltningen,  
skattefinansierad verksamhet"

19 582 406 906 -425 170 -18 264 20 387 411 771 -437 462 -25 691 -5 304

"Teknik- och fastighetsförvaltningen,  
avgiftsfinansierad verksamhet"

0 75 922 -75 984 -62 0 80 839 -80 892 -53 -53

Kultur- och fritidsförvaltningen 69 227 9 092 -78 759 -69 667 73 083 11 162 -84 137 -72 975 108

Bygg- och miljönämnden 1 527 0 -1 000 -1 000 1 560 0 -1 346 -1 346 214

Utbildningsnämnden 690 683 87 819 -777 727 -689 908 705 469 449 930 -1 160 402 -710 473 -5 004

Socialnämnden 500 522 129 737 -642 672 -512 935 512 929 140 310 -662 059 -521 750 -8 821

∑ SAMTLIGA NÄMNDER 1 496 252 780 577 -2 283 846 -1 503 269 1 550 742 1 158 654 -2 730 330 -1 571 678 -20 936

Justering för poster som ej är hänförbara 
till verksamhetens intäkter och kostnader i 
resultaträkningen

45 563 59 325 -48 764 10 561 38 674 44 933 -47 864 -2 931 35 743

Avgår interna poster 4 169 -383 980 383 979 -1 0 -751 668 751 668 0 0

Verksamhetens intäkter och kostnader  
enligt resultaträkningen 1 545 984 455 922 -1 948 631 -1 492 709 1 589 416 451 919 -2 026 526 -1 574 609 14 807

Årets driftsredovisning

Enligt LKBR 10 kap. § 1 ska årsredovisningen inne-
hålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till 
beslutad budget för kommunens nämnder. Driftredo-
visningen normeras av RKR i rekommnenation R14.
 
I driftredovisningstabellen framgår nämndernas to-
tala utfall, exklusive finansiella poster.  Justering har 
gjorts för poster som inte är hänförbara till verksam-
hetens intäkter och kostnader i resultaträkningen 
och för interna poster. Resultatet visas som verksam-

hetens intäkter och kostnader enligt resultaträknin-
gen. Efter justeringsposterna framgår att skillnanden 
mellan verksamheternas utfall jämfört med budget 
är något större än vid jämförelse mellan nämnder-
nas budget och resultat. Både socialförvaltningen 
och utbildningsförvaltningen har mottagit generella 
statsbidrag som inte ingår i verksamhetens intäkter 
och kostnader, därav visas en annan budgetavvikelse 
i driftredovisningen än i nämndernas utfall i förhål-
lande till budget.
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ALLMÄNT OM 
INVESTERINGSREDOVISNINGEN
Höganäs kommuns helägda bolag

Höganäs Energi AB
Höganäs Energi AB upprättar en 20-årig investerings-
plan. Styrelsen fattar sedan beslut i kommande års 
budget, i samband med att hela budgeten fastställs på 
styrelsemöte i oktober månad.
Alla investeringsprojekt följs upp löpande av ansvarig 
projektledare för projektet. Om ett projekt som är 
budgeterat inte genomförs under året tas det upp till 
diskussion under nästkommande budgetprocess.

AB Höganäshem
Styrelsen beslutar på årsbasis, i 
samband med budgeten, om storleken på invester-
ingsvolymen för den årliga underhållsplanen. Vid ny-
investering- sprojekt fattar styrelsen beslut i tre steg. 
Inför start av detaljplanearbete, inför start av projek-
teringsarbete och slutligen inför varje projektstart där 
kalkyl och lönsamhetsberäkning presenteras. I sam-
band med att kalkylen presenteras redogör också led-
ningen för bolagen hur projektet ska finansieras.

Höganäs Omsorg AB
Höganäs Omsorg AB genomför nästan inga invester-
ingar, då socialförvaltningen tillhandahåller de flesta 
tillgångar på samma sätt som de gör för privata ut-
förare.

Höganäs kommun
Kommunfullmäktige beslutar årligen, i samband med 
budgetarbetet, om nya investeringsprojekt. I beslutet 
fastställs en totalutgift för investeringen samt en utbetal-
ningsplan för projekttiden. Överskott eller underskott för 
påbörjade men inte avslutade projekt överförs till nästa år. 
Avstämning av projektets ekonomiska läge ska göras lö-
pande. Om uppföljningen visar att projektet inte kom-
mer att kunna genomföras inom beslutad budget ska 
detta rapporteras till kommunstyrelsen som beslutar 
om projektet ska avslutas, utökas eller anpassas efter nya 
förutsättningar. 

INTERNREDOVISNINGSPRINCIPER
Höganäs kommuns helägda bolag 

Höganäs Energi AB
Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs 
av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas be-
dömda nyttjandeperiod. Avskrivningarna beräknas på 
det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta fall 
utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. Rättigheter som 
är baserade på avtal skrivs av över avtalstiden. Mark har 
inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför 
inte av. Korttidsinventarier och inventarier av mindre 
värde kostnadsförs löpande.
Utrangering av immateriella och materiella anläggnings-
tillgångar görs när inte längre framtida ekonomiska för-
delar förväntas från anläggningen. 

AB Höganäshem
Nybyggnation och fastighetsförvär aktiveras alltid. 
För att en aktivering av investering ska göras på 
renoverings- och underhållsprojekt måste investerin-
gen uppgå till minst 2 prisbasbelopp och minst 25 % 
av befintlig komponent ersättas. Uppfylls inte kraven 
kostnadsförs projektet. Är åtgärden standardhöjande 
aktiveras åtgärden även om mindre än 25 % av kom-
ponenten byts ut. Beloppsgränsen om 2 prisbasbelopp 
ska dock vara uppfyllt. 

Höganäs Omsorg AB
Inventarier skrivs av på fem år. 

Höganäs kommun
Anskaffningar som är avsedda för stadigvarande bruk, 
överstiger ett prisbasbelopp och har en längre nyt-
tjande- period än tre år redovisas som en anläggning-
stillgång där värdet skrivs av linjärt under nyttjande-
perioden. Avskrivningen, tillsammans med internrän-
ta på 1,25 procent, blir kostnadsbärarens kapitalkost-
nad under anläggningens nyttjandeperiod. På mark, 
konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.
Höganäs kommun tillämpar en schabloniserad kom- 
ponentindelning för materiella anläggningstillgångar. 
Investeringar över 100 prisbasbelopp för fastigheter 
och 20 prisbasbelopp för övriga investeringar kompo-
nent- indelas enligt schablonen.

Investeringar är uppdelade i följande kategorier: 
Årsanslag - strategiska investeringar, maskiner och in-
ventarier, gator och parker, verksamhetslokaler samt 
vatten och avlopp
Tidsbestämda projekt,maskiner och inventarier, gator 
och parker, fysisk planering, verksamhetslokaler samt 
vatten och avlopp.

Tidsbestämda projekt
Tidsbestämda projekt avser oftast ny-, till- eller om- 
byggnad av lokaler, men kan även vara gator, gemen- 
samma platser såsom parker och hamnar, maskinin-
vesteringar med mera.

Exploateringsprojekt
Utgifter och inkomster som hänför sig till ett 
exploaterings projekt redovisas i en särskild projekt-
serie. Vid projektavslut ska slutredovisning göras. 

Årsanslag
Årsanslag är löpande investeringar som regelbundet åter-
kommer och som ligger på en någorlunda jämn nivå. Det 
kan handla om till exempel investering i inventarier.

När ett investeringsprojekt slutredovisats och aktiverats 
belastas kostnadsbäraren av kapitalkostnader som består 
av avskrivning och internränta. Avskrivningarna görs 
lin- järt över tillgångens nyttjandeperiod.
Ingen internränta utgår under uppförandetiden.
Teknik- och fastighetsförvaltningen debiterar för arbetad 
tid för utförda interna tjänster av anläggningspersonal. 
Även maskintid påförs köparen. Vid investeringsprojekt 
ingår internt arbete i anläggningens anskaffningsvärde. 
Personalen tidredovisar arbetad tid per projekt.

Investeringar, tkr
Års budget 

2022
Överfört 

från 2021
Tilläggs-

anslag
Budget 

2022
Bokslut 

2022 Avvikelse

TOTALT 178 560 63 395 10 000 231 955 178 456 53 499
Kommunstyrelsen 178 560 63 395 10 000 228 105 175 600 52 505
Årsanslag - strategiska investeringar 0 0 0 0 0 0
Årsanslag - maskiner och inventarier 6 760 0 0 2 910 1 628 1 282
Årsanslag - gator och parker 7 050 0 0 7 050 7 041 9
Årsanslag - verksamhetslokaler 10 000 0 0 10 000 8 444 1 556
Årsanslag - vatten och avlopp 23 000 0 0 23 000 14 985 8 015
Tidsbestämda projekt - maskiner & inventarier 12 550 674 0 13 224 790 12 434
Tidsbestämda projekt - gator och parker 22 200 4 717 0 26 917 18 444 8 473
Tidsbestämda projekt - fysisk planering 0 1 084 0 1 084 0 1 084
Tidsbestämda projekt - verksamhetslokaler 63 500 23 531 10 000 77 031 78 996 -1 965
Tidsbestämda projekt - vatten och avlopp 33 500 33 389 0 66 889 45 272 21 617
Socialnämnden 0 0 0 1 350 400 950
Årsanslag - maskiner och inventarier 0 0 1 350 400 950
Utbildningsnämnden 0 0 0 2 500 2 456 44
Årsanslag - maskiner och inventarier 0 0 2 500 2 456 44
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Investeringar, mnkr

Tidsbestämda projekt som har avslutats 2022, tkr Årsbudget 
2022 Utfall Avvikelse

Totalt 184 400 176 062 8 338
608701 Besiktningsbil P01 400 512 -112
610501 Folkparken, Långarödsvägen gc-väg 2 900 2 904 -4
622904 Lekplats Jonstorp 900 896 4
622907 Bokvägen Vikenskolan 8 000 4 362 3 638
6226112 Stadsmiljöprojekt 2022 1 000 1 002 -2
6228041 Storgatan etapp 2 20 000 18 549 1 451
621612 Offentliga toaletter 2 500 2 542 -42
621911 Energibesparande åtgärder 2021 13 200 13 206 -6
621924 Nya Loket våning 2 1 000 1 012 -12
622016 Snabbladdare elbilar 300 304 -4
6215342 Skola Viken, etapp 2 120 000 119 631 369
623810 Utbyggnad VA Sågcrona 3 000 3 000 0
623811 Utbyggnad VA Folkparken 4 200 4 200 0
623815 Ny Vattenledning Mölle 15:11-15:96 2 800 2 442 358
623822 Steglinge Gård 4 200 1 500 2 700
623834 Tryckstegringsstation Mölle 1 500 1 873 -373

Investeringsanslag som beslutats under året  
- tilläggsanslag, tkr

Instans/
datum Belopp 2022

Totalt 6 800
Omfördelning av investeringsanslag mellan projekt KS 2022-01-11 0
Investeringsmedel för renovering av rötkammare KF 2022-10-27 5 000
Utdelning ur innovationsfonden KF 2023- 1 800

Årets investeringar
Av budgeterade 232 mnkr utgick 178 mnkr i invester-
ingsutgifter. Det innebär en genomförandegrad på 76 
procent. Sett under en femårsperiod har investeringsut-
gifterna legat på i snitt 181 mnkr årligen där år 2020 
stack ut då investeringsutgifterna var rekordhöga. Under 
2022 har Höganäs kommun även 2,9 mnkr investeringar 
finansierade med finansiell leasing. Dessa investeringar 
avser fordon.   

Storgatan etapp 2 var ett av de större projekten som stod 
färdigt under året. Projekt har flutit på bra och tack vare 
bra upphandling och projekteringar kommer det att sl-
utredovisas med ett överskott. Även ombyggnaden av 
Bokvägen vid Vikenskolan är klar och lämnar ett över-
skott. Ytterligare ett stort projekt som har avslutas under 
året är projektet Viken skolan. Även det här projektet har 
flutit på bra och blev något billigare än budgeterat. Pro-
jektet Utbyggnaden till superbussar skulle slutförts under 
2022 men behöver flyttas framåt då Trafikverkets del i 
projektet inte har en finansiering i dagsläget. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Budget 181,9 286,9 298,8 221,3 232,0 299,5 234,7
Utfall 185,0 143,0 228,2 141,0 178,5
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Not 1 
Redovisningsprinciper
Höganäs kommuns årsredovisning är upprättad i enlig-
het med LKBR, Lagen om kommunal bokföring och
redovisning (2018:597) samt rekommendationer från
Rådet för kommunal redovisning (RKR). Dock görs av-
vikelse i fråga om hantering av generella statsbidrag. Det-
ta kommenteras ytterligare i eget avsnitt.

De redovisningsprinciper som var gällande vid bokslutet 
2021 följer Höganäs kommun även för räkenskapsåret 
2022. Från och med räkenskapsåret 2021, redovisas fi-
nansiell leasing i enlighet med gällande normering och 
lagstiftning. 

Vid upprättande av bokslutet har redovisningen varit öp-
pen för transaktioner till och med den 13 januari
2023 för kommunen. Därefter har enbart utgifter och
inkomster av väsentlig betydelse hänförts till redovis-
ningsåret. 

Den 1 februari 2023 lämnade Skatteverket information 
om att det har uppstått fel i beräkningarna av kostnads- 
utjämningen för kommuner för såväl utjämningsår 2022 
som 2023. För Höganäs rör det sig om 1,7 mnkr. Då be- 
loppet inte är av väsentlig karaktär kommer det inte att 
redovisas i räkenskaperna för 2022.

Kommunkoncernen och 
sammanställda räkenskaper
Höganäs kommun äger och är delägare i följande bolag. 
Kolumnen ägarandel visar kommunens ägda andel i pro-
cent. Koncernstrukturen har inte förändrats under året. 

Alla kommunens helägda bolag och dotterbolag ingår i 
de sammanställda räkenskaperna. Bland de delägda bo-
lagen ingår NSR AB och Sydvatten AB i de samman-
ställda räkenskaperna med bakgrund av att bolagens 
verksamheter är kommunala angelägenheter. Ängel-
holm Helsingborgs Flygplats Holding AB och Höganäs 
Hamnbyggnads AB är inte konsoliderade i de samman-
ställda räkenskaperna. Verksamheten i de båda bola-
gen bedöms inte vara en kommunal angelägenhet och 
gällande det sistnämnda bolaget utgör dess andel i den 
kommunala koncernens omsättning och omslutning en 
obetydlig del.

Vid upprättande av de sammanställda räkenskaperna
har proportionell konsolidering (klyvningsmetoden)
använts vid konsolidering, i enlighet med LKBR 12
kap. 5 §.

Innan konsolidering har följande justeringar gjorts.
Justering görs i de fall där kommunen och dess koncern-
bolag tillämpar olika redovisningsprinciper. I de
sammanställda räkenskaperna är kommunens principer
överordnade koncernbolagens:

AB Höganäshem och Höganäs Energi AB redovisar of-
fentliga investeringsbidrag som en minskning av
anskaffningsvärdet för tillgången. I de sammanställda
räkenskaperna är detta justerat så att tillgångens värde
ökat och motsvarande ökning har belastat balansräk-
ningens skuldsida, effekten blir en ökning av balansom-
slutningen. 

Noter

Bolag Ägarandel

Höganäs Energi AB 100%

 Höganäs Energi Handel AB  100%

Höganäs Omsorg AB 100%

AB Höganäshem 100%

 Fastighets AB Viken Eken 100%

 Höganäs kommun Örestrandsanläggning AB 100%

 Norra Höganäs Markutveckling AB 100%

 Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32 100%

Höganäs Mark- och Exploatering AB 100%

Hotell Strandbaden AB 100%

NSR AB 11,5 %

Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB 10,7%

Sydvatten AB 2,9%

Höganäs Hamnbyggnads AB 3,3%

Exploatering

Exploateringsverksamheten redovisar totalt sett ett över-
skott på 33 mnkr. 

Det beror bland annat på att Tornlyckan etapp 1 har 
större inkomster än vad som budgeterats, då försäljnin-
gar tidigarelagts. Vidare har Tornlyckan etapp 2 blivit 
något senarelagt men den totala tidplanen för projektet 
påverkas inte. Totalt sett kommer Tornlycke etapp 1-4 
följa budget. 

För projektet Tjörröd finns det ett överskott då detalj-
planen är överklagad och utbyggnad av allmän plats-
mark därmed inte kunde komma igång. Prognosen är 
att de följer totalbudget. 

Även projekt Viken centrum har ett överskott för 2022 
då tidplanen har förskjutits. Prognosen är att de följer 
totalbudget.

Projektet Folkparken/Julivallen har ett underskott då 
färdigställandet av gator har blivit dyrare än förväntat. 
Prognosen är att projektet kommer att ha ett litet un-
derskott.

Projekt som avviker från sin totalbudget: Projektet Arild 
Bosslyckan har högre inkomster och lägre utgifter än 
förväntat och har en prognos på 2,6 mnkr över bud-
get. Kommunledningskontoret har investerat 1,3 mnkr 
i utbildningsförvaltningens gamla lokaler där fler sam-
manträdesrum har skapats och projektkontoret sitter.

INVESTERINGAR

TKR

Årsbudget 
2022

Överfört 
från 2021

Tilläggs-
anslag

Budget 
2022

Bokslut 
2022

Avvikelse

Kommunstyrelsen 1 213 7 748 0 8 961 -23 947 32 908

Tidsbestämda projekt Totalt 1 013 7 748 0 8 761 -22 816 31 577

Utgifter 39 550 3 461 0 43 011 -2 735 45 746

Inkomster -43 237 3 072 0 -40 165 -23 809 -16 356

Kostnader 4 700 1 215 0 5 915 3 728 2 187

Årsanslag -  markförvärv 
och försäljning

Totalt 200 0 0 200 -1 131 1 331

Utgifter 1 200 0 0 1 200 284 916

Inkomster -1 000 0 0 -1 000 -1 415 415

Höganäs kommun äger och  
är delägare i följande bolag

NOTER
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NOTER

Redvisningsprinciper 
för bolagen
Kommunens koncernbolag har upprättat årsredovis-
ningar enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och
Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1, Årsre-
dovisning och koncernredovisning (K3) samt Bokfö-
ringsnämndens allmäna råd 2016:10, Årsredovisning i 
mindre företag (K2).

Värderingsprinciper 
Tillgångar
Anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod
har värderats till anskafningsvärdet justerat för
ackumulerade avskrivningar och/eller nedskrivningar.
Anläggningstillgångar med obegränsad nyttjandepe-
riod skrivs inte av, exempelvis mark och konst, och är 
därför värderade till anskaffningsvärdet.

Lager har värderats enligt lägsta värdets princip.
Enligt LKBR ska tillgångar som innehas för att generera 
värdestegring värderas till marknadsvärdet på balans-
dagen. Höganäs kommun har inga sådana tillgångar.

Aktier, andelar och långfristiga lån till koncernbolag
har klassifcerats som finansiella anläggningstillgångar.

Avsättning
Avsättning tas upp i balansräkningen när kommunen har 
ett avtalat åtagande som är säkert till sin förekomst men 
det är oklart när i tid förpliktelsen ska infrias. Beloppet 
som krävs för att uppfylla det avtalade åtagandet ska ba-
seras på en tillförlitlig uppskattning.

Skulder
Skulder har tagits upp i balansräkningen när en vara
eller tjänst levererats och kommunen inte erhållit
fakturan eller när kommunen mottagit inkomster som
inte avser räkenskapsperioden. Detta kan exempelvis
vara förutbetalda hyror. 

Leasing
Höganäs kommun klassificerar alla leasingavtal där de 
ekonomiska riskerna och fördelarna kopplade till det 
leasade objektet i allt väsentligt överförs till leasetagaren, 
i enlighet med gällande normering från RKR. Dessa till-
gångar redovisas som anläggningstillgångar i balansräk-
ningen. Övriga avtal klassificeras som operationella. 

Not 3 Kommun-                      
koncernen Kommun

Verksamhetens intäkter 2022 2021 2022 2021

Försäljningsintäkter 405,8 351,5 44,4 45,9
Taxor och avgifter 174,1 165,4 136,4 129,1
Hyror och arrenden 166,4 157,8 36,9 36,0

Bidrag och kostnads-
ersättningar från staten

192,8 166,0 161,0 160,3

Övriga bidrag 28,7 16,7 23,2 16,0

Försäljning av verksamhet 415,0 395,5 19,5 20,2
Intäkter från 
exploateringsverksamhet

0,0 0,0 0,0 0,0

Realisationsvinster på 
anläggningstillgångar

0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga verksamhetsintäkter 6,3 5,9 2,3 0,5
Delsumma 1 389,1 1 258,8 423,7 408,0
Interna poster mellan bolag -533,8 -493,1

Summa intäkter 855,3 765,7 423,7 408,0

Not 4 Kommun-                      
koncernen Kommun

Jämförelsestörande  
poster 2022 2021 2022 2021

Kostnader
Tecknade av 
pensionsföräkring -31,4 0,0 -31,4 0,0

Summa kostnader -31,4 0,0 -31,4 0,0
Intäkter
Exploateringsintäkter 25,6 35,2 25,6 35,2

Realisationsvinster på
anläggningstillgångar 2,6 12,7 2,6 12,7

Summa intäkter 28,2 47,9 28,2 47,9

NOTER

Not 2
Uppskattningar och bedömningar
 
Avsättningar
Avsättningar för pension är värderade enligt KPA:s
prognoser på balansdagen. Avsättningarna inkluderar 
särskild löneskatt.

Avsättning för återställande av deponi är baserad
på en extern utredares uppskattning av kostnad för
att sluttäcka deponin. Rapporten som avsättningen är
baserad på är framtagen hösten 2018. 

Avsättning för statlig infrastruktur är baserad på avtal 
mellan Höganäs kommun och Trafikverket gällande 
med finansiering av gång- och cykelväg mellan Nyhamns-
läge-Brunnby-Arild. Avtalet tecknades 2017. 
Avsättning för framtida åtaganden är baserade på exploa-
teringsavtal där kommunen ännu inte fullgjort förplik-
telser enligt avtal. Det avser projekt Stubbarp 7:14 och 
Stubbarp Viken 34:2. 

Pensioner
Den 23 april 2021 beslutade SKR:s styrelse om nya livs-
längdantagande i RIPS som ska användas för pensions-

skuldsberäkningen. Livslängdsantagandet har ökat 
vilket innebär en ökad avsättning för den delen av 
pensionsskulden som ligger i balansräkningen. Den 
ökade avsättningen motsvaras av en ökad kostnad. 
För den delen av förpliktensen som ligger utanför 
balansräkningen som en ansvarsförbindelse innebär 
de nya antagandena att ansvarsförbindelsen ökar och 
framtida kostnader för utbetalningar kommer öka. 
Totalt sett innebär detta att det höjda livslängdsanta-
gandet medför att både kostnader och utbetalningar 
kommer att öka de kommande åren.  

Under 2022 har 31,4 mnkr (inklusive särskild löne-
skatt) av pensionsåtagandet lösts in genom försäk-
ringslösning.

Bidrag till infrastruktur
År 2019 fattade Kommunfullmäktige beslut ommed-
finansiering av gång- och cykelväg mellan Nyhamns-
läge-Brunnby-Arild. Kostnaden om 12,5 mnkr be-
lastade i sin helhet bokslutet 2019 och motsvarande 
belopp togs upp som en avsättning i balansräkning-
en. Under året har 0,9 mnkr lösts upp och vid ut-
gången av 2022 kvarstår 9,7 mnkr som en avsättning.

Exploatering
Fastigheter som har anskaffats i syfte att omsätta har 
tagits upp som omsättningstillgångar i balansräk-
ningen. Fastigheter som har sålt under året har ta-
gits upp som en intäkt förutsatt att intäktskriterierna 
enligt RKR:s rekommendation R2 är uppfyllda. Ut-
gifter i exploateringsprojekt som är hänförliga till till-
gångar som ska behållas i kommunens ägo har tagits 
upp som anläggningstillgångar i balansräkningen. 
På balansdagen finns inga exploateringsinkomster 
i form av offentliga bidrag eller exploateringsersätt-
ningar som tagits upp som skuld i balansräkningen. 

Statsbidrag 
Statsbidragen redovisas enligt RKR R2 Intäkter och 
det aktuella bidragets villkor och restriktioner. Bi-
drag som inte är förenat med villkor klassificeras 
som generella.Kommunen har under året tagit emot 
generella statsbidrag för Minskad andel timanställda 
inom vård och omsorg om äldre, utökad bemanning 
av sjuksköterskor på särskilda boenden, statsbidrag för 
kommunernas medverkan vid 2022 års val, tillfälligt 
stöd till kommuner med anledning av kriget i Ukraina 
samt Skolmiljarden.  Höganäs har gjort avsteg från 
denna rekommendation gällande Minskad andel tim-
anställda inom vård och omsorg om äldre, utökad be-
manning av sjuksköterskor på särskilda boenden. In-
täktsredovisningen har istället skett enligt plan för 

Statsbidrag
Enligt RKR R2 Intäkter, ska generella statsbidrag som 
avser två eller flera redovisningsperioder
periodiseras med jämn fördelning. Periodiseringen ska 
göras från och med den tidpunkt då bidraget enligt res-
triktionerna får börja 
intäktsredovisas till och med den tidpunkt då hela bi-
draget ska vara intäktsredovisat. Höganäs Kommun 
avviker från denna rekommendation gällande Mins-
kad andel timanställda inom vård och omsorg om äldre 
och Utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda 
boenden. Intäktsredovisningen har istället skett enligt 
plan för användande av bidraget i likhet med hantering 
av riktade statsbidrag.
 
Pensioner
Höganäs kommun redovisar pensionsförpliktelser i
enlighet med rekommendation R10 från RKR. Pen-
sionsförpliktelserna redovisas enligt blandmodellen där
pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas so
en ansvarsförbindelse och pensionsförpliktelser intjä-
nade från och med 1998 redovisas som en avsättning i
balansräkningen. Prognosen för den totala pensions-
förpliktelsen grundar sig på KPA:s prognoser.   

användande av bidraget i likhet med hantering av riktade 
statsbidrag. Resultateffekten 2022 av detta avsteg uppgår 
till 9,5 mnkr lägre intäkter än om det gjorts enligt RKR:s 
rekommendation.

Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster är resultat av händelser eller 
transaktioner som inte är extraordinära, men som avviker 
från det normala och viktiga att uppmärksamma vid jäm-
förelser med andra perioder. Höganäs kommun redovisar 
poster som är väsentliga.
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Not 10 Kommun-                      
koncernen Kommun

Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar 2022 2021 2022 2021
Ingående bokfört värde 3 000,5 2 933,5 1 588,9 1 524,1
Ingående bokfört värde, 
rättelse expl 0,0 0,0 0,0 0,0

Omklassificering -0,6 -112,4 0,0 0,0
Årets nyanskaffningar 318,0 271,9 176,7 143,9
Årets försäljningar -2,5 -0,7 -2,5 -0,7

Årets utrangeringar -2,3 -0,1 0,0 -0,1
Årets avskrivningar -145,2 -138,7 -82,1 -78,3

Utgående bokfört värde 3 167,9 2 953,5 1 681,0 1 588,9
Koncernmässig justering 7,2 47,0

Utgående bokfört värde 3 175,1 3 000,5

Anskaffningsvärde 5 265,3 4 968,4 3 053,8 2 923,8
Ackumulerade 
avskrivningar

-2 
097,4 -2 008,7 -1 372,8 -1 328,7

Ackumulerade 
nedskrivningar 0,0 -6,2 -6,2

Utgående bokfört värde 3 167,9 2 953,5 1681,0 1 588,9
Koncernmässig justering 7,2 47,0
Utgående bokfört värde 3 175,1 3 000,5
Genomsnittlig 
nyttjandeperiod, år 31,0 31,0

NOTER  NOTER  

Not 8 Kommun-                      
koncernen Kommun

Finansiella intäkter 2022 2021 2022 2021
Ränta medelsplacering 2,0 0,0 2,0 0,0
Utdelning på aktier och andelar 10,4 21,0 9,0 21,0

Försäljning av aktier i dotterbolag 0,0 0,0 0,0

Övriga finansiella intäkter 10,4 4,6 9,2 4,5
Delsumma 22,8 25,6 20,2 25,5
Interna poster mellan bolag -11,7 -21,0
Summa 11,1 4,6 20,2 25,5

Not 7 Kommun-                     
koncernen Kommun

Generella stadsbidrag  
och utjämning 2022 2021 2022 2021

Inkomstutjämningsbidrag 188,4 171,9 188,4 171,9

Kostnadsutjämningsbidrag -6,9 -8,5 -6,9 -8,5

Utjämningsavgift för LSS -28,8 -22,7 -28,8 -22,7

Regleringsbidrag 75,7 80,6 75,7 80,6

Övriga generella bidrag 
från staten

14,8 17,7 14,8 17,7

Kommunal fastighetsavgift 67,2 63,4 67,2 63,4

Summa 310,4 302,4 310,4 302,4

Not 5 Kommun-                    
koncernen Kommun

Verksamhetens
kostnader 2022 2021 2022 2021

Lönekostnader -866,0 -828,8 -550,3 -537,1

Sociala avgifter -272,3 -267,9 -177,2 -178,8

Pensionskostnader -87,0 -92,5 -60,5 -73,1

Material och 
förbrukningsinventarier -120,9 -122,1 -98,2 -96,3

Entreprenad, köp av verk- 
samheter och konsulter -129,7 -127,4 -65,6 -73,0

Köp av huvudverksamhet -681,3 -654,4 -681,3 -654,2

Lokaler och markarrenden -52,4 -52,1 -34,2 -31,1

Bränsle, energi och vatten -282,6 -188,2 -65,8 -52,8

Försörjningsstöd -13,8 -13,1 -13,8 -13,1

Bidrag och transfereringar -65,9 -61,5 -65,9 -61,5

Skolskjuts, färdtjänst och 
övriga transporter -26,7 -23,3 -26,4 -23,3

Porto, tele och IT -22,7 -21,6 -4,6 -6,2

Övrigt -140,6 -125,0 -86,8 -80,2

Skatt på koncern -
bolagens resultat -13,5 -17,6

Summa kostnader -2775,4 -2 595,5 -1930,6 -1 880,7

Internt utförda arbeten  
på investeringar 26,4 18,1 26,4 18,1

Interna poster mellan 
bolag 531,7 493,1

Summa -2217,3 -2 084,3 -1904,2 -1 862,6

Not 6 Kommun-                      
koncernen Kommun

Skatteintäkter 2022 2021 2022 2021

Preliminära skatteintäkter 1343,7 1264,2 1 343,7 1 264,2

Preliminär slutavräkning
innevarande år

32,1 31,0 32,1 31,0

Slutavräkningsdifferens 
föregående år

8,7 4,4 8,7 4,4

Summa 1 384,5 1 299,6 1384,5 1 299,6

Not 9 Kommun-                      
koncernen Kommun

Finansiella kostnader 2022 2021 2022 2021

Räntekostnader -9,5 -0,7 -2,4 -0,7

Övriga finansiella kostna der -0,9 -7,7 -0,4 -0,8

Delsumma -10,4 -8,4 -2,8 -1,5

Interna poster mellan bolagen 2,5 0,0

Summa -7,9 -8,4 -2,8 -1,5

Not 12 Kommun-                      
koncernen  Kommun

Finansiella                               
anläggningstillgångar 2022 2021 2022 2021

Aktier

AB Höganäshem 2,2 2,2

Höganäs Energi AB 5,0 5,0

Höganäs Omsorg AB 10,0 10,0

Hotell Strandbaden 
Höganäs AB

0,3 0,3

Höganäs Mark och 
Exploatering AB

2,0 2,0

Ängelholm Helsingborg 
Flygplats holding AB

0,0 0,01

AB Sydvatten 13,0 13,0

NSR AB 0,6 0,6

Summa 0,0 0,0 33,1 33,1

Andelar

Kommuninvest i Sverige AB 24,3 21,6 24,3 21,6

Övriga andelar 2,6 3,1 0,1 0,1

Summa andelar 26,9 24,7 24,4 21,7

Koncerninternt lån 0,0 0,0 3,7

Övriga finansiella 
anläggningstillgångar 4,6 2,8

0,0
0,0

Summa finansiella tillgångar Summa finansiella tillgångar 31,531,5 27,527,5 57,557,5 58,558,5

Not 14 Kommun-                      
koncernen Kommun

Fordringar  
kortfristiga fordringar 2022 2021 2022 2021
Kundfordringar 75,0 70,4 9,0 10,9

Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

121,1 74,1 27,0 25,1

Skattefordringar 167,6 96,3 163,5 88,9

Övriga kortfristiga ford ringar 24,0 55,0 12,1 10,7

Delsumma 387,7 295,8 211,6 135,6

Interna poster mellan bolag -54,7 -52,6

Summa 333,0 243,2 211,6211,6 135,6

Not 11 Kommun-                      
koncernen Kommun

Maskiner och inventarier 2022 2021 2022 2021

Ingående bokfört värde 135,9 69,2 57,7 48,5

Omklassificering 0 54,4 0,0 0,0

Årets nyanskaffningar 21,4 23,9 10,6 16,8

Årets försäljningar -0,1 -0,3 0,0 0,0

Årets utrangeringar -1,6 -2,3 0,0 0,0

Årets avskrivningar -15,5 -10,7 -8,9 -7,6

Utgående bokfört värde 140,1 134,2 59,4 57,7

Koncernmässiga justeringar 1,7 1,7

Utgående bokfört värde 141,8 135,9

Anskaffningsvärde 333,6 313,7 150,2 144,5

Ackumulerade avskrivningar -192,9 -178,9 -90,2 -86,2

Ackumulerade nedskrivningar -0,6 -0,6 -0,6 -0,6

Utgående bokfört värde 140,1 134,2 59,4 57,7

Koncernmässiga justeringar 1,7 1,7

Utgående bokfört värde 141,8 135,9

Varav finansiell leasing 8,5 6,9 8,5 6,9

Genomsnittlig avskrivningstid, år 17,0 14,0

Not 13 Kommun-                    
koncernen Kommun

Förråd, lager och 
exploateringsfastigheter 2022 2021 2022 2021

Lager och förråd 8,3 7,3 5,0 4,3

Exploateringsfastigheter 10,4 10,4 10,4 10,4

Summa 18,7 17,7 15,4 14,7

Specifikation 
exploateringsfastigheter

Ingående värde 10,4 15,6

Årets utgifter 0,0 0,0

Årets försäljning 0,0 -5

Omklassificering/omvärdering 0,0 -0,2

Summa  
exploaterings fastigheter 10,4 10,4 

Not 15 Kommun-
koncernen Kommun

Eget kapital 2022 2021 2022 2021

Ingående eget kapital 1 959,0 1 784,0 1 236,0 1 102,7

Ingående eget kapital,
rättelse av felexploatering 0,0 0,0 0,0 0,0

Ingående eget kapital, 
effekt av konsolidering -0,2 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 172,1 175,0 137,6 133,3

Summa 2 130,9 1 959,0 1 373,7 1 236,0
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Not 17 Kommun- 
koncernen Kommun

Övriga avsättningar 2022 2021 2022 2021

Redovisat värde vid årets 
början

35,7 39,6 26,4 27,0

Årets avsättning -0,1 0,0 0,0 0,0

Utnyttjade belopp -0,9 -1,8 -0,9 -0,6

Outnyttjade belopp  
som återförs 1,6 -2,1 0,0 0,0

Utgående avsättning 36,3 35,7 25,5 26,4

Uppskjuten skatt 88,1 84,8

Summa övriga avsättningarSumma övriga avsättningar 124,4 120,5 25,5    26,4

Specifikation avsättningar

Avsättning för återställande 
av deponier 14,2 14,2

Avsätting för statlig 
infrastruktur 9,7 10,5

Framtida åtaganden enligt 
exploateringsavtal 1,6 1,7

SummaSumma 25,5 26,4

Not 19 Kommun- 
koncernen Kommun

Kortfristiga skulder 2022 2021 2022 2021

Leverantörsskulder 137 109,7 75,1 68,8

Upplupna löner 17 10,4 4,6 3,4

Moms och punktskatter 53,4 58,8 26,4 25,3

Upplupen semesterlön 63,8 62,6 43,6 47,1

Upplupen särskild löne skatt 
pension

13,9 13,7 9,9 9,8

Upplupen pensionskostnad 33,3 33,2 22,7 22,6

Förutbetalda intäkter och      
upplupna kostnader

141,6 155,1 82,5 85,8

Övriga kortfristiga skulder 189,1 203,8 63,8 34,5

Skuld till avgiftskollektivet 1 4,3 1,0 4,3

Upplupna räntekostnader 1,2 0,4 0,5 0,1

Kortfr del av långfr skuld 145 0,0 145,0 0,0

Kortfristig leasingskuld 0,3 0,1 0,3 0,1

Delsumma 796,6 652 475,4 301,8

Interna poster mellan bolag -24,9 -52,6

Summa 771,7 599,4 475,4 301,8

NOTER  

Not 20 Kommun                      
koncernen Kommun

Ansvarsförbindelser 2022 2021 2022 2021

Ansvarsförbindelse IB 140,8 194,4 140,8 194,4

Försäkring IPR, extra inlösen -20,1 -64,1 -20,1 -64,1

Ränteuppräkning 1,1 1,4 1,1 1,4

Basbeloppsuppräkning 2,7 1,7 2,7 1,7

Gamla utbetalningar -14,8 -13,9 -14,8 -13,9

Aktualisering 0,0 0,0 0,0 0,0

Ändrat livslängds-
antagande RIPS 0,0 6,0 0,0 6,0

Övrig post 25,4 15,3 25,4 15,3

Summa pensions-
förpliktelser 135,1 140,8 135,1 140,8

Löneskatt 32,8 34,1 32,8 34,1

Total ansvarsförbindelse 167,9 174,9 167,9 174,9

Aktualiseringsgrad 98% 98%

Enligt LKBR 6 kap. 2 § ska pensionsförpliktelser som intjänats Enligt LKBR 6 kap. 2 § ska pensionsförpliktelser som intjänats 
innan 1998 inte tas upp som en skuld eller avsättning i innan 1998 inte tas upp som en skuld eller avsättning i 
balansräkningen.balansräkningen.

Not 21 Kommun-                      
koncernen Kommun

Borgensförbindelser 2022 2021 2022 2021

Sydvatten AB

SEB 0,0 7,3 0,0 7,3

Nordea AB 27,6 27,7 27,6 27,7

Svenska Handelsbanken AB 16,6 0,0 16,6 0,0

Nordic Investment Bank 19,6 19,5 19,6 19,5

Malmö Kommun 3,3 3,3 3,3 3,3

Helsingborgs Kommun 6,2 6,2 6,2 6,2

Ej utnyttjat 16,7 26 16,7 26

Total ramborgen 90,0 90,0 90,0 90,0

Nordvästra Skånes renhållning AB 

Utnyttjat 16,4 21,6 16,4 21,6

Ej utnyttjat 33,0 21,6 33,0 21,6

Totala ramborgen 49,4 43,2 49,4 43,2

Ängelholm Helsingborgs Flygplats AB 

Utnyttjat 2,6 0,7 2,6 0,7

Ej utnyttjat 0,6 2,5 0,60,6 2,52,5

Totala ramborgen 3,2 3,2 3,2 3,2

Ängelholm Helsingborgs flygplats holding AB

Utnyttjat 0,0 0,0 0,0 0,0

Ej utnyttjat 0,2 0,2 0,2 0,2

Totala ramborgen 0,2 0,2 0,2 0,2

Höganäs kommun Örestrandsanläggningen AB

Utnyttjat 13,0 13,0 13,0 13,0

Ej utnyttjat 12,0 12,0 12,0 12,0

Totala ramborgen 25,0 25,0 25,0 25,0

Höganäs Mark och Exploatering AB

Utnyttjat 30,0 30,0 30,0 30,0

Ej utnyttjat 20,0 20,0 20,0 20,0

Totala ramborgen 50,0 50,0 50,0 50,0

Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32

Utnyttjat 3,0 3,0 3,0 3,0

Ej utnyttjat 37,0 37,0 37,0 37,0

Total ramborgen 40,0 40,0 40,0 40,0

Norra Höganäs Markutveckling AB

Utnyttjat 27,0 27,0 27,0 27,0

Ej utnyttjat 23,0 23,0 23,0 23,0

Totala ramborgen 50,0 50,0 50,0 50,0

Höganäs Energi AB

Kredit koncernkontot 26,0 26,0 26,0 26,0

Kommuninvest i Sverige AB 120,0 160,0 120,0 160,0

Ej utnyttjat borgensram 80,0 40,0 80,0 40,0

Totala ramborgen 226,0 226,0 226,0 226,0

NOTER  

Höganäs kommun har i 1995-04-06, KF § 25 och 
2009- 10- 29 KF §96] ingått en solidarisk borgen såsom 
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 
nuvarande och framtida förpliktelser. Vid en uppskattning 
av den finansiella effekten av Höganäs kommuns ansvar 
enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att 
per 2022-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till 540 357 mnkr och totala tillgångar till 537 
007 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 1 138 mnkr och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 1 111 mnkr.

Not 22         tkr
Kommun-                      
koncernen Kommun

Justering för ej likviditets-
påverkande poster 2022 2021 2022 2021
Avskrivningar 160,7 152,4 91,0 85,9

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utrangeringar 0,0 0,1 0,0 0,1

Gjorda avsättningar 3,3 3,5 2,8 3,3

Återförda avsättningar 0,0 -1,8 -3,5 -0,5
Upplösning av bidrag till 
infrastruktur 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga ej likviditets-
påverkande poster 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 164,0 154,2 90,3 88,8

Not 23         tkr Kommun-                      
koncernen Kommun

Övriga likviditets påverkande 
poster som tillhör den 
löpande verksamheten 2022 2021 2022 2021

Utbetalningar för avsättning  
till pensioner

-1,2 -1,7 -1,5 -1,7

Utbetalning av övriga 
avsättningar  
(exkl. bidrag till infrastruktur)

0,0 0,0 0,0 0,0

Summa -1,2 -1,7 -1,5 -1,7

Not 16 Kommun-
koncernen Kommun

Avsatt till pensioner 2022 2021 2022 2021

Särskild avtals/ålderspension 35,0 36,9 33,5 35,2

Summa pensioner 35,0 36,9 33,5 35,2

Löneskatt 8,7 8,5 8,1 8,5

Summa avsatt till pensioner 43,7 45,4 41,6 43,7

Antal visstidsförordnanden

Förtroendevalda 0,0 0,0

Tjänstemän 0,0 0,0

Avsatt till pensioner

Ingående avsättning 45,4 42,7 43,7 41,0

Ränte- och basbelopps - 
uträkning 0,9 0,6 0,9 0,6

Övrig post -2,8 -0,1 -2,8 -0,1

Årets utbetalningar -1,2 -2,3 -1,2 -2,3

Nya avsättningar 1,7 2,9 1,4 2,9

Ändrat livslängdsantagande 
RIPS 0,0 1,6 0,0 1,6

Förändring av löneskatt -0,4 0,0 -0,4 0,0

Summa avsatt till pensioner 43,7 45,4 41,6 43,7

Not 18 Kommun-                      
koncernen Kommun

Långfristiga skulder 2022 2021 2022 2021

Kommuninvest i Sverige AB 282,0 427 89,0 234

Upplupna 
anslutningsavgifter 77,1 70,8 77,1 70,8

Lånfristig leasingskuld 8,3 7,4 8,3 7,4

Fastighetslån, 
Höganäshem AB 425,5 359,2

Övriga lån 84,1 78,9

Summa långfristiga skulder 877,0 943,3 174,4 312,2

Koncerinternt lån 0,0 -3,7

Koncernmässiga justeringar 15,2 48,4

Summa 892,2 988,0 174,4 312,2

Kommun-                      
koncernen Kommun

AB Höganäshem 2022 2021 2022 2021

Kredit koncernkonto 5,0 10,0 5,0 10,0

Kommuninvest i Sverige AB 508,0 333,0 508,0 333,0

Ej utnyttjat borgensram 262,0 437,0 262,0 437,0

Totala ramborgen 775,0 780,0 775,0 780,0

Höganäs Omsorg AB

Kredit koncernkonto 10,0 10,0 10,0 10,0

Totala ramborgen 10,0 10,0 10,0 10,0

Summa 1 318,8 1 317,6 1 318,8 1 317,6

Page 99 of 400



72 73

EK
O

N
O

M
IS

K
 Ö

V
ER

SI
K

T

EK
O

N
O

M
IS

K
 Ö

V
ER

SI
K

T

NOTER  NOTER  

Not 24                tkr Vatten och avlopp

Verksamhetens intäkter 2022 2021
Konsumtionsavgifter 71 710 70 832

Periodiserade anslutningsavgifter 2 433 2 214

Övriga intäkter 283 757

Summa 74 426 73 803

Not 25                tkr Vatten och avlopp

Verksamhetens kostnader 2022 2021
Personalkostnader -15 126 -13 397

Övriga externa kostnader -30 069 -28 712

Interna intäkter 3 168 2 824

Övriga interna kostnader -20 456 -19 960

Summa -62 483 -59 245

Not 26                tkr Vatten och avlopp

Finansiella intäkter 2022 2021

Ränta 53 63

Serviceavgift 0 0

Summa 53 63

Not 27                tkr Vatten och avlopp

Finansiella kostnader 2022 2021

Intern ränta -2 961 -2 616

Summa -2 961 -2 616

Not 28                tkr Vatten och avlopp

Anläggningar 2022 2021

Ingående bokfört värde 280 884 243 547

Årets nyanskaffningar 68 368 34 675

Årets avskrivningar -12 243 2 662

Utgående bokfört värde 337 009 280 884

Anskaffningsvärde 630 897 562 529

Ackumulerade avskrivningar -293 888 -281 645

Utgående bokfört värde 337 009 280 884

Genomsnittlig avskrivningstid, år 39,0 31,0

Not 30                  tkr Vatten och avlopp

Eget kapital 2022 2021
Ingående eget kapital 0 0

Årets resultat - -

Överskott -3 245 705

Överföring av överskott 3 245 -705

Utgående eget kapital 0 0

Not 31                  tkr Vatten och avlopp

Långfristiga skulder 2022 2021

Skuld till skattekollektivet:

Avräkningsskuld 38 436 0

Externlån 89 000 234 000

Upplupna anslutningsavgifter 77 104 70 765

Summa långfristiga skulder 204 540 304 765

Not 32                 tkr Vatten och avlopp

Kortfristiga skulder 2022 2021

Kortfristif del av långfristliga skulder 145 000 0

Skuld till VA-kollektivet 1 020 4 265

Övriga kortfristiga skulder 3 712 4 256

Summa kortfristiga skulder 149 732 8 521

Not 29                  tkr Vatten och avlopp

Maskiner och inventarier 2022 2021
Ingående bokfört värde 867 905

Årets utrangeringar 0 0

Årets avskrivningar -37 -38

Utgående bokfört värde 830 867

Anskaffningsvärde 3 188 5 515

Ackumulerade avskrivningar -2 358 -4 648

Utgående bokfört värde 830 867
Genomsnittlig avskrivningstid, år 17,0 14,0

Not 33                 tkr Kommunen
Kostnad för räkenskapsrevision 2022 2021
Sakkunnikt biträde 330,0 258,3

Förtroendevalda 25,9 31,6

Total kostnad räkenskapsrevision 355,9 289,9

Not 34
Upplysning om särredovisningar
Särredovisning har upprättats enligt Lag (20016:412) om 
allmänna vattentjänsten för VA-verksamehten och åter-
finns i den här årsredovisningen. Särredovisning för avfalls- 
och renhållningsverksamheten finns tillgänglig hos NSR på 
hemsida www.nsr.se. 

Not 35 Kommun      
 koncernen Kommunen

Leasing 20222022 20212021 2022 2021
Finansiella leasingavtal
Maskiner och inventarier

Totala minimileaseavgifter 8,8 7,7 8,8 7,7

Framtida finansiella kostnader -0,3 -0,2 -0,3 -0,2

Nuvärde minimileaseavgifter 8,5 7,5 8,5 7,5

Nuvärdet av minimilease-
avgifterna förfaller enligt följande

Inom 1 år 2,5 1,5 1,8 1,5

Senare än 1 år men inom 5 år 6,8 6,0 6,7 6,0

Senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 9,2 7,5 8,5 7,5

Ej uppsäjningsbara 
operationella leasingavtal 

Inom ett år 9,1 10,9 9,1 10,9

Senare än ett år, men inom 
fem år

7,9 12,1 7,9 12,1

Senare än fem år 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa framtida
minimileaseavgifter

17,0 23,0 17,0 23,0

Not 36
Avvikelse från grundläggande redovisningsprinciper
Enligt 9 kap. 3 § LKBR ska upplysning lämnas om kom-
munen avviker från grunläggande redovisningsprinciper. 
Kommunen avviker från grundläggande redovisningsprin-
ciper gällande intäktsredovisning av generella statsbidrag. 
Höganäs har gjort avsteg från denna rekommendation 
gällande statsbidrag för Minskad andel timanställda inom 
vård och omsorg om äldre och utökad bemanning av 
sjuksköterskor på särskilda boenden. Intäktsredovisningen 
har istället skett enligt plan för användande av bidraget i 
likhet med hantering av riktade statsbidrag. Resultateffek-
ten 2022 av detta avsteg uppgår till 9,5 Mkr lägre intäkter 
än om det gjorts enligt RKR:s rekommendation.
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Alliansens handlingsprogram gäller för perioden 2019-2022. Alliansen består av Moderaterna, Centerpartiet 
och Kristdemokraterna som tillsammans fick 53% av väljarkårens förtroende. Handlingsprogrammet följer 
strategierna i Höganäs kommuns vision och visar vilken allmän inriktning som gäller men också vad som 
konkret ska åstadkommas. Här nedan följer en redogörelse hur arbetet fortgått hittills: 

1) arbetet är ännu inte påbörjat 

2) arbetet är pågående eller

3) arbetat har färdigställts.

_________________________________________________________________

 STRATEGI: Stärk skolans bredd och spets 
Höganäs kommun ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner 2
Eleverna ska få den bästa möjligheten att utvecklas i sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar i en 
lugn och trygg miljö med ändamålsenliga läromedel 2
Vi vill stimulera en ökad samverkan mellan skola och näringsliv 2
Stora ansträngningar ska göras för att stärka det förebyggande arbetet mot missbruk av droger, alkohol 
och tobak 2
Öka insatserna för att motverka våld, mobbning och kränkande särbehandling på skolor och arbets-
platser. Toleransarbetet måste fortsätta utvecklas och kan genomföras genom så kallade toleransresor 
eller helt på hemmaplan 2
När föräldrar väljer skola ska vi verka för skolskjuts efter vald skola, fristående som kommunal, för ökad 
valfrihet 3
Vi kommer att arbeta för ökad tillgänglighet i barnomsorgen, behovet av ”nattis” utreds snarast för att 
tillgodose föräldrars behov av stöd 2

_________________________________________________________________

 STRATEGI: Växla upp upplevelsenäringen
Kullabygden ska bli känd som Sveriges keramikbygd samt mat- och vinbygd 2
Den beslutade utvecklingen i Höganäs stadskärna med tydligt fokus på centrumutveckling fortsätter 2
Möjliggör en lokal för utövning av e-sport i kommunen 3
Stimulera ridskoleverksamhet i anslutning till Kullabygdens befintliga ridanläggning i Äsperöd för att 
stärka den långsiktiga hästverksamheten i kommunen 2
Möjliggör återkommande kulturarrangemang och events i Höganäs hamnområde 3
Se till att de prioriterade stränderna hålls rena och har hög standard 2

_________________________________________________________________
 
STRATEGI: Stärkt social hållbarhet 

Utveckla anhörigstödet 3
Utveckla vården för vårdtagare med demenssjukdomar med certifierad personal 3
Verka för att äldre personer som är över 85 år ges rätt att få plats på äldreboende när de söker det 1
Verka för ett bra och utökat utbud av fysiska aktiviteter för seniorer 2
Färre olika personer som besöker en äldre i hemtjänsten, fortsätt utveckla samordning och service 3
Utveckla valfrihet i val av mat, särskilt för de äldre 2
Integrera nyanlända till första jobbet med målet att de snabbt blir självförsörjande och kan bidra till 
kommunens utveckling 2
Möjliggör för ytterligare minst en vårdcentral i kommunen 3
Vi vill arbeta för att en familjecentral startas genom att samlokalisera personalenheter som har till syfte 
att ge stöd och uppmuntran till barn och föräldrar 3
Starta och utveckla ett volontärprogram som samordnar frivilliga insatser både inom kommunens verk-
samheter och inom föreningar och organisationer, till exempel genom bildandet av ett volontärcenter 3

Handlingsprogrammet

 _________________________________________________________________ 

STRATEGI: Arbetsgivare i framkant
Höganäs ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner. Kommunens mål 
ska vara att talangfulla och kompetenta medarbetare söker sig till dess verksamheter, stannar kvar och 
utvecklas till nytta för alla 2

__________________________________________________________________

 STRATEGI: Förbättra kommunikationerna
Kommunen ska arbeta för att öka tryggheten på alla offentliga platser vilket inkluderar parker, gator, 
torg och mötesplatser 2
Verka för att ett mer komplett resecentrum färdigställs vid Stationshuset 3
Bygg ut cykelvägarna för att göra Höganäs till en attraktiv cykelkommun 2
Arbeta för bättre kollektivtrafiklösningar på landsbygden i kommunen 2
Arbeta för ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet på väg 111 genom samarbete med Helsingborg och 
andra aktörer 2
Bygg ut fibernätet till full täckning i hela kommunen 3

__________________________________________________________________

STRATEGI: Utvecla dialog och service
Det ska vara lätt att få bygglov. Översiktsplan och detaljplaner ska ge frihet och skapa möjligheter 2
Nytt kulturhus/bibliotek påbörjas inom mandatperioden 3

_________________________________________________________________

STRATEGI: Förverkliga miljömässig hållbarhet
Energieffektivisera kommunens fastigheter 3
Kommunen ska bidra till fortsatt ökad investering i förnyelsebar energi och fasa ut gammal och kostsam teknik 3
Sträva efter att i våra upphandlingar öka andelen närodlade livsmedel 3

__________________________________________________________________

STRATEGI: Förenkla för företag
Skapa förutsättningar så att företag kan växa och utvecklas 3
Fortsätta arbeta för möjligheten till gårdsförsäljning av vin och öl 2
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     KS/2022/1380 
§ 38 
UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL 2022 FÖR HÖGANÄS 
KOMMUN 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunens nämnder och helägda bolag är ansvariga för den interna kontrollen inom sina respektive 
områden. Samtliga nämnder och bolag har genomfört uppföljning av 2022 års interna kontrollplaner 
och rapporterat detta. Uppföljning har även gjorts av de risker som markerades för direktåtgärd i risk- 
och väsentlighetsanalysen för 2022. I rapporteringen inkluderas även av de förbättringsåtgärder som 
föreslogs för de avvikelserna konstaterade i 2021 års uppföljning. 
  
Totalt har 53 kontroller gjorts under 2022, där den största delen visar resultat utan avvikelser. Bland 
annat visar överförmyndarnämndens kontroll att granskningen av huvudmans årsredovisningar 
hanteras likvärdigt, och att risken för att samma medarbetare granskar samma huvudmans 
årsredovisning flera år på rad därmed är liten. Andra kontroller utan avvikelser är att Höganäs Energi 
AB har följt upp att rutiner finns för att säkerställa att anläggningsregistret är korrekt, och kultur- och 
fritidsförvaltningen har följt upp att verksamheten inte bryter mot barnkonventionen och att barns 
bästa beaktas i beslut som rör dem.  
  
14 kontroller har visat på avvikelser. Exempel på detta är kontroll av att socialförvaltningens 
verksamheter arbetar efter informationssäkerhetsplanen, avvikelsen beror på att handlingsplanen för 
informationssäkerhet först kommer implementeras under 2023. Förvaltningen kommer därför fortsätta 
följa upp och rapportera uppföljningen under 2023. På samtliga kontroller som visar avvikelser har 
förbättringsåtgärder vidtagits och kommer följas upp under 2023. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, tjänsteskrivelse den 7 februari 2023, 
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, rapport uppföljning av intern kontrollplan 2022, 
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, rapport uppföljning av förbättringsåtgärder och 
direktåtgärder 2022, 
Höganäs Omsorg AB, beslut den 14 november 2022, § 80, 
AB Höganäshem, beslut den 13 februari 2023, 
Socialnämnden, beslut den 11 januari 2023, § 2,  
Kommunstyrelsen, beslut den 7 februari 2023, § 24, 
Utbildningsnämnden, beslut den 3 februari 2023, § 3, 
Bygg- och miljönämnden, beslut den 2 februari 2023, § 29, 
Överförmyndarnämnden, beslut den 1 februari 2023, § 4. 
  
Förslag till beslut 
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår arbetsutskottet besluta att att uppdra åt utbildningsnämnden 
att senast den 14 mars komplettera sin rapportering med genomförda förbättringsåtgärder avseende 
riskkategorin personal, samt att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2022 samt uppföljning av 2022 års förbättrings- och 
direktåtgärder. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.  
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Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
  
att uppdra åt utbildningsnämnden att senast den 14 mars komplettera sin rapportering med 
genomförda förbättringsåtgärder avseende riskkategorin personal.   
  
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2022 samt uppföljning av 2022 års förbättrings- och 
direktåtgärder. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-04-03 
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Uppföljning av intern kontroll 2022 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens nämnder och helägda bolag är ansvariga för den interna kontrollen inom sina respektive 
områden. Samtliga nämnder och bolag har genomfört uppföljning av 2022 års interna kontrollplaner och 
rapporterat detta. Uppföljning har även gjorts av de risker som markerades för direktåtgärd i risk- och 
väsentlighetsanalysen för 2022. I rapporteringen inkluderas även av de förbättringsåtgärder som föreslogs 
för de avvikelserna konstaterade i 2021 års uppföljning. 

Totalt har 53 kontroller gjorts under 2022, där den största delen visar resultat utan avvikelser. Bland annat 
visar överförmyndarnämndens kontroll att granskningen av huvudmans årsredovisningar hanteras 
likvärdigt, och att risken för att samma medarbetare granskar samma huvudmans årsredovisning flera år 
på rad därmed är liten. Andra kontroller utan avvikelser är att Höganäs Energi AB har följt upp att rutiner 
finns för att säkerställa att anläggningsregistret är korrekt, och kultur -och fritidsförvaltningen har följt upp 
att verksamheten inte bryter mot barnkonventionen och att barns bästa beaktas i beslut som rör dem.   

14 kontroller har visat på avvikelser. Exempel på detta är kontroll av att socialförvaltningens verksamheter 
arbetar efter informationssäkerhetsplanen, avvikelsen beror på att handlingsplanen för 
informationssäkerhet först kommer implementeras under 2023. Förvaltningen kommer därför fortsätta 
följa upp och rapportera uppföljningen under 2023. På samtliga kontroller som visar avvikelser har 
förbättringsåtgärder vidtagits och kommer följas upp under 2023. 

Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, tjänsteskrivelse den 7 februari 2023, 
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, rapport uppföljning av intern kontrollplan 2022, 
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, rapport uppföljning av förbättringsåtgärder och 
direktåtgärder 2022, 
Höganäs Omsorg AB, beslut den 14 november 2022, § 80, 
AB Höganäshem, beslut den 13 februari 2023, 
Socialnämnden, beslut den 11 januari 2023, § 2,   
Kommunstyrelsen, beslut den 7 februari 2023, § 24, 
Utbildningsnämnden, beslut den 3 februari 2023, § 3, 
Bygg- och miljönämnden, beslut den 2 februari 2023, § 29, 
Överförmyndarnämnden, beslut den 1 februari 2023, § 4, 
Höganäs Energi AB,  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2022 samt uppföljning av 2022 års förbättrings- och 
direktåtgärder. 
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SAMMANFATTNING AV 2022 ÅRS INTERNA KONTROLL 

Alla nämnder har tillsammans med Höganäs Energi AB, Höganäs Omsorg AB och AB Höganäshem beslutat om uppföljning av 2022 års interna kontroll, 
inklusive förbättrings- och direktåtgärder i de fall dessa har varit aktuella.  

I denna rapport redovisas resultatet för uppföljningen de kontrollmoment för de risker som förvaltningarna och bolagens tagit fram och i intern 
kontrollplanerna för 2022.  
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 

Kontrollmoment med avvikelser 

Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Avvikelse Förbättringsåtgärd 

Kommunikation Tillgänglighet 
Risk för dålig 
tillgänglighet på grund 
av låg svarsfrekvens i 
telefon vilket kan leda 
till badwill för 
kommunen och att 
medborgare, 
leverantörer, kunder 
och liknande inte får 
den hjälp som kan 
förväntas. 

Statistik tillgänglighet. 
Varje kvartal följs den 
kommunövergripande 
statistiken för telefoni upp av 
Servicecenter.  
Mätningen görs på hela 
organisationens tillgänglighet 
vid vidarekoppling från 
huvudväxel.  
Samordnarna för intern 
kontroll kommer få resultatet 
för rapportera i stratsys. 

 Antal 
inkommande 
samtal: 560 

Antal besvarade 
samtal (%): 63 

Antal upptaget 
(%): 9 

Antal ej 
besvarade (%): 28 

Använda frånvarokoder Lägga in frånvarokoder i större 
utsträckning 
 

 Vänteläge 

Strikt telefontid Överförmyndarnämnden har telefontid kl. 10-12. 
Samtal som kommer in till Servicecenter utanför denna tid ska inte 
kopplas utan meddelande ska tas. 
 

 Vänteläge 

Koppla samtal till andra handläggare Om det är upptaget hos en 
handläggare ska samtalet kopplas till annan handläggare. 
 

 Vänteläge 
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Kontrollmoment utan avvikelser 

Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Resultat 

Process Granskning av huvudmans 
årsräkningar av samma 
medarbetare 
Risk för att samma medarbetare 
granskar samma huvudmans 
årsräkning flera år på rad vilket kan 
leda till att brister inte 
uppmärksammas i redovisningen. 

 

 

Granskning av huvudmans årsräkningar av samma 
medarbetare 
Om en årsräkning har granskats av samma medarbetare 
tre år på rad ska den granskas av en annan medarbetare. 
Om eventuella avvikelser upptäcks kommer de två tidigare 
årsräkningarna även kontrolleras för att förhindra framtida 
avvikelser. 

 Samtliga årsräkningar som har granskats av 
samma tjänsteperson mer än tre år på rad har 
granskats av annan tjänsteperson. Inga 
avvikelser har upptäckts, vilket visar att 
tjänstepersonerna håller likvärdig nivå i sina 
sätt att granska årsräkningar. 

Klagomål på ställföreträdare 
Risk för att huvudmannen far illa på 
grund av att klagomål på 
ställföreträdaren inte utreds tillräckligt. 

Utredning av klagomål 
Vid klagomål ska utöver ställföreträdarens yttrande även 
utomstående part ges möjlighet att yttra sig samt att 
klagande underrättas om utredningens resultat. Beroende 
på vad som framkommer från den utomstående parten 
undersöks ifall nuvarande rutin för utredning av klagomål är 
tillräcklig eller ska förändras. 

 Under året har endast ett klagomål på 
ställföreträdare inkommit. I detta ärende fanns 
ingen utomstående part som kunde yttra sig. 
Klagomålet utreddes dock grundligt genom 
möte med huvudmannen själv, god man och 
överförmyndarnämndens ordförande. 
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Kontrollmoment med avvikelser 

Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Avvikelse Förbättringsåtgärd 

Personal Samordning vid avslut av 
anställning 
Risk att personal som inte 
arbetar kvar har fortsatt 
tillgång till system på grund 
av att de inte har avslutats i 
personalsystemet. Vilket kan 
leda till att information och 
dokument är tillgängligt för 
personer som inte längre 
arbetar i kommunen. 

Passerkort 
Lista med aktiva 
passerkort jämförs 
mot avslutade 
anställningar.  
Kansliavdelningen 
utför kontrollen. 

 Aktiva passerkort med tillgång 
till 
stadshuset/kommunledningskon
toret visade avvikelse jämfört 
med aktiva anställningar och 
förtroendeuppdrag. 

Förbättringsåtgärd Passerkort Följande åtgärder har 
tagits fram:  
Servicecenter jämför behörigheter med personalsystemet 
för att inaktivera passerkort till medarbetare som slutat i 
kommunen.  
 
Kommunens säkerhetsansvarige har fått i uppdrag att 
utarbeta riktlinje om vilka som ska få behörighet till 
stadshuset.  
 
Listan över medarbetare/personer med tillgång till 
stadshuset gås igenom minst en gång per år för att 
säkerställa att listan är aktuell.  
 
Detta kommer följas upp under 2023. 
 

 Pågående 

Kommunikation Tillgänglighet 
Risk för dålig tillgänglighet 
på grund av låg 
svarsfrekvens i telefon vilket 
kan leda till badwill för 
kommunen och att 
medborgare, leverantörer, 
kunder och liknande inte får 
den hjälp som kan förväntas. 

Statistik tillgänglighet. 
Varje kvartal följs den 
kommunövergripande 
statistiken för telefoni 
upp av Servicecenter.  
Mätningen görs på 
hela organisationens 
tillgänglighet vid 
vidarekoppling från 
huvudväxel.  
Samordnarna för 
intern kontroll 
kommer få resultatet 
för att rapportera i 
stratsys. 

 Under 2022 har KLK tagit emot 
2900 samtal som har kopplats 
vidare från servicecenter. Ett 
medeltal av samtalen kopplade 
visar nedan siffror: 

53% är besvarade, 41% har 
inget svar, och 7% upptaget. 

Då kontrollen visar på avvikelse 
har förbättringsåtgärder tagits 
fram och kommer följas upp och 
rapporteras 2023. 

Förbättringsåtgärd tillgänglighet KLK KLK ska ta fram 
gränser för vad som är avvikelser och även gränser för 
målsättning för förvaltningarna ska arbeta mot. 
Servicecenter har fått i uppdrag och arbetar med 
punktinsatser på olika områden. Har tagit fram möjlighet 
att se statistik i uppföljningssystemet Qliksense. 
 

 Pågående 
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Kontrollmoment utan avvikelser 

Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Resultat 

Personal Samordning vid avslut av anställning 
Risk att personal som inte arbetar kvar har 
fortsatt tillgång till system på grund av att de 
inte har avslutats i personalsystemet. Vilket 
kan leda till att information och dokument är 
tillgängligt för personer som inte längre 
arbetar i kommunen. 

Kontroll avslutade tjänster i systemet 
HR konsult tar ut lista på avslutade tjänster för 
uppdragstagare och timanställda som slutat på 
KLK och kontrollerar att de är korrekt avslutade i 
systemet. 

 Mellan augusti och november har genomgång 
av intermittent anställningar genomförts med 
anledning av nya pensionsavtalet efter årsskiftet. 
IT-avdelningen har också sett över sina rutiner 
och säkrat processen vid avslut. En slutlig 
stickkontroll visar därför att inga avvikelser finns. 

Legala Delegationsordning 
Risk för att beslut fattas på fel nivå på grund 
av att delegationsordningen inte är känd 
samt att vissa fall ej finns vidaredelegation 
på,  
vilket kan leda till felaktiga avtal och 
tjänstefel 

Kontroll av beslut om inköp 
Kansliet kommer granska fem beslut om inköp 
och jämföra dessa mot delegationsordningen för 
att se ifall den beslutande har delegation. 

 Kontroll har gjorts mot fem verifikationer och 
huruvida tjänstepersonen som har skrivit på 
avtalet som ligger till grund till verifikationen har 
delegation att genomföra köpet. Kontrollen visar 
att det delegationsordningen har följts. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

Kontrollmoment med avvikelser 

Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Avvikelse Förbättringsåtgärd 

Säkerhet Uppföljning efter tillsyn 
angående Lagen om Skydd 
mot Olyckor och Lagen om 
Brandfarliga och explosiva 
varor. 
Risk med att svarskort efter 
tillsyner med 
åtgärdsförbättringar inte 
kommer tillbaka till 
räddningstjänsten efter 
påpekande vid tillsyn. 

Uppföljning av tillsyn 
Jämföra tillsyner med 
inkomna svarskort. 

 Alla planerade tillsyner är inte gjorda nu till årsskiftet 
men kommer att genomföras under första halvåret 
2023. Resurserna för tillsynsverksamheten är knappa 
för kommunens storlek, mycket tid går även till alla 
samråd, yttrande, besiktningar, serveringstillstånd, LBE 
tillstånd, utbildningar mm. Efter den 1/7 är det en ny 
föreskrift för tillsyn enligt LSO som gör att vissa 
tillsynsobjekt ej längre är i behov av tillsyn enligt lagen 
utan nu läggs mer fokus på skolor, förskolor, 
vårdboenden, samlingslokaler, hotell, större 
verksamheter mm. 

Förbättringsåtgärd Uppföljning tillsyn 
De tillsyner som inte hunnits med under 
2022 kommer att genomföras första 
halvåret 2023. 
Risken finns även med som 
kontrollmoment i intern kontrollplan 2023 
och kommer följas upp där. 
 

 Pågående 

Verksamhet Sotnings- och 
brandskyddskontrollobjekt. 
Risk att sotnings- och 
brandskyddskontrollobjekt i 
kommunen inte utförs i tid. 

Delårsavstämning av 
sotningsobjekt. 
Jämföra gjorda objekt 
mot planerade för 
året. 

 Slutlig sammanställning är ännu inte klar men allt pekar 
på att det kommer att vara en avvikelse för året. 
Omvärlden påverkar även denna verksamhet med de 
höga elpriserna som gjort att installationer av 
lokaleldstäder har ökat långt över budget och detta har 
påverkat övrig verksamhet med rengöring och 
brandskyddskontroll. Simab har gjort en bedömning av 
läget och förskjuter fristningen på vissa 
brandskyddsobjekt som de anser klarar detta utan att 
det skall bli någon fara för verksamheten. 

Förbättringsåtgärd avstämning 
sotningsobjekt Simab har gjort en 
bedömning av läget och förskjuter 
fristningen på vissa brandskyddsobjekt 
som de anser klarar detta utan att det 
skall bli någon fara för verksamheten. 
Risken finns även med som 
kontrollmoment i intern kontrollplan 2023 
och kommer följas upp där. 
 

 Pågående 
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Kontrollmoment utan avvikelser 

Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Resultat 

Kommunikation Tillgänglighet 
Risk för dålig tillgänglighet på grund av låg 
svarsfrekvens i telefon vilket kan leda till badwill 
för kommunen och att medborgare, leverantörer, 
kunder och liknande inte får den hjälp som kan 
förväntas. 

Statistik tillgänglighet. 
Varje kvartal följs den kommunövergripande 
statistiken för telefoni upp av Servicecenter.  
Mätningen görs på hela organisationens 
tillgänglighet vid vidarekoppling från huvudväxel.  
Samordnarna för intern kontroll kommer få 
resultatet för rapportera i stratsys. 

 Räddningstjänsten är inte inkluderad i 
denna kontroll då Servicecenter inte 
arbetar på uppdrag av dem. 

Verksamhet Inaktuella krisledningspärmar. 
Risk för att innehållet i krisledningspärmarna är 
inaktuellt. 

Avstämning krisledningspärmarna 
2ggr/år stämma av krisledningspärmarna mot 
verkligheten 

 Pärmarna är genomgångna och visar 
ingen avvikelse 2022, uppdatering görs 
även genom Appen Cosafe 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Kontrollmoment med avvikelser 

Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Avvikelse Förbättringsåtgärd 

Kommunikation Tillgänglighet 
Risk för dålig tillgänglighet på grund 
av låg svarsfrekvens i telefon vilket 
kan leda till badwill för kommunen 
och att medborgare, leverantörer, 
kunder och liknande inte får den 
hjälp som kan förväntas. 

Statistik tillgänglighet. 
Varje kvartal följs den 
kommunövergripande statistiken för 
telefoni upp av Servicecenter.  
Mätningen görs på hela 
organisationens tillgänglighet vid 
vidarekoppling från huvudväxel.  
Samordnarna för intern kontroll kommer 
få resultatet för rapportera i stratsys. 

 • Totalt antal samtal 
2022: 5788 stycken 

• Totalt besvarade 
2022: 2808 stycken 
eller 49% 

• Totalt ej besvarade 
2022: 2645 stycken 
eller 46% 

• Totalt upptaget 
2022:404 stycken eller 
7% 

Förbättringsåtgärd 
Tillgänglighet telefon Det är 
infört telefontider fyra dagar i 
veckan, då 
bygglovshandläggarna är 
tillgängliga för samtal som 
kopplas via servicecenter. 
 

 Pågående 

Kontrollmoment utan avvikelser 

Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Resultat 

Verksamhet Delegation av beslutanderätt. 
Risk för attt gällande delegationsbestämmelser inte är 
kända och efterlevs, samt att delegationsbeslut inte 
återrapporteras på grund av okunskap vilket kan leda 
till att beslut fattas av felaktig person. 

Att beslut verkligen återrapporteras enligt den 
rutin som finns. 
Ingen. Att beslut verkligen återrapporteras 
enligt den rutin som finns. 

 Delegationsbeslut har under 2022 
återrapporteras enligt den rutin som finns, 
och inga avvikelser har uppkommit under 
året. 

Process Nytt gemensamt styrsystem för 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Risk för att problem uppstår på grund av att ett nytt 
gemensamt styrsystem införs för 
samhällsbyggnadsförvaltningen vilket kan leda till 
störningar i verksamheten. 

Kontroll att problem inte uppstår vid införandet 
och under drift. 
Piloterna i projektet meddelar eventuella 
problem till förvaltningschefen. 

 Projektet är avslutat. 
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TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 

Kontrollmoment med avvikelser 

Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Avvikelse Förbättringsåtgärd 

Kommunikation Tillgänglighet 
Risk för dålig tillgänglighet på grund 
av låg svarsfrekvens i telefon vilket 
kan leda till badwill för kommunen 
och att medborgare, leverantörer, 
kunder och liknande inte får den 
hjälp som kan förväntas. 

Statistik tillgänglighet. 
Varje kvartal följs den 
kommunövergripande statistiken 
för telefoni upp av Servicecenter.  
Mätningen görs på hela 
organisationens tillgänglighet vid 
vidarekoppling från huvudväxel.  
Samordnarna för intern kontroll 
kommer få resultatet för 
rapportera i stratsys. 

 Teknik- och fastighet - är 
det godkänt om mer än 
50% av samtalen är 
besvarade? 

Totalt antal samtal: 3503 st 

Besvarade %: 61,3% 

Upptaget %: 12,6% 

Ej besvarade % : 26,1% 

Förbättringsåtgärd Tillgänglighet 
Påminnelse till alla koda sin telefon vid 
frånvaro. Att det även gäller vid kortare 
frånvaro. 
 

 Pågående 

Säkerhet Obehörig personal i organisationens 
kök. 
Risk för att obehöriga tar sig in i kök 
på grund av att det saknas 
låsanordning eller att icke behörig 
personal har tillgång till 
köksutrymme. Detta kan leda till 
smittorisk eller sabotage både för 
personal och för brukare. 

Av säkerhetsskäl skall obehöriga 
inte vistas i köken med hänsyn till 
matförgiftning och smittorisk. 
3 st slumpmässigt utvalda kök 
kontrolleras att obehöriga inte har 
tillträde. 

 Slumpmässigt utvalda kök 
har gjort utvärdering och 
direkt vidtagit åtgärder för 
att minska obehörig 
personal i köken. 

 

  

Förbättringsåtgärd för risken obehörig 
personal i organisationens kök 
Tornlyckeskolans kök har beställt ringklocka 
dec-22 så att de fortsättningsvis kan ha 
dörren låst. 
 
Lerbergsskolan kommer låsa sin dörr efter 
att ha lämnat ut tel nr till leverantörerna v 50 
 
Svanebäck och Peter Lundh har gemensam 
ingång tillsammans med pedagogerna. 
 
Vikens Ry, två verksamheter med olåst dörr 
dagtid men inom inhägnat område. 
 
Revet, två verksamheter med olåst dörr 
dagtid men inom inhägnat område. 
 

 Klar 
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Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Avvikelse Förbättringsåtgärd 

Övrigt Bilar som drivs med gas körs till 
största delen på bensin. 
Risk att bilar som drivs med gas 
körs till största delen på bensin av 
bekvämlighet. Detta agerande 
strider mot kommunens miljöpolicy 
och miljömål. 

Gasdrivna bilar tankar gas på 
Preem och bensin på 
markbyggnad. Antal km för 
respektive utvald bil tas fram och 
jämförs med drivmedelsfaktura 
från Preem och markbyggnad. 
Kontroll 5 st slumpmässigt utvalda 
gasdrivna bilar väljs ut. Antal km 
för respektive utvald bil tas fram 
och jämförs med 
drivmedelsfaktura från Preem och 
markbyggnad. 

 Kontroller har utförts 
genom stickprov. 

Genom dessa stickprov har 
avvikelser konstaterats. 
Enhetschef har vi mejl till 
respektive enhetschef = 
hyrestagaren meddelats 
genom statistikuppföljning 
att fordonet har tankat för 
mycket bensin och att det 
är GAS som är det primära 
drivmedlet. 

Övriga maskiner, 
kompressorer och annan 
utrustning har visat på 
felaktiga volymer eftersom 
ett och samma 
drivmedelskort har 
används. 

  

  

Bilar som drivs med gas körs till största 
delen på bensin. De maskiner och annan 
utrustning som tankat på gemensamt kort 
har numera ett eget drivmedelskort för att få 
korrekt statistik. Information har lämnats vid 
ut kvittering av drivmedelskortet. 
 
Alla drivmedelskort är knutna till ett fordon 
(ej person eller avdelning). Ansvarig 
enhetschef = hyrestagare av fordonet, har 
informerats via mejl och medföljande statistik 
för att påvisa vilka volymer av vardera som 
tankats på fordonets kort. I samma mejl har 
det informerats att fordonet drivs primärt på 
GAS. 
 

 Pågående 
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Kontrollmoment utan avvikelser 

Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Resultat 

Ekonomi Tankkort för kommunens bilar missbrukas. 
Risk att tankkort för kommunens bilar 
missbrukas och att tankning sker av privat bil. 
Detta är ett brott och kan leda till att personal blir 
polisanmäld. 

Tankkorten är kopplade till respektive bil. Kontroll 
ska göras så att eventuellt missbruk uppdagas. 
Kontroll av 5 st slumpmässigt utvalda tankkort med 
hög förbrukning kontrolleras mot respektive bils 
körsträcka. 

 Stickprov genomförda. 

Drivmedelsinköp som inte är kopplat till 
fordonet, kan numera köpas på förrådet, allt 
för att inte blanda utfallet. 

Verksamhet Systematiskt brandskyddsarbete 
Risk att personal och ny personal inte känner till 
vad som gäller vid händelse av brand. Detta kan 
leda till personskador om utrymningsvägar och 
samlingsplatser inte är kända av personalen. 

Personal skall ha kännedom om utrymningsplan och 
utrymningsvägar samt veta var 
brandsläckningsutrustning finns. 
Intervju av 3 st slumpmässigt utvalda medarbetare 
från respektive avdelning. 

 Inga avvikelser, brandskyddsrundor görs och 
dessa följs upp och åtgärdas direkt. Mindre 
avvikelse på Kostavdelningen, gällande 
information. Fortsättningsvis så kommer 
man att införa att informationen gällande 
SBA går till vikarier vid första 
anställningsdag. 

  

Process Månadsrondering genomförs på kommunens 
fastigheter. 
Risk att om det förebyggande underhållet inte 
genomförs enligt plan kan det innebära och 
medföra onödiga extra kostnader för 
kommunens fastigheter. Månadsrondering är en 
del i denna plan. 

Objekt med olika förvaltare ska genomföra 
månadsrondering. 
Kontrollera 10 st olika objekt med olika förvaltare att 
månadsrondering är genomförd. 

 Vi har gått in i det digitala 
verksamhetssystemet för tillsyn och skötsel 
(Dedu) och tittat på 3 olika förvaltares 
fastigheter. Arbetsorderna kommer upp och 
är genomförda i systemet, stickprov har 
gjorts på plats och inga avvikelser har 
kunnat hittats. Det fanns en del AO som 
innehöll för mycket checkpunkter som inte 
fanns på objektet, dessa kommer att ses 
över och revideras under 2023. 

Page 122 of 400



 

Uppföljning Intern kontrollplan 2022 15(24) 

 

 

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

Kontrollmoment med avvikelser 

Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Avvikelse Förbättringsåtgärd 

Kommunikation Tillgänglighet 
Risk för dålig tillgänglighet på 
grund av låg svarsfrekvens i 
telefon vilket kan leda till badwill 
för kommunen och att 
medborgare, leverantörer, kunder 
och liknande inte får den hjälp 
som kan förväntas. 

Statistik tillgänglighet. 
Varje kvartal följs den kommunövergripande 
statistiken för telefoni upp av Servicecenter.  
Mätningen görs på hela organisationens tillgänglighet 
vid vidarekoppling från huvudväxel.  
Samordnarna för intern kontroll kommer få resultatet 
för rapportera i stratsys. 

 Vi prioriterar alltid 
det fysiska besöket. 

 

Inkomna samtal: 971 

Besvarade samtal: 
56% 

Ej besvarade 
samtal: 36% 

Upptaget: 8% 

Tillgänglighet Vi jobbar för att 
vara tillgängliga men ska se över 
rutiner för att vara mer 
tillgängliga för telefoni. 
 

 Pågående 
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Kontrollmoment utan avvikelser 

Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Resultat 

Personal Låg lönespridning 
Risk att individuell lönesättning inte används i 
tillräckligt hög grad utifrån avtalets intentioner. 

Uppföljning 
Kontroll av lönespridning inför kommande 
löneöversyn. 

 Inga avvikelser. 

IT Brister i informationssäkerhet 
Risk för brister i verksamheternas 
informationssäkerhet, för informationsförlust 
och bristande informationssäkerhet. 

Kontroll av behörigheter 
Kontroll genom listor/systemöversikt av IT-system 
kopplad till verksamheterna gällande behörighet, 
konfidentiell information, riktighet och tillgänglighet. 

 Genomgång och rensning av 
behörigheter genomförs kontinuerligt. 

Verksamhet Otillräckliga halltider 
Risk att allmänheten inte får tillgång till 
avtalade tider i kommunala tennis- och ishallar. 

Stickprovskontroller 
Kontroll att avtalen efterlevs och att utbudet till 
allmänheten finns i utlovad utsträckning. 

 Färre timmar för allmänheten i ishallen än 
avtalat under december månad. 

Ineffektivt nyttjande av lokaler 
Risk för ineffektivt nyttjande av idrottslokaler. 

Stickprovskontroller 
Kontroll att prioriteringsordningen fungerar och 
efterlevs. 

 Inga avvikelser. 

Uteblivna målgrupper 
Risk för att evenemang och aktiviteter inte når 
alla målgrupper, lägg till tillgänglighet och 
service. 

Uppföljning marknadsföring 
Kontroll att marknadsföring och insatser sker på olika 
sätt. 

 Vi arbetar aktivt för att nå nya målgrupper 
och fler invånare genom att vara digitala 
och analoga i vår marknadsföring. Vi letar 
även nya kanaler och vägar i vårt mål att 
fler. 

Barnkonventionen 
Risk att barns bästa inte beaktas i beslut som 
rör dem. 

Verksamhetsdialoger 
Kontroll att verksamheter inte bryter mot lagen om 
Barnkonventionen, på grund av att andra beaktningar 
i beslut får stort inflytande. 

 Ungdomssamordnaren har löpande 
kontakt med kommunens förvaltningar 
och följer arbetet med Barnkonventionen 
genom dialog och utbildningsinsatser. 
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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 

Kontrollmoment utan avvikelser 

Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Resultat 

Kommunikation Tillgänglighet 
Risk för dålig tillgänglighet på grund av låg 
svarsfrekvens i telefon vilket kan leda till 
badwill för kommunen och att medborgare, 
leverantörer, kunder och liknande inte får 
den hjälp som kan förväntas. 

Statistik tillgänglighet. 
Varje kvartal följs den kommunövergripande statistiken för 
telefoni upp av Servicecenter.  
Mätningen görs på hela organisationens tillgänglighet vid 
vidarekoppling från huvudväxel.  
Samordnarna för intern kontroll kommer få resultatet för att 
rapportera i stratsys. 

 All statistik ligger i 
samhällsbyggnadsförvaltningens interna 
kontroll eftersom bygg- och miljönämnden 
inte har någon egenanställd personal. 

Verksamhet Handläggningstid 
Risk för långa handläggningstider på grund 
av högt inflöde av ärende vilket kan leda till 
bristande tillit från sökande och 
avgiftsreducering på bygglov. 

Stickprovskontroll och löpande uppföljning av 
handläggningstider 
Inom respektive ansvarsområde för bygg- och 
miljönämndens 

 Varje månad har tre slumpvis utvalda 
ärende granskats i bygglovsavdelningens 
ärendesystem Castor. Inga avvikelser 
avseende handläggningstid har 
uppvisats. 

Registrering och diarieföring av 
allmänna handlingar 
Risk för att handlingar inte registreras och 
diarieförs på ett korrekt sätt, på grund av 
bristande rutiner eller bristande kunskap. 
Vilket kan leda till felaktiga beslut och 
bristande förtroende hos medborgare. 

Stickprovskontroll av tre ärenden per månad 
Inom respektive ansvarsområde för bygg- och 
miljönämndens 

 Tre slumpvis utvalda ärenden har valts ut 
i miljöavdelningens ärendesystem Vision. 
Viss fördröjning av handläggningen 
märktes i ärenden hos deltidsarbetande, 
semesterledig eller sjukskriven personal, 
men handläggningen har ändå skett inom 
korrekt tidsram för ärendetypen. 

Tre slumpvis utvalda ärenden har valts ut 
i bygglovsavdelningens ärendesystem 
Castor. Inga avvikelser har påträffats. 

Legala Rutin för att beslut är korrekt i formalia 
och sak 
Risk för att beslut inte överensstämmer 
med gällande lagstiftning på grund av 
bristande uppföljning av praxis och ny 
lagstiftning vilket kan leda till icke korrekt 
handläggning. 

Uppföljning av domar och beslut från överinstanser 
Inom respektive ansvarsområde för bygg- och 
miljönämndens 

 Domar och beslut från överinstanser följs 
upp kontinuerligt på handläggarmöte och 
rapporteras till bygg- och miljönämnden. 
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UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Kontrollmoment med avvikelser 

Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Avvikelse Förbättringsåtgärd 

Kommunikation Tillgänglighet 
Risk för dålig tillgänglighet på 
grund av låg svarsfrekvens i 
telefon vilket kan leda till badwill 
för kommunen och att 
medborgare, leverantörer, kunder 
och liknande inte får den hjälp 
som kan förväntas. 

Statistik tillgänglighet. 
Varje kvartal följs den 
kommunövergripande statistiken för 
telefoni upp av Servicecenter.  
Mätningen görs på hela organisationens 
tillgänglighet vid vidarekoppling från 
huvudväxel.  
Samordnarna för intern kontroll kommer 
få resultatet för rapportera i stratsys. 

 Sammantaget över året så har 
andelen besvarade samtal ökat 
från så lågt som 43% kvartal 2, 
till 52% kvartal 4. Andelen ej 
besvarade samtal har sjunkit 
från som högst 48% (kvartal 1 
och 2) till 39% kvartal 4. Andelen 
samtal som kopplats vidare trots 
att mottagaren står som 
upptagen har dock ökat från som 
lägst 5% kvartal 3 till 19% kvartal 
4. 

Utbildning Informera alla 
berörda om resultatet och 
uppmana dem att göra vad de 
kan för att förbättra 
tillgängligheten och servicen för 
våra invånare. Tätare samarbete 
med Servicecenter för att färre 
samtal ska behöva kopplas 
vidare. 
 

 Pågående 

Kontrollmoment utan avvikelser 

Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Resultat 

Ekonomi Uppföljning av IKE-placeringar gymnasiet 
Risk att vi inte får in rätt intäkter respektive blir 
fakturerade för mycket om vi inte får 
meddelande om avhopp t ex. 

Kontrollera IKE-fakturor, både inkommande och utgående. 
10 slumpvis utvalda stickprov löpande under året inom 
gymnasiet/gymnasiesärskola. Även kontrollera att kontering 
sker mot rätt konto. 

 Gjort 10 stickprov på Q3, inga 
avvikelser på dessa. 

Verksamhet Dokumentation i PMO 
Risk att inte alla inblandade professioner 
dokumenterar i PMO vilket kan leda till 
undermålig dokumentation eller att 
dokumentation finns på flera ställen. 

Kontroll av elevakter.  
Stickprov av 30 slumpvis utvalda elevakter vid samtliga 
enheter och årskurser, inklusive gymnasiet, särskolan och 
resursskolan. Kontroll av att elevakter är upprättade och 
fullständiga. 

 Inga avvikelser 
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SOCIALNÄMNDEN 

Kontrollmoment med avvikelser 

Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Avvikelse Förbättringsåtgärd 

Kommunikation Tillgänglighet 
Risk för dålig tillgänglighet på 
grund av låg svarsfrekvens i 
telefon vilket kan leda till 
badwill för kommunen och att 
medborgare, leverantörer, 
kunder och liknande inte får 
den hjälp som kan förväntas. 

Statistik tillgänglighet. 
Varje kvartal följs den 
kommunövergripande statistiken för 
telefoni upp av Servicecenter.  
Mätningen görs på hela 
organisationens tillgänglighet vid 
vidarekoppling från huvudväxel.  
Samordnarna för intern kontroll 
kommer få resultatet för rapportera i 
stratsys. 

 Under 2022 har förvaltningen tagit emot 
2891 samtal som har kopplats vidare 
från Servicecenter. Av dessa är 
medeltalet av fördelningen; 47% 
besvarade, 45% inget svar och 8% 
upptaget. 

Ett arbete med att förbättra grupperna av 
mottagare i Artwise pågår, samt ett 
arbete med att förbättra 
kommunikationen in till BUF via IFO-
reception samt servicecenter. 
Samarbetet med IFO och Servicecenter 
har intensifieras och statistik tas fram 
varje månad. 

Då kontrollen visar på avvikelse kommer 
förvaltningen fortsätta arbeta med frågan 
under 2023, men inte via intern 
kontrollplan. 

Förbättringsåtgärd 
Tillgänglighet telefon 
Statistiken kommer fortsatt följas 
regelbundet. Grupper i Artwise 
ses över och göras mer aktiva 
och användarvänliga. Fortsatt 
samarbete med Servicecenter 
för att förbättra tillgängligheten. 
 

 Pågående 

IT Sekretess 
Risk att obehöriga kommer åt 
sekretessbelagda handlingar.  
T ex domstolshandlingar, 
akuta anmälningar. Kan leda 
till allvarliga konsekvenser för 
omsorgstagare. 

Kontroll att verksamheterna arbetar 
efter informationssäkerhetsplanen. 
Pågående arbete med M365, 
Informationssäkerhetsplan, SDK 
(Säker digital kommunikation). 
 

 Handlingsplan för informationssäkerhet 
kommer att implementeras under våren 
2023. 

Kontroll att verksamheterna 
arbetar efter 
informationssäkerhetsplanen 
Genomföra framtagen 
åtgärdsplan. Följs upp 2023 
 

 Pågående 
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Kontrollmoment utan avvikelser 

Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Resultat 

Upphandling Koll på avtal 
Koll på avtal, löptid osv. Det finns risk för 
avtal gått ut eller inte finns diarieförda på 
ett korrekt sätt på grund av bristande 
rutiner, vilket kan leda till avtalsbrott 

Kontrollera att verksamhetens avtal för de stora 
upphandlingarna är giltiga/aktuella och diarieförda/införda i 
avtalsdatabasen. 
Större avtal för samtliga verksamheter inom 
socialförvaltningen 

 Avtal genomgångna. Har varit en 
avvikelse, men är det inte längre. 

Verksamhet Posthantering 
Att post inte kommer fram eller försenas 
och/eller inte diarieförs på grund av 
bristande rutiner. Kan leda till allvarliga 
konsekvenser för omsorgstagare. 

Kontrollera att nytagen posthanteringsrutin (7 sept 2021) 
efterlevs genom kontroll att samtliga (post)handläggare 
genomgått utbildning i platina. 
 

 Samtliga posthandläggare har genomgått 
utbildning i Platina. 
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HÖGANÄS OMSORG AB 

Kontrollmoment utan avvikelser 

Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Resultat 

Upphandling Koll på avtal 
Koll på avtal, löptid osv. Det finns risk för 
avtal gått ut eller inte finns diarieförda på ett 
korrekt sätt på grund av bristande rutiner, 
vilket kan leda till avtalsbrott. 

Koll på avtal 
Kontrollera att verksamhetens avtal för de stora 
upphandlingarna är giltiga/aktuella och 
diarieförda/införda i avtalsdatabasen. 

 Genomgång av avtal har visat avvikelser, 
men nu inga avvikelser 

Verksamhet Posthantering 
Att post inte kommer fram eller försenas 
och/eller inte diarieförs på grund av bristande 
rutiner. Kan leda till allvarliga konsekvenser 
för omsorgstagare. 

Posthantering 
Kontrollera att nytagen posthanteringsrutin (7 sept 
2021) efterlevs genom kontroll att samtliga 
(post)handläggare genomgått utbildning i platina. 

 Samtliga posthandläggare har genomgått 
utbildning i Platina. 

Mål 
Är de av HOAB:s styrelse beslutade målen 
kända i verksamheten? 

Mål 
säkerställa regelbundna uppföljningar av mål genom 
verksamhetsuppföljningar. 

 Målen är kända i verksamheten. Inga 
avvikelser. 
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AB HÖGANÄSHEM 

Kontrollmoment med avvikelser 

Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Avvikelse Förbättringsåtgärd 

Process Affärsplan 
Systemansvarig går igenom och 
reviderar målsättningar enl AP. 
Uppföljning görs i Winningtemp 

Affärsplan 
Uppföljning av affärsplan ska ske 
tertialvis, såväl på aggregerad som 
detaljerad nivå i Winningtemp. 
Redovisas på styrelsemöte i februari. 

 Administration av affärsplan 
genom Winningtemp har utgått 
under året. Ny affärsplan har 
istället utarbetats och 
måluppföljning kommer att 
göras manuellt under 2023. 

Målsättningar i nya affärsplanen 
Tydliggöra, förenkla processen som 
följer av en målsättning. Uppföljningen 
av åtgärder och handlingsplaner 
kommer att skötas manuellt tillsvidare. 
 

 Pågående 

Kontrollmoment utan avvikelser 

Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Resultat 

Ekonomi Rätt pris varje gång 
-Överdebitering p.g.a. saknad insikt, kunskap 
eller konkurrens kan leda till högre kostnader 
och försämrat driftnetto. 

Fakturagranskning 
Slumpmässigt välja ut fem fakturor/månad för att stämma av att 
moms, belopp, rätt avtalspriser, och förfallodatum stämmer. 
 
Fakturabedömning 
 
Står debiteringen i rimlig proportion till levererad vara eller tjänst. 

  

Investeringsstöd 
Hela eller delar av investeringsstödet kan gå 
förlorat om vi inte uppfyller Boverkets uppsatta 
krav. Vi kan också missa möjligheten till stöd 
p.g.a. okunskap och tidsbrist. 

Investeringsstöd 
Projekt med investeringsstöd stäms av tertialvis för att 
säkerställa utbetalning. 

 Investeringsstöd prövas vid 
varje ny- eller 
ombyggnadsprojekt. 

Vi har erhållit medel i de fall vi 
sökt, till energieffektiviseringen 
på Verkstaden. 

Personal Organisationens utveckling 
Organisationens utveckling: 
Efterleva affärsplanens intentioner och följa upp 
utfört arbete. 
Arbetsbelastning och trivsel: 
Oförmåga att korrigera arbetsbelastning leder till 
prestationsförsämring och tappat engagemang 

Medarbetarsamtal 
Uppföljning i Winningtemp 
Säkerställa att målsättningar i AP följs och uppföljning görs 
 
Personalfrämjande åtgärder 
 
Säkerställa att trivsel bibehålls på en hög/jämn nivå genom 
kontinuerliga uppföljningar på medarbetarnivå 
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Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Resultat 

Kommunikation Informations- och kommunikationsflöde 
Flödet genereras primärt genom plötslig 
händelse eller bristande information. I båda fall 
behöver vi agera proaktivt med strategiska 
verktyg 

Svarsfrekvens 
Svarsfrekvens växel och felanmälan Varje månad följa upp 
svarsfrekvensen på växel- och felanmälannumren. 
 
Tidiga åtgärder 
 
Agera tidigt i högre utsträckning, hänvisa frågor till 
informationssamlingar på hemsida eller i appen 

 Inga avvikelser. Arbetet 
fortsätter med att öka 
tillgängligheten via webb och 
app. 

Upphandling Processflöde för all 
upphandlingsverksamhet 
Fortsatt utveckling och uppföljning av 
upphandlingsverksamheten genom: 
-identifiera oupphandlade områden  
-identifiera direktupphandlingar 
-följa upp genomförda upphandlingar    -
gröna/social klausuler vid kommande 
upphandlingar                                        -
prispressa ramavtalen i högre utsträckning 

Granskning av upphandlingar 
Ledningens genomgång av upphandlingsverksamheten 

 Inga avvikelser. Under året är 
en upphandling överprövad men 
förvaltningsdomstolen kom 
tillbaka efter prövning där de 
dömde till vår förmån. 
Under året har fler 
upphandlingar gjorts 
tillsammans med Höganäs 
Kommun än tidigare år. 

Säkerhet Fastighetsägarens ansvar 
Arbetet med fastighetsägarnas ansvar syftar till 
att följa lagstiftningen. Av flera skäl är detta 
viktigt: 
-hyresgästernas trygghet 
-besparar oss kostsamma skador 
-uppfyllande av lagar och regler 

Systematiskt brandskyddsarbete 
Höganäshem anlitar en extern konsult för att utföra SBA i 
hyreshus. Kontrollmomentet består i att slumpmässigt välja ut ett 
område per bovärd per år för att stämma av att rutinen om SBA 
utförts. 

 Inga avvikelser. Kontinuerliga 
avstämningar av kontroller och 
besiktningar görs. 

Krisgrupp/krishantering 
Information om vem som gör vad i en 
krissituation måste föras upp på samtliga möten.  
Kontinuerlig uppföljning/uppdatering av 
kontaktytor. 

Krisgrupp/krishantering 
Krisgruppens information skall finnas lättillgänglig för alla 
berörda 

 Krisplan finns tillgänglig i alla 
medarbetares mobiler och 
uppdateras vid behov 
elektroniskt. 

Verksamhet Korrekta beräkningsunderlag 
Bolaget servar sina kunder med tillval och 
utvecklar nya tjänster kontinuerligt. Vid varje 
tillfälle är det kritiskt för oss att: 
-beställningar generera en kostnad till kund 
-kostnaden är förhandlad med HgF 
-ramavtalspartners håller sina priser  
Vid omsättning av ramavtal ska en revision ske 
hela vägen bakåt. 

Korrekta beräkningsunderlag 
Debitering 
Beställningar korstabuleras mot fakturadebiteringar för att 
säkerställa att vi får full teckning för vår investering. 

 Vi gör kostnadskontroller 
regelbundet. Inga avvikelser är 
rapporterade som understiger 
avkastningsnivå. 
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HÖGANÄS ENERGI AB 

Kontrollmoment utan avvikelser 

Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Resultat 

Ekonomi Indrivning av kundfordringar 
Risk för att förfallna kundfordringar inte bevakas och 
drivs in på grund av att förfallna ströfakturor inte 
hanteras via Svea Inkasso på samma sätt som våra 
avtalsfakturor och det kan leda till att vi förlorar 
pengar p g a att vi inte driver in alla förfallna 
fordringar. 

Indrivning av kundfordringar 
Rutiner för bevakning, indrivning och 
avskrivning av kundfordringar. 

 Tilläggsmodul har beställts till vårt 
kundsystem som kommer att innebära att 
våra ströfakturor får samma kravhantering 
som våra abonnemangsfakturor. Fakturorna 
kommer att med automatik gå vidare till 
inkassobolag som håller i processen från 
påminnelse och vidare. 

Brister i våra kundreskontrarutiner 
Risk för att det finns brister och risker i våra rutiner 
kopplat till debitering och kundreskontra på grund av 
att vi nyligen uppgraderat vårt kundsystem och det 
kan leda till att vi missar att fakturera kund, att kund 
felaktigt får påminnelse eller i värsta fall felaktigt 
skickas till inkasso. 

Kundreskontrarutiner 
Rutiner för hantering av kundreskontra bl a 
faktureringsrutin. 

 Rutinerna är granskade, både internt och av 
revisorer och inga brister har påträffats. 

Anläggningsregister 
Risk för att vårt anläggningsregister inte är korrekt på 
grund av att vi inte har rutiner för nedskrivningar och 
det kan leda till att vi redovisar för höga värden på 
våra tillgångar. 

Anläggningsregister 
Säkerställa att anläggningsregistret är 
upptaget till rimligt värde och att rutiner finns 
för nedskrivning av värdet. 

 Nya rutiner har satts upp för nedskrivning 
och utrangering från vårt 
anläggningsregister. Dessa kommer att gås 
igenom med revisorer under 2023. 
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Alla nämnder har tillsammans med Höganäs Energi AB, Höganäs Omsorg AB och AB Höganäshem beslutat om uppföljning av 2022 års interna 

kontroll, inklusive förbättrings- och direktåtgärder i de fall dessa har varit aktuella. 

I denna rapport redovisas de åtgärder som är gjorda för de risker som valdes för direktåtgärd 2022, samt de förbättringsåtgärder som föreslogs för de 

kontroller som visade på avvikelse i 2021 års uppföljning. 
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Uppföljning av förbättringsåtgärder 

Riskkategorier Risk Kontrollmoment + Avvikelse kontrollmoment Förbättringsåtgärd 

Kommunikation 

Risk för dålig 
tillgänglighet på grund 
av låg svarsfrekvens i 
telefon vilket kan leda 
till badwill för 
kommunen och att 
medborgare, 
leverantörer, kunder 
och liknande inte får 
den hjälp som kan 
förväntas. 

Kontrollmoment 
Varje kvartal följs den kommunövergripande statistiken för telefoni upp.  
Mätningen görs på hela organisationens tillgänglighet vid vidarekoppling från 
huvudväxel. Varje förvaltning har tagit fram åtgärder för att öka tillgängligheten. 
KLK och SBF har kontinuerlig uppföljning som diskuteras på ledningsgruppsmöte. 

 
Avvikelse kontrollmoment 
Under året har siffrorna avseende besvarade samtal som skickats från 
servicecenter ut till handläggare legat stadigt på cirka 58% besvarade samtal. 
Stora variationer finns mellan avdelningar, där vissa avdelningar som gjort aktiva 
satsningar för att öka sin svarsfrekvens gett mycket goda resultat, medan andra 
fortsatt ligger på en låg svarsprocent. Detta kontrollmoment har nu lyfts till ett 
kommunövergripande kontrollmoment inför 2022 för att ännu mer belysa vikten av 
att höja svarsfrekvensen på samtal. Servicecenter har under 2021 infört 
specialistgrupper för att öka servicen gentemot de som kontaktar vår kommun, blir 
ett samtal missat och en kollega inte är på plats kan en annan kollega se ärendet 
och besvara det. 

 Klar 

 
Förbättringsåtgärd Tillgänglighet telefoni 
Tidigare uppföljningar har visat att risken för 
dålig tillgänglighet finns. Då detta är en risk som 
gäller för hela kommunen kommer denna risk att 
hanteras kommunövergripande och följas upp 
av samtliga nämnder. 
 

År 2022 2022-11-29 

Kommunledningskontoret har valt att lyfta denna 
risk till kommunövergripande i 2022 års interna 
kontrollplan. Samtliga nämnder kommer att följa 
upp risken och beroende på resultat kommer 
kommungemensamma åtgärder att tas fram och 
följas upp. Resultatet kommer rapporteras för 
2022 
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Uppföljning av direktåtgärd 

Risker Direktåtgärder Kommentar 

Avtalstrohet ÅR 2022 
 
Risk för att vi handlar hos leverantörer som vi inte har 
avtal med,  
på grund av att vi inte vet vilka leverantörer vi har avtal 
med, eller har ett fungerade system att kommunicera ut 
denna information till verksamheterna med. Vilket kan 
leda till dyrare inköp, att vi inte håller avtal och påföljder 
såsom skadestånd och dålig publicitet för kommunen. 

 

 Klar 

 
Avtalsdatabas 
Kansliet tar fram förslag och slutligen ett beslut om 
införandet av en gemensam avtalsdatabas. 
 
 

År 2022 2023-01-04 
 

Upphandling av nytt systemstöd vid upphandling pågår 
och kommer vara på plats under första halvåret 2023. Det 
nya systemstödet möjliggör en uppdaterad och aktuell 
avtalsdatabas för de leverantörer som vi har avtal med 
och reducerar därmed identifierad risk. Åtgärden bedöms 
vara klar. 

 

Pensionskostnader ÅR 2022 
 
Risk att pensionskostnader ökar utan kontroll, på grund 
av att kunskap, insikt och kommunikationen saknas vid 
beslutsfattande i frågor om lön och anställning. Detta kan 
leda till att stora budgetavvikelser uppstår på andra 
verksamheter än där beslutet tas såsom Finans. 

 Klar 

 
Ta fram rutin för rekrytering 
HR avdelningen tar fram rutin och informera om 
ekonomisk konsekvens av beslut i samband med 
rekrytering. Utbilda chefer och informera 
finansförvaltningen om ekonomisk konsekvens. 
 
 

År 2022 2023-01-11 
 

Rekryteringsrutinen och information till cheferna/HR är nu 
kompletterad med vad som gäller vid rekrytering och nya 
pensionsavtalet som gäller från och med 2023-01-01. För 
arbetsgivaren blir framtida inbetalningar till pension något 
enklare att prognostisera om medarbetaren valt att tillhöra 
AKAP-KR. Så antalet nyrekryterade medarbetare med en 
eventuell inbetalning för att säkra framtida 
åldersbestämda pensionen kommer att minska. HR-
konsult kommer att vara ett stöd till rekryterande chef för 
att tydliggöra avtalet vid anställningen. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

Uppföljning av förbättringsåtgärder 

Riskkategorier Risk Kontrollmoment + Avvikelse kontrollmoment Förbättringsåtgärd 

Ekonomi 

Risk för att vi förbrukar 
kommande generationers 
finansiella utrymme för 
framtida investeringar,   
på grund av att 
investeringsutgifter felaktigt 
redovisas som kostnader i 
driftredovisningen, 
vilket kan leda till att 
morgondagens generationer 
inte kan göra de investeringar 
som behövs. 

Kontrollmoment 
Inköp 
Varje förvaltning ska kontrollerar alla inköp gjorda över 47 600 kr i 
resultaträkningen på konto; 6411-6418, 6173-6185, 4631, 641, 646, och 
654.  Därefter ska en bedömning göras på inköpet om livslängden beräknas 
ha längre livslängd än tre år. De inköp som är gjorda över 47 600 och har 
en beräknad livslängd på över tre år ska rapporteras som avvikelse. 

 
Avvikelse kontrollmoment 
Utdrag har gjort i redovisningen av bestämda konton. Av dessa har ett 
inköp över 47 600 kr hittats. Inköpet avser utrustning till en bandvagn som 
borde redovisas som en investering. Efter upptäckten har redovisningen 
korrigerats. Kontrollen visar därför på avvikelse. 

 Klar 

 
Förbättringsåtgärd Inköp 
Kontroll har visat att det finns ett behov av att 
tydliggöra och synliggöra 
investeringsprocessens alla delar. 
Ekonomiavdelningen kommer att åtgärda detta 
genom att under 2022 uppdatera riktlinjerna och 
skapa tillämpningsanvisningar för 
investeringsredovisningen. 
 

År 2022 2023-01-05 

Riktlinjer för investeringsredovisningen har 
uppdaterats och gjorts tydligare med avsnitt om 
definition och gränsdragning. 

Dokumentet är publicerat på arbetsnätet och 
ekonomer informerade för att föra informationen 
vidare till berörda. 

Personal 
Risk för förlorad kompetens 
vid pensionsavgångar 
och/eller personalomsättning. 

Kontrollmoment 
Alla ansvarsområden har ett erfaret personansvar som hanterar området. 
Fakturering, löner, tillsyner och operativa specialkompetenser. 

 
Avvikelse kontrollmoment 
Avvikelse, behov av stöttning av en person. 

 Klar 

 
Förbättringsåtgärd risk förlorad kompetens 
Personen i fråga kommer att få stöttning under 
första halvåret 2022 av operativ chef för att 
komma i fas med sitt ansvar. 
 

År 2022 2022-01-31 
 

Arbete med att fördela ansvarsområden över 
fler medarbetare pågår. 
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Riskkategorier Risk Kontrollmoment + Avvikelse kontrollmoment Förbättringsåtgärd 

Verksamhet 

Risk för att innehållet i 
krisledningspärmarna är 
inaktuellt. 

Kontrollmoment 
2ggr/år stämma av krisledningspärmarna mot verkligheten. 

 
Avvikelse kontrollmoment 
Krisberedskapssamordnaren har övergått till KLK 1/11 och har inte samma 
kontakt med räddningstjänsten längre. 
 
Det som varit tidigare är att det släpas med att uppdatera personuppgifter 
från verksamheterna till krisberedskapen. Pärmarna är genomgångna och 
visar ingen avvikelse 2022, uppdatering görs även genom Appen Cosafe 

 Klar 

 
Förbättringsåtgärd Inaktuella 
krisledningspärmar. 
Krisledningspärmarna är insamlade för att 
övergå i digital form via COSAFE APP, arbete 
pågår för att kunna skriva ut från appen så att 
det endast skall finnas 2 krisledningspärmar i 
pappersform. 
 

År 2022 2023-01-05 

Kontrollmomentet finns även med i intern 
kontrollplan 2022 som visar ingen avvikelse vid 
kontroll. 

Krisledningsarbetet har övergått till 
kommunledningskontoret och är inte längre 
räddningstjänstens ansvar. 

Risk att sotnings- och 
brandskyddskontrollobjekt i 
kommunen inte utförs i tid. 

Kontrollmoment 
Delårsavstämning av sotningsobjekt.  
Jämföra gjorda objekt mot planerade för året. 

 
Avvikelse kontrollmoment 
En grundlig genomgång är gjord efter de frister som är bestämda för de 
olika objekten och det diffar på ett fåtal som ej blivit gjorda under året på 
uppmaning av kunderna (covid 19) men de kommer att tas ikapp så fort 
läget medger detta. 

 Klar 

 
Förbättringsåtgärd Sotnings- och 
brandskyddskontrollobjekt. 
Covid 19 är till stor del anledningen till att en 
liten del av objekten ej blivit genomförda enligt 
de frister som är uppsatta för kommunen, detta 
kommer att upphöra när pandemin medger att 
sotaren kommer in i dessa få fastigheter 
 

År 2022 2023-01-04 
 

Upphämtningen av den eftersläpning efter 
pandemin Covid -19 då man ej fick tillträde till 
fastigheter är gjord och åter i fas. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Uppföljning av direktåtgärd 

Risker Direktåtgärder Kommentar 

Mutor och oegentligheter. ÅR 2022 
 
Risk för mutor, oegentligheter och mutanklagelser på 
grund av riskutsatta verksamheter och nyckelpersoner, 
vilket kan leda till lagbrott. 

 Klar 

 
Mutor och oegentligheter 
Identifiera och riskutvärdera särskilt riskutsatta 
verksamheter och nyckelpersoner i verksamheten. Aktivt 
arbeta för att organisationen är utformad för att minska 
risken för mutor och oegentligheter i verksamheten. 
Utveckla arbetet med att genomföra riskanalyser inom 
området mutor och oegentligheter. 
 
 

År 2022 2023-01-04 
 

Myndighetsutövningen inom strandskyddslagstiftningen 
har identifierats och riskutvärderats. Under slutet av 2022 
har en arbetsgrupp startats upp i syfte att undanröja risk 
för jävsförhållande vid handläggningen av 
strandskyddsdispenser. 
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TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 

Uppföljning av förbättringsåtgärder 

Riskkategorier Risk Kontrollmoment + Avvikelse kontrollmoment Förbättringsåtgärd 

Ekonomi 

Risk för att vi förbrukar kommande 
generationers finansiella utrymme 
för framtida investeringar,   
på grund av att 
investeringsutgifter felaktigt 
redovisas som kostnader i 
driftredovisningen, 
vilket kan leda till att 
morgondagens generationer inte 
kan göra de investeringar som 
behövs. 

Kontrollmoment 
INköp 
Varje förvaltning ska kontrollerar alla inköp gjorda över 
47 600 kr i resultaträkningen på konto; 6411-6418, 
6173-6185, 4631, 641, 646, och 654.  Därefter ska en 
bedömning göras på inköpet om livslängden beräknas 
ha längre livslängd än tre år. De inköp som är gjorda 
över 47 600 och har en beräknad livslängd på över tre 
år ska rapporteras som avvikelse. 

 
Avvikelse kontrollmoment 
På ovan angivna konton har alla inköp sökts ut, sen 
filtrerat ut de som överstiger 47600 kr. Därefter gjort 
bedömning om de är korrekt bokförda som drift eller 
borde varit investering istället. En avvikelse har har 
uppmärksammats:  
Inköp av städmaskin (kombiskurmaskin) 63 tkr har 
bokförts i drift trots kostnad överstiger 47600 kr. 
Livslängden borde kunna överstiga 3 år och därmed 
anses som inventarie. Detta har bokförts som 
driftskostnad inom ansvaret Städ, som inte har avsatta 
investeringsmedel. 

 Klar 

 
Förbättringsåtgärd Inköp 
Kontroll har visat att det finns ett behov av att tydliggöra och 
synliggöra investeringsprocessens alla delar. 
Ekonomiavdelningen kommer att åtgärda detta genom att under 
2022 uppdatera riktlinjerna och skapa tillämpningsanvisningar 
för investeringsredovisningen. 
 

År 2022 2022-09-16 

Riktlinjer för investeringsredovisningen har uppdaterats och 
gjorts tydligare med avsnitt om definition och gränsdragning. 

Dokumentet är publicerat på arbetsnätet och ekonomer 
informerade för att föra informationen vidare till berörda. 

 

IT 

Risk för att reservkraft för backup 
av IT servrar inte fungerar och 
hela kommunens IT-system går 
ner på grund av elavbrott. Detta 
kan leda till att viktiga funktioner 
för passage, larm, styr och 
reglersystem slutar att fungera. 

 

Kontrollmoment 
Reservkraft för back-up vid elavbrott.  
En gång om året ska fullskaleförsök göras för att 
säkerställa att back-up fungerar och att den är 
driftssäker. 

 
Avvikelse kontrollmoment 
Samarbetet med RTJ. Arbete pågår ej klart 

 

 

 Klar 

 
Förbättringsåtgärd Reservkraft för backup av IT-servrar vid 
elavbrott. 
Arbetsgruppen kommer göra en omstart 2022. Får i uppdrag att 
ta fram underlag och tidsplan för när fullskaleförsöket ska ske. 
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Riskkategorier Risk Kontrollmoment + Avvikelse kontrollmoment Förbättringsåtgärd 

Säkerhet 

Risk för att Höganäs kommuns 
anställda inte kan identifieras på 
grund av att de saknar ID-kort. 
Detta kan leda till att obehöriga 
utger sig för att arbeta på 
Höganäs kommun. 

Kontrollmoment 
Kontrollera att 5 st nyanställda under året och 5 st 
anställda med lång anställningstid har ID-kort. 
Avvikelse kontrollmoment 
Några medarbetare väntar på ID-kort 

 Klar 

 
Förbättringsåtgärd: Organisationens anställda saknar ID-
kort 
Avvaktar utvärdering av digitala tjänstekort. Förvaltningen följer 
upp detta under våren 2022 
 

År 2022 2023-01-19 

Slumpmässigt urval av 5 st nyanställda under 2022 och 5 st 
anställda med lång anställningstid har kommunalt tjänstekort. 
När frågan ställdes om kommunalt tjänstekort kunde personen 
visa upp kortet direkt. Vid kontrollen kunde samtliga uppvisa 
tjänstekort. 

Legala 

Det finns inte tydliga rutiner på 
vad som skall diarieföras och vem 
ska göra den arbetsuppgiften. 
Rutiner bör tas fram och finnas 
skriftligt. 

Kontrollmoment 
Arkivering/diarieföring av handlingar.  
Kontrollera 3 st entreprenader och 
slutbesiktningsprotokoll från genomförda investeringar 
under de senaste 2 åren. 

 
Avvikelse kontrollmoment 
Slumpmässigt valdes det ut slutbesiktningar av 
Tennishallen, Gymnastikhallen och hissen på Erik 
Ruuth skola. 
Vid kontrollen konstaterades  att alla protokoll finns 
välsorterade i Ibinder för respektive objekt under rubrik 
Slutbesiktning hos fastighetsavdelningen. Dock inte i 
Platina. 

 Klar 

 
Förbättringsåtgärd Arkivering/diarieföring 
Risk för att handlingar inte blir korrekt arkiverade på grund av att 
material inte blir arkiverade och viktiga handlingar kan inte tas 
fram vid behov tex avtalstvister. Avsaknad av rutinbeskrivning, 
utbildningsbrist eller inte följer arkiveringsplan kan leda till att 
dokumentationen inte hittas eller försvinner. 
 

År 2022 2022-10-24 

En grupp ska bildas för att gå igenom rutiner och struktur som 
ska gälla för hela förvaltningen. Gruppen kommer att arbeta med 
frågeställningen för respektive avdelningar och under september 
2022 görs en delavstämning med förvaltningschefen och slut 
rapportering sker i december 2022. 

Gruppen har vid delrapporteringen poängterat att arbetet med 
att säkerställa rutiner och struktur för arkivering och diarieföring 
sammanfaller med arbetet för DIIP, (risk- och säkerhetsanalys). 
Det fortsatta arbetet med struktur och arkivering i M365 läggs 
över på DIIP-gruppen inom TFF. 
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Uppföljning av direktåtgärd 

Risker Direktåtgärder Kommentar 

Smittspridning från kanyler på offentliga toaletter. ÅR 
2022 
 
Risk för smitta från kanyler på offentliga toaletter och 
andra offentliga rum på grund av bristande kunskap eller 
dåliga hjälpmedel. Detta kan leda till att personal skadar 
sig eller råkar ut för smitta. 

 Klar 

 
Direktåtgärd för Smittorisk. Kontrollera att rutin för 
riskavfall vid pumpstationer och vid städning av 
offentliga toaletter finns. 
Kontrollera att rutin för riskavfall vid pumpstationer och vid 
städning av offentliga toaletter finns. 
 
 

År 2022 2022-05-23 
 

Riskavfall. För närvarande samlar Samhalls personal 
riskavfall i behållare som finns i bilarna. Om Samhall 
stöter på kanyler vid städningen görs alltid en felanmälan 
till beställaren vid varje enskilt tillfälle. 

Rätt körkortsbehörighet. ÅR 2022 
 
Risk att personal inte har rätt körkortsbehörighet (kan ha 
förändrats efter anställning) och kan leda till allvarlig 
trafikförseelse. 

 Klar 

 
Direktåtgärd Körkortsbehörighet. Medarbetaren skall 
ha giltigt körkort för det fordon medarbetaren framför 
i tjänsten. 
3 st slumpmässigt utvalda medarbetare kontrolleras att de 
har rätt körkortsbehörighet när de framför kommunens 
fordon i tjänst. 
 
 

År 2022 2022-06-02 
 

ingen avvikelse 

Vi har kontrollerat så att alla har giltiga körkort på VA-
avdelningen. 
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KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

Uppföljning av förbättringsåtgärder 

Riskkategorier Risk Kontrollmoment + Avvikelse kontrollmoment Förbättringsåtgärd 

Ekonomi 

Risk för att vi förbrukar 
kommande generationers 
finansiella utrymme för 
framtida investeringar,   
på grund av att 
investeringsutgifter felaktigt 
redovisas som kostnader i 
driftredovisningen, 
vilket kan leda till att 
morgondagens generationer 
inte kan göra de 
investeringar som behövs. 

Kontrollmoment 
Inköp 
Varje förvaltning ska kontrollerar alla inköp gjorda över 47 600 kr i 
resultaträkningen på konto; 6411-6418, 6173-6185, 
4631, 641, 646, och 654.  Därefter ska en bedömning göras på 
inköpet om livslängden beräknas ha längre livslängd än tre år. De 
inköp som är gjorda över 47 600 och har en beräknad livslängd på 
över tre år ska rapporteras som avvikelse. 

 
Avvikelse kontrollmoment 
Utdrag har gjort i redovisningen av bestämda konton och 
kontrollerats. Av dessa har en avvikelse upptäckts som gäller ett 
inköp av en träningsmaskin som överstiger beloppet och där 
bedömningen är att detta skulle bokföras som en investering. 
Resultatet av kontrollen visar därför på avvikelse. 

 Klar 

 
Förbättringsåtgärd Inköp 
Kontroll har visat att det finns ett behov av att tydliggöra 
och synliggöra investeringsprocessens alla delar. 
Ekonomiavdelningen kommer att åtgärda detta genom att 
under 2022 uppdatera riktlinjerna och skapa 
tillämpningsanvisningar för investeringsredovisningen. 
 

År 2022 2022-09-16 
 

Riktlinjer för investeringsredovisningen har uppdaterats 
och gjorts tydligare med avsnitt om definition och 
gränsdragning. 

Dokumentet är publicerat på arbetsnätet och ekonomer 
informerade för att föra informationen vidare till berörda. 
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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 

Uppföljning av förbättringsåtgärder 

Riskkategorier Risk Kontrollmoment + Avvikelse kontrollmoment Förbättringsåtgärd 

Verksamhet 

En översyn av förväntade, påbörjade, 
pågående och avslutade ärenden. För 
vissa ärenden finns en lagstadgad 
bortre gräns för handläggningstid. 
Inom bygglov kan det också innebära 
avdrag i priset för sökande. 

Kontrollmoment 
Stickprovskontroll och löpande uppföljning av handläggningstider  
inom respektive ansvarsområde för bygg- och miljönämnden. 
Avvikelse kontrollmoment 
I enstaka ärende har bygglovshandläggare begärt in kompletteringar 
för sent för att kunna förlänga tidsfristen om 10 veckor i 
bygglovsansökningar. Förlängd tidsfrist gjordes på felaktiga grunder. 

 Klar 

 
Handläggningstid 
Utbildning kommer genomföras kontinuerligt av 
jurist inom området. 
 

Risk för att handlingar inte registreras 
och diarieförs på ett korrekt sätt, på 
grund av bristande rutiner eller 
bristande kunskap. Vilket kan leda till 
felaktiga beslut och bristande 
förtroende hos medborgare. 

Kontrollmoment 
Stickprovskontroll och löpande uppföljning av handläggningstider  
inom respektive ansvarsområde för bygg- och miljönämnden. 
Avvikelse kontrollmoment 
En bygglovsansökan har fallit mellan systemen vid införande av att 
bygglovsansökningar via e-tjänst går direkt in i 
ärendehanteringssystemet Castor. 

 Klar 

 
Registrering och diarieföring av allmänna 
handlingar 
Rutiner och arbetssätt för att säkerställa att 
samtliga ärende diarieförs på ett korrekt sätt har 
uppdaterats. 
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UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Uppföljning av förbättringsåtgärder 

Riskkategorier Risk Kontrollmoment + Avvikelse kontrollmoment Förbättringsåtgärd 

Personal 

Registerutdrag 
Risk att vi anställer 
personal som finns med i 
belastningsregistret på 
grund av brott som 
diskvalificerar anställning. 

Kontrollmoment 
Kontroll att personal inklusive timanställda har uppvisat ett 
godkänt utdrag ur belastningsregistret, samt att detta har 
noterats i Winlas. 
 

Avvikelse kontrollmoment 
Stickprov gjorda på 10 st anställningar i Winlas. 4 av 10 
hade en notering om belastningsregister tagits emot. 
Övriga saknade. 

 Klar 

 
Uppföljning Registerutdrag 
Följa upp den nya rutinen med ny information under 2022. 
 

Rekryteringsprocessen  
Risk för att kommunens 
rutiner och riktlinjer inte 
efterlevs vid rekrytering 

Kontrollmoment 
Kontrollera att kommunens riktlinjer efterlevs vid 
rekrytering. 

 
Avvikelse kontrollmoment 
Efter stickprovskontroll av 5 rekryteringar/annonser avvek 
samtliga i rutinen för hanteringen i systemet. 4 hade inte 
markerat någon/några för intervju, 1 hade inte markerat 
vem som blivit anställd, 1 hade avbrutit annonsen i 
systemet men markerat en anställd i systemet, 3 hade inte 
skickat ut avslag till sökande som inte gått vidare i 
processen. 

 Klar 

 
Förbättringsåtgärd Utbildning Rekryteringsprocessen 
Under 2022 kommer HR-konsult att ha genomgång för samtliga chefer hur 
systemet fungerar och vikten av att använda systemet rätt. 
 

År 2022 2022-11-08 
 

Mer utbildning planeras av HR-konsulter för 2023, tillsammans med en 
uppgradering av systemet. 

Hälsovård personal 
Risk att verksamheten 
inte hanterar 
rehabiliteringsärenden 
enligt beslutade rutiner 
och regelverk. 

Kontrollmoment 
Säkerställa att verksamheten hanterar 
rehabiliteringsärenden enligt beslutade rutiner och 
regelverk. 

 
Avvikelse kontrollmoment 
Vad det gäller påbörjade rehabärende så finns det 
avvikelser i form av att man inte avslutat ärenden som är 
avklarade, samt i vissa fall inte noterat och följt upp i 
ärenden som systemet flaggat för. 

 

 Klar 

 
Förbättringsåtgärd Hälsovård personal 
Nytt arbetssätt 
Under 2022 kommer HR-konsult att arbeta mer aktivt tillsammans med 
cheferna att vara aktiva i systemet. 
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Riskkategorier Risk Kontrollmoment + Avvikelse kontrollmoment Förbättringsåtgärd 

Upphandling 
Risk att avrop av behörig 
beställare inte sker hos 
upphandlad leverantör 

Kontrollmoment 
Säkerställa att avrop av behörig beställare sker hos 
upphandlad leverantör 

 
Avvikelse kontrollmoment 
Livsmedel, 644: Totalt 21 avvikelser av 241 fakturor. 
Avvikelsen består av köp från ej upphandlade leverantörer 

 Klar 
Förbättringsåtgärd Inköp 
Skärpta rutiner. 
 

År 2022 2022-11-24 

Tydliga rutiner för vad som gäller för inköp har tagits fram, dessa rutiner har 
innan sommaren kommunicerats ut till berörda. 

Efterlevnad av inköpsrutinen har under de senaste åren blivit mkt bättre, men 
efter sommaren syns en klar förändring till att efterlevnaden ökat ännu mera. 

Detta är ett arbete som hela tiden måste hållas levande och informeras om, 
annars glöms det bort. Viktigt är även att se till att nya inom organisationen 
får denna information. 

Verksamhet 

Garanterad 
undervisningstid 
Risk att eleverna inte får 
sin garanterade 
undervisningstid 

Kontrollmoment 
Säkerställa att eleverna får sin garanterade 
undervisningstid. 
 

Avvikelse kontrollmoment 
Den 11/1 2021 ställde högstadiet om från när- 
distansundervisning, under den förmiddagen då eleverna 
hämtade läromedel mm förlorade elever del av den 
garanterade undervisningstiden. 

 Klar 
Förbättringsåtgärd Garanterad undervisningstid 
Ny rutin 
Säkerställa att eleverna får sin garanterade undervisningstid om vi behöver 
ställa om till distansundervisning igen. 
 

År 2022 2022-10-28 

Vi har inte behövt ställa om till distansundervisning under 2022 och inga 
elever har därmed gått miste om sin garanterade undervisningstid på grund 
av detta. 

Legala 

GDPR 
- personuppgiftsincident 
Risk att hantering av 
uppgifter sker så att en 
extern aktör får tag på 
otillbörlig information 

Kontrollmoment 
Säkerställa att alla chefer informerar sina anställda om hur 
personuppgiftsincidenter kan förebyggas och hur man gör 
om det väl sker. 

 
Avvikelse kontrollmoment 
Av 40 tillfrågade har 11 svarat och av dessa har 4 svarat 
att de inte blivit informerade av sin chef. 2 av dessa kan 
dock ha missat att ta del av informationen och en tredje har 
fått informationen på annat sätt. 

 Klar 

 
Förbättringsåtgärd GDPR - personuppgiftsincident 
Utbildning 
Nämndens dataskyddsombud har fått i uppdrag att ta fram utbildning kring 
detta till nästa år. 
 

År 2022 2022-10-28 

Utbildning i GDPR hölls av vårt dataskyddsombud Laura Gashi från JP 
Infonet den 4 maj kl. 10-12 i Sessionssalen. Möjlighet fanns att delta via länk. 
Utbildningen var obligatorisk och kallelse skickades till rektorer, 
skoladministratörer, ledningsgrupp samt nyckelpersoner på 
utbildningskontoret. Rektorerna fick i uppdrag att vidareutbilda sin personal 
och fick även ta del av presentationsmaterialet från JP Infonet. 
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Uppföljning av direktåtgärd 

Risker Direktåtgärder Kommentar 

Registerutdrag Tertial 1 2022 
 
Risk att vi anställer personal som finns med i 
belastningsregistret på grund av brott som diskvalificerar 
anställning. 

 Klar 

 
Ny rutin 
Flytta över ansvaret för dokumentation av registerutdrag 
från rektorer till skoladministratörer. 
 
 

År 2022 2022-12-16 
 

Ansvaret för att dokumentera registerutdrag är överflyttat 
från rektorer till skoladministratörer under 2022. 

Hälsovård personal ÅR 2022 
 
Risk att verksamheten inte hanterar 
rehabiliteringsärenden enligt beslutade rutiner och 
regelverk. 

 Klar 

 
Utbildning samt ny rutin 
Utbilda cheferna i hur man hanterar rehab-ärenden samt 
regelbundna uppföljningar av pågående ärenden vid varje 
enhet tillsammans med HR-konsult. 
 
 

År 2022 2022-11-30 
 

Under 2022 har arbete med att jobba med rektorer 
påbörjats. Grundutbildning i systemet och hur det 
hanteras planeras under 2023. 

Utlämnande av allmän handling ÅR 2022 
 
Risk att vi inte vet vad som får lämnas ut och inte  -
önskemål om tydligare instruktioner. 

 Klar 

 
Utbildning 
Utbildning i hantering av utlämnande av allmän handling. 
 
 

År 2022 2022-10-28 
 

Utbildning i hantering av utlämnande av allmän handling 
har hållits för skoladministratörer av jurist torsdagen den 
27 oktober 2022 kl. 14:00-15:00 i Gruvsalen. 
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SOCIALNÄMNDEN 

Uppföljning av förbättringsåtgärder 

Riskkategorier Risk Kontrollmoment + Avvikelse kontrollmoment Förbättringsåtgärd 

Verksamhet 

Att övervägande av 
fortsatt vård i 
familjehem till 
socialnämnden var 
sjätte månad inte görs 

Kontrollmoment 
Granska att alla familjehemsplaceringar övervägts de senaste 6 månaderna. 

 
Avvikelse kontrollmoment 
Just nu åtta ärende som är försenade med övervägande 
 
Några ärende har haft utredning på grund av omplacering och på grund av 
missförstånd gällande det juridiska gjordes inte övervägande samtidigt. Behovet av 
vård utreddes dock och kom nämnden till känna. 
 
Några ärende beror på att vi haft längre sjukskrivningar hos i gruppen och vi har 
hamnat back. Kollegor har inte hunnit hantera den frånvarandes ärende. 
 
Överlag hög belastning där akuta saker prioriterat sig själv. 

 Klar 

 
Förbättringsåtgärd Övervägande vård i 
familjehem 
Enhetschef går månatligen igenom alla 
familjehemsplacerade ärenden och kontrollerar 
att övervägande var sjätte månad ska göras i 
tid. Detta tas upp på månatligt möte med 
avdelningschef och ekonom. 
 

Uppföljning av direktåtgärd 

Risker Direktåtgärder Kommentar 

Sekretess Tertial 1 2022 
 
Risk att obehöriga kommer åt sekretessbelagda 
handlingar.  T ex domstolshandlingar, akuta anmälningar. 
Kan leda till allvarliga konsekvenser för omsorgstagare. 

 Klar 

 
Förvaltningen tar initiativ att kontakta IT och se över 
möjligheten att möjliggöra krypterad mejl där det 
behövs. 
Förvaltningen tar initiativ att kontakta IT och se över 
möjligheten att möjliggöra krypterad mejl där det behövs. 
 
 

År 2022 2022-10-03 
 

Behovsanalys är klar, arbete med kriterier för upphandling 
pågår. Upphandlingen troligen klar innan årsskiftet. 

Behovsanalysen visade att behovet av krypterade mail 
inte längre föreligger så det finns andra lösningar för det i 
dag via Mina meddelanden och Lifecare. Däremot finns 
behov av säker chatt och säkra videomöten. 
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HÖGANÄS OMSORG AB 

Uppföljning av direktåtgärd 

Risker Direktåtgärder Kommentar 

Sekretess Tertial 1 2022 
 
Risk att obehöriga kommer åt sekretessbelagda 
handlingar.  Kan leda till allvarliga konsekvenser för 
omsorgstagare. 

 Klar 

 
IT-införande 
Införande av digitala lösningar, tex Lifecare mobil omsorg, 
digital signering, arbetssätt och rutiner. 
 
 

År 2022 2022-05-02 
 

Beslut är taget om införande av Lifecare Mobil Omsorg i 
Hemtjänsten och arbetet påbörjas för införande hösten 
2022. Lifecare Mobil Omsorg inkluderar digital signering. 
Rutiner för det nya arbetssättet kommer tas fram under 
hösten. 
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AB HÖGANÄSHEM 

Uppföljning av förbättringsåtgärder 

Riskkategorier Risk Kontrollmoment + Avvikelse kontrollmoment Förbättringsåtgärd 

Ekonomi 

Hela eller delar av 
investeringsstödet kan gå 
förlorat om vi inte uppfyller 
Boverkets uppsatta krav. Vi 
kan också missa möjligheten 
till stöd p.g.a. okunskap och 
tidsbrist. 

Kontrollmoment 
Investeringsstöd  
Projekt med investeringsstöd stäms av tertialvis för att säkerställa 
utbetalning. 

 
Avvikelse kontrollmoment 
Investeringsstöd prövas vid varje ny- eller ombyggnadsprojekt. 
 
Ej erhållit investeringsstöd för Polaris 3 då produkten inte kvalificerar pga 
lägenheternas storlek och sammansättning. 
 
Ej erhållit investeringsstöd för iordningsställande av trygghetsbostäder på 
Sälgen med motiveringen att åtgärderna i lägenheterna var för små, 
bidraget för iordningsställandet av gemensamhetslokalen faller därmed 
också. Beslutet är dock överprövat till Boverket 

 Klar 

 
Förbättringsåtgärd Investeringsstöd 
Förbättringsåtgärd: Om möjligt anpassa 
produkterna efter investeringsstödets 
förutsättningar. Osäkert dock om 
investeringsstöd finns kvar att söka från 2022. 
 

År 2022 2022-03-22 

Projekt med investeringsstöd stäms av tertialvis 
för att säkerställa utbetalning. 

Upphandling 

Upphandlings-området kräver 
hög kompetens för att 
undvika:: 
-oupphandlade områden 
-otillåtna direktupp-handlingar 
-försämrade relationer med 
leverantörer 
-viten och böter- 
-sämre priser / högre 
kostnader för bolaget 

Kontrollmoment 
Granskning av upphandlingar  
Inventera och skapa en matris över områden vi handlar upp varor och 
tjänster inom och stäm av så att vi har avtal inom dessa områden. Om avtal 
saknas ska upphandling ske. 

 
Avvikelse kontrollmoment 
Lekmannarevision gm E&Y har under året genomförts och presenterats för 
styrelsen. Marginella anmärkningar i granskningsrapporten. 

 Klar 

 
Förbättringsåtgärd: Processflöde för all 
upphandlingsverksamhet 
Gå igenom rutinerna för upphandling 
 

År 2022 2022-02-21 

Vi har säkerställt att två i förening alltid närvarar 
vid anbudsöppning. 

Diarium för samtliga direktupphandlingar 
upprättats. Upphandlingsmall används alltid vid 
direktupphandlingar. 
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PROTOKOLL
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

2022-02-02

SIGNATUR

NÄRVARANDE

Ordförande Gustaf Wingårdh (M)

Ledamöter Olof Suneson (M)
Fredrik Walderyd (M)
Lina Östergren (M)
Kjell Lundberg (M)
Viktor Spinola (M)
Kjell-Arne Green (C)
Gary Paulsson (S)
Peter Graff (S)
Mikael Stjernquist (L)
Sixten Paulsson (SD)

Tjänstgörande ersättare -

Ej tjänstgörande
ersättare

Bengt Åström (M)
Robert Otto (M)
Jerry Hed (C)
Göran Lock (MP)

Övriga Plan- och bygglovschefen Gulistan Batak
Miljöchefen Ulf Frick
Stadsarkitekten Gunilla Sandebert
Tillsynshandläggaren Josefine Holsby §§4 - 5
Bygglovshandläggaren Fredrik Petersson §7
Byggnadsinspektören Damir Kacapor §8
Bygglovshandläggaren Emelie Demfelt §§9 - 10
Bygglovshandläggaren Linn Justad §§11 - 16
Lantmäteriingenjören Oliver Werth §§17 - 19
Förvaltningschefen Jacob von Post
Verksamhetsutvecklaren Johanna Magnusson §30

Sekreterare Nämndsekreteraren Pernilla Stjernkvist

Sammanträdestid kl 14.00 - 16.00, 2022-02-02

Paragrafer §1 - 36
BMN-bilagor 1-2/2022
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SIGNATUR

JUSTERING

Utsedd att justera Olof Suneson (M)
Digital justering onsdagen den 9 februari 2021

DIGITAL SIGNERING

Sekreterare Pernilla Stjernkvist §§1 - 36

Ordförande Gustaf Wingårdh (M) §§1 - 36

Justerande Olof Suneson (M) §§1 - 36

2(82)
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PROTOKOLL
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

2022-02-02

SIGNATUR

Dnr DIA.2022.16

§ 30
UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL 2021 (ÄRENDE 30)

Sammanfattning av ärendet
Av 6 kap. 7 § första och andra stycket kommunallagen (1991:900) framgår att nämnderna
skall, var och en inom sitt område, se till att den egna verksamheten bedrivs i enlighet med
de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de övriga föreskrifter som gäller för
verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Bygg- och miljönämnden kan
konstatera att momenten inköp samt uppföljning av domar och beslut från överinstanser i
den interna kontrollplanen inte visar på några avvikelser. Avvikelser har däremot påträffats
under momenten handläggningstid samt registrering och diarieföring av allmän
handläggning. Avvikelserna har uppkommit på grund av ett oförutsett högt inflöde av
bygglovsansökningar i kombination med sjukskrivningar i pandemins spår.
Förbättringsåtgärder är genomförda i form av såväl utbildning som genomgång av rutiner
och rekrytering av fler handläggare.

Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2021.

Beslutsunderlag

· Bygg- och miljönämndens rapport över uppföljning av den intern kontrollplanen för
2021. BMN-bilaga 2.

Förslag till beslut
Plan- och bygglovsavdelningen och miljöavdelningen föreslår att bygg- och miljönämnden
beslutar att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2021.

Förslag till beslut på sammanträdet
Gustaf Wingårdh (M), Olof Suneson (M) och Gary Paulsson (S) yrkar att bygg- och
miljönämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2021.

Beslutsgång
Ordföranden Gustaf Wingårdh (M) ställer förslaget under proposition och finner att bygg-
och miljönämnden bifaller förslaget.

Beslutet ska skickas till

· Kommunfullmäktige

70(82)
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2022-01-05

DIA.2022.16

TJÄNSTESKRIVELSE

UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL 2021

Sammanfattning av ärende

Av 6 kap. 7 § första och andra stycket kommunallagen (1991:900) framgår att nämnderna
skall, var och en inom sitt område, se till att den egna verksamheten bedrivs i enlighet med
de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de övriga föreskrifter som gäller för
verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Bygg- och miljönämnden kan
konstatera att momenten inköp samt uppföljning av domar och beslut från överinstanser i
den interna kontrollplanen inte visar på några avvikelser. Avvikelser har däremot påträffats
under momenten handläggningstid samt registrering och diarieföring av allmän
handläggning. Avvikelserna har uppkommit på grund av ett oförutsett högt inflöde av
bygglovsansökningar i kombination med sjukskrivningar i pandemins spår.
Förbättringsåtgärder är genomförda i form av såväl utbildning som genomgång av rutiner
och rekrytering av fler handläggare.

Beslutsunderlag

Bygg- och miljönämndens rapport över uppföljning av den intern kontrollplanen för 2021

Plan- och bygglovsavdelningens och Miljöavdelningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar

att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2021

Plan- och bygglovsavdelningen och Miljöavdelningen

Gulistan Batak

Ulf Frick
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Kontrollmoment med avvikelser 

Riskkategorier Risk Kontrollmoment Avvikelse kontrollmoment Förbättringsåtgärd 

Verksamhet 

En översyn av förväntade, 
påbörjade, pågående och 
avslutade ärenden. För vissa 
ärenden finns en lagstadgad 
bortre gräns för handläggningstid. 
Inom bygglov kan det också 
innebära avdrag i priset för 
sökande. 

 
Stickprovskontroll och löpande 
uppföljning av handläggningstider  
inom respektive ansvarsområde 
för bygg- och miljönämnden. 

I enstaka ärende har 
bygglovshandläggare begärt in 
kompletteringar för sent för att 
kunna förlänga tidsfristen om 10 
veckor i bygglovsansökningar. 
Förlängd tidsfrist gjordes på 
felaktiga grunder. 

 Pågående 

 
Handläggningstid Utbildning 
kommer genomföras kontinuerligt 
av jurist inom området. 
 

Risk för att handlingar inte 
registreras och diarieförs på ett 
korrekt sätt, på grund av 
bristande rutiner eller bristande 
kunskap. Vilket kan leda till 
felaktiga beslut och bristande 
förtroende hos medborgare. 

 
Stickprovskontroll och löpande 
uppföljning av handläggningstider  
inom respektive ansvarsområde 
för bygg- och miljönämnden. 

En bygglovsansökan har fallit 
mellan systemen vid införande av 
att bygglovsansökningar via e-
tjänst går direkt in i 
ärendehanteringssystemet 
Castor. 

 Pågående 

 
Registrering och diarieföring 
av allmänna handlingar Rutiner 
och arbetssätt för att säkerställa 
att samtliga ärende diarieförs på 
ett korrekt sätt har uppdaterats. 
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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN, Uppföljning intern kontroll 2021 4(4) 

 

 

Kontrollmoment utan avvikelser 

Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Kommentar 

Ekonomi 

Investeringsprocess 
Risk för att vi förbrukar kommande 
generationers finansiella utrymme 
för framtida investeringar,    
på grund av att investeringsutgifter 
felaktigt redovisas som kostnader i 
driftredovisningen,  
vilket kan leda till att morgondagens 
generationer inte kan göra de 
investeringar som behövs. 

Inköp 
Varje förvaltning ska kontrollerar alla inköp 
gjorda över 47 600 kr i resultaträkningen 
på konto; 4011-4028, 6233-6242, 
641, 646, 649 och 654.  Därefter ska en 
bedömning göras på inköpet om 
livslängden beräknas ha längre livslängd 
än tre år. De inköp som är gjorda över 
47 300 och har en beräknad livslängd på 
över tre år ska rapporteras som avvikelse. 

 Inga anmärkningar vid utförd kontroll. 

Legala 

Rutin för att beslut är korrekt i 
formalia och sak 
Risk för att beslut inte 
överensstämmer med gällande 
lagstiftning på grund av bristande 
uppföljning av praxis och ny 
lagstiftning vilket kan leda till icke 
korrekt handläggning. 

Uppföljning av domar och beslut från 
överinstanser 
Inom respektive ansvarsområde för bygg- 
och miljönämndens 

 Domar och beslut från överinstanser följs 
upp kontinuerligt på handläggarmöte och 
rapporteras till bygg- och miljönämnden. 
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 PROTOKOLL 

 UTBILDNINGSNÄMNDEN  
 

 2023-02-03    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Pia Möller (M) (ordförande) 
Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M) (vice ordförande) 
Bo Caperman (M) 
Pehr Frykman (C) 
Carola Persson (S) (2:e vice ordförande) 
Leif Löwegren (SD) 
Mona Björkman Narheim (M) 
Anna Pihlqvist (MP) 
Gudrun Zettergren (SD) 
Elisabeth Eriksson (L) 
Alexander Malmqvist (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Roger Andersson (M) 

Anneli Söderhjelm (M) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Christian Eriksson (SD) 
Mikael Bendz (L) 
Lene Pedersen (S) 

  
Övriga närvarande  Mikael Dahlberg (Utbildningschef) 

Jacob Derefeldt (Kommunsekreterare) 
  
Sammanträdestid kl 11:30-12:30 
  
Paragrafer §3 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Jacob Derefeldt 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Pia Möller (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2023-02-09 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2023-02-09 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 UTBILDNINGSNÄMNDEN  
 

 2023-02-03    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
  

Page 2 of 3Page 162 of 400



 PROTOKOLL 

 UTBILDNINGSNÄMNDEN  
 

 2023-02-03    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     UN/2023/5 
§ 3 
UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL 2022 
Sammanfattning av ärendet   
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll (KFS 2019:05), § 8, så ska nämnderna samtidigt med 
årsbokslutet rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen för det gångna året till 
kommunstyrelsen, som därefter redovisar resultatet för kommunfullmäktige. Utbildningsnämndens 
uppföljning av intern kontroll 2022 visar att ett av tre kontrollmoment har haft avvikelser, vilket är en 
klar och tydlig förbättring jämfört med föregående år, då mer än hälften av kontrollmomenten hade 
avvikelser. Inom verksamhet och ekonomi finns inga avvikelser, men däremot inom området 
kommunikation, vilket beror på att alla vidarekopplade telefonsamtal inte har besvarats. För avvikelsen 
har en förbättringsåtgärd tagits fram. Av sex förbättringsåtgärder och tre direktåtgärder som skulle 
vidtas under 2022 så är samtliga genomförda. Inom område personal kommer dessutom fortsatt 
utbildning att ske under 2023 gällande rekrytering och rehabilitering, pga. att nya system kommer att 
tas i bruk. 
 

Beslutsunderlag 
• Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 januari 2023 
• Uppföljning Intern kontrollplan 2022 (UTBILDNINGSNÄMNDEN) 
• Uppföljning förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2022 

  
Ordförande Pia Möller (M) föreslår utbildningsnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta att 
godkänna utbildningsnämndens uppföljning av intern kontroll 2022 samt uppföljning av 
förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2022.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Pia Möller (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utbildningsnämnden beslutar att bifalla förslaget. 
 

Beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna utbildningsnämndens uppföljning av intern kontroll 2022 samt uppföljning av 
förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2022.  
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-03-06 
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Protokoll fört vid styrelsemöte 2023-02-13 i AB Höganäshem, Tivolihuset. 
 
 
Tjänstgörande ledamöter   Suppleanter 
Péter Kovács     
Torbjörn Ericson   Gunilla Tengvall 
Lennart Ekberg    
Elisabeth Eriksson   Ann-Margreth Larsson 
Wivi-Anne Broberg   Ingemar Hertting 
  
    
 
Övriga deltagare  
VD     Jesper Månsson 
Ekonomichef    Charlotte Wirén 
 
Revisor, Ernst & Young AB  Henrik Rosengren § 70-74 
Lekmannarevisor   Lars Bergwall § 70-74 
 
 
§ 70 Mötets öppnande 
 
Styrelseordförande Péter Kovács hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 71 Justering protokoll 
 
Till att justera dagens protokoll utsågs Torbjörn Ericson. 
 
§ 72 Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag. 
  
§ 73 Godkännande av föregående mötesprotokoll 
 
Protokollet för styrelsemöte 2022-12-19 godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
Beslutsärenden 
 
§ 74 Bokslut 2022 
 
Auktoriserad revisor Henrik Rosengren informerade om bokslutsarbetet och berättade att det 
inte fanns något att anmärka på  
 
Lekmannarevisor Lars Bergwall informerade om sin granskning av bokslutsarbetet och den 
interna kontrollen och konstaterade att inget fanns att anmärka på.  
 
Ekonomichefen redovisade för bokslutet 2022. 
 

Protokoll styrelsemöte 230213
(Signerat, SHA-256 866DB2B77DB397BFBD5E425E87AF5B0CCF4E2FD5CA73FE740E814AD04E7C7386)
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Styrelsen beslutade: 
att godkänna bokslutet för 2022 enligt bilaga 2 och 3. 
 
§ 75 Finansiell rapport 2022-12-31 
 
Ekonomichefen presenterade bolagets finansiella ställning per 2022-12-31. 
 
Styrelsen beslutade: 
Att godkänna den finansiella rapporten per 2022-12-31 enligt bilaga 4. 
 
§ 76 Uppföljning intern kontroll 2022 
 
VD redovisade uppföljningen av intern kontroll för 2022. Nio rutiner har kontrollerats, där åtta 
av rutinerna rapporterades utan anmärkningar. En rutin hade mindre avvikelse. Översyn av 
rutinen har gjorts under året och är åtgärdad. 
 
Styrelsen beslutade: 
Att godkänna uppföljningen av intern kontroll för 2022 enligt bilaga 5. 
 
Informationsärenden 
 
§ 77 Årets hyresförhandling 
 
VD informerade om årets hyresförhandling. 
 
§ 78 Efterkalkyl Kv Kolonien 
VD redovisade efterkalkylen för nybyggnationen på Kolonien. 
Styrelsen efterfrågade ett studiebesök på nybyggnationen. VD bjuder in. 
 
§ 79 Nästa ordinarie styrelsemöte 
 
Nästa ordinarie styrelsemöte är måndagen den 20 mars 2023 i samband med årsstämma. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Charlotte Wirén 
 
 
 
Justeras  
 
 
 
 
Péter Kovács    Torbjörn Ericson 
Ordförande 
 
Kopia till: Lars Bergwall, Hazze Brokopp, Henrik Rosengren 

Protokoll styrelsemöte 230213
(Signerat, SHA-256 866DB2B77DB397BFBD5E425E87AF5B0CCF4E2FD5CA73FE740E814AD04E7C7386)
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Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Charlotte WirénNamn: 
2023-02-14 13:44Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
866DB2B77DB397BFBD5E425E87AF5B0CCF4E2FD5CA73FE740E814AD04E7C7386

TORBJÖRN ERICSONNamn: 
2023-02-16 14:07Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
866DB2B77DB397BFBD5E425E87AF5B0CCF4E2FD5CA73FE740E814AD04E7C7386

PETER KOVACSNamn: 
2023-02-14 13:47Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
866DB2B77DB397BFBD5E425E87AF5B0CCF4E2FD5CA73FE740E814AD04E7C7386

Protokoll styrelsemöte 230213
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2023-02-07    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Sandra Kovács (M) 
Nils Hyllienmark (M) 
Eva Hemström (C) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Reinhold Knutsson (S) 
Christian Johansson (SD) 
Leif Löwegren (SD) 
Louise Stjernquist (L) 
Fredrik Eljin (KD)  ersätter Pia Lidwall (KD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Anna Larsson (M) 

Göran Lock (MP) 
Gertrud Greén (C) 
Ronnie Larsson (S) 
Emma Wennerholm (V) 
Sören Ravn (SD) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Elisabeth Eriksson (L) 

  
Övriga närvarande  Anneli Sjöborg (chef för kultur- och fritidsförvaltningen) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jacob von Post (chef för samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Jeanette Liljenberg (controller) 
Lars Scotte (räddningschef) 
Margareta Engkvist Björkenhall (chef för teknik- och 
fastighetsförvaltningen) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-18:00 
  
Paragrafer §24 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Anders Ståhl (M) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Jacob Derefeldt 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2023-02-07    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
Justerande ……………………………………………… 

Anders Ståhl (M)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2023-02-10 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2023-02-10 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2023-02-07    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2022/1381 
§ 24 
UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL 2022 FÖR 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNINGAR 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunledningskontoret, räddningstjänsten, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och 
fastighetsförvaltningen har genomfört uppföljning av 2022 års interna kontrollplan. Totalt har 17 
kontroller följts upp. Uppföljning har även gjorts av de risker som markerades för direktåtgärd i risk- 
och väsentlighetsanalysen för 2022, samt av de förbättringsåtgärder som föreslogs för de avvikelserna 
konstaterade i 2021 års uppföljning. Totalt har 14 åtgärder hanterats och rapporterats.  
 
Kommunstyrelsens representanter i arbetet har tillsammans med tjänstemännen på kommunstyrelsens 
förvaltningar gått igenom resultatet av uppföljningen.  
 
Kontroll har gjorts på att kommunens gasdrivna bilar tankas på rätt plats för gas respektive bensin, i 
kontrollen har förvaltningen hittat avvikelser och vidtagit åtgärder för att komma till rätta med detta. 
Åtgärder som tagits fram och kommer följas upp och rapporteras för att se att risken reducerats. På 
samtliga kontroller som visat på avvikelser har förbättringsåtgärder tagits fram och kommer följas upp 
under 2023.  
 
Samtidigt visar många kontroller på ett utfall utan avvikelse. Till exempel visar en av kontrollerna att 
timanställda och uppdragstagare avslutas korrekt i systemet i samband med avslut. Denna kontroll har 
tidigare år visat på avvikelse men efter sett över rutiner och säkrat processen har förvaltningen minskat 
risken att information eller dokument finns tillgängliga för personer som inte längre arbetar i 
kommunen.  
 
Genom att identifiera risker, kontrollera och rapportera avvikelser säkerställer vi att de åtgärdas och 
följs upp. Av den orsaken behöver avvikelser inte anses som något negativt, då syftet är att identifiera 
framtida hinder och säkerställa att vi når de politiskt beslutade målen på ett säkert och effektivt sätt.  
  
Beslutsunderlag  
Arbetsutskottet, beslut den 30 januari 2023, § 2, 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 17 januari 2023, 
Kommunledningskontoret, rapport uppföljning intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelsens 
förvaltningar exklusive kultur- och fritidsutskottet, 
Kommunledningskontoret, rapport uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2022 för 
kommunstyrelsens förvaltningar exklusive kultur- och fritidsutskottet, 
Kultur- och fritidsutskottet, beslut den 24 januari 2023, § 2. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer utskottetens förslag till beslut under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna kommunstyrelsens förvaltningars uppföljning av intern kontrollplan 2022, samt 
uppföljning av 2022 års förbättrings- och direktåtgärder. 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2023-02-07    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
  
 
Beslutet ska skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Räddningstjänsten 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Kommunledningskontoret 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-03-08 
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 PROTOKOLL 

 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN  
 

 2023-02-01    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Åsa Linde Tornée (M) (ordförande) 
Hult Inga-Maj (KD) (vice ordförande) 
Angelica Rasmusson (L) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Marianne Härning-Nilsson (M) 

Ulf Erlingsjö (C) 
Lars-Erik Nilsson (SD) 

  
Övriga närvarande  Niklas Åkerström (Kanslichef) 

Lisa Cronberg (Överförmyndarhandläggare) 
  
Sammanträdestid kl 17:00-17:55 
  
Paragrafer §4 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Inga-Maj Hult 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Lisa Cronberg 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Åsa Linde Tornée  
 
Justerande ……………………………………………… 

Inga-Maj Hult                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2023-02-03 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2023-02-03 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN  
 

 2023-02-01    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     ÖFN/2023/2 
§ 4 
UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLLPLAN 2022 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunledningskontoret har följt upp överförmyndarnämndens interna kontrollplan för 2022. Det 
kommunövergripande kontrollmomentet Tillgänglighet påvisar avvikelse. Flera av 
överförmyndarnämndens medarbetare har telefonerna öppna även utanför telefontiden, vilket påverkar 
statistiken negativt men är positivt ur tillgänglighetssynpunkt. Förbättringsåtgärder har föreslagits. 
  
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse avseende uppföljning av intern kontrollplan 2022 
Kommunledningskontoret, uppföljning av överförmyndarnämndens interna kontrollplan 2022 
 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att godkänna uppföljning av överförmyndarnämndens interna kontrollplan för 2022. 
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
Kommunledningskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-02-27 
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 PROTOKOLL 

 SOCIALNÄMNDEN  
 

 2023-01-11    
 

 

 
 
SIGNATUR Paragrafen är justerad och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden  
 
 

NÄRVARANDE 
 
Beslutande ledamöter  Peter Graff (S) (2:e vice ordförande) 

Ann-Magreth Larsson (S) 
Marie Tidedal (M) (ordförande) 
Thomas Delerud (M) 
Chandanie Agardh (M) 
Mikael Wibom (MP) 
Thomas Nilsson (KD) 
Gudrun Zettergren (SD) 
Mikael Stjernquist (L) 
Roger Nilsson (L) 
Anneli Söderhjelm (M)  ersätter Annette Rietz (M) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Ann-Charlotte Tengvall (SD) 

Gunilla Tengvall (M) 
Gunilla Göransson (M) 
Anna Hedbrant (C) 
Hult Inga-Maj (KD) 
Emelie Paulsson (L) 
Stefan Berggren (S) 
Anna Paulsson (S) 

  
Övriga närvarande  Viweca Thoresson (socialchef) 

Josefine Skantz (nämndsekreterare) 
Jessica Larsson (controller) 
Linda Macke (utredningsstrateg) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-16:30 
  
Paragrafer §2 

 
 
 

JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Peter Graff (S) 
  
Datum och plats 2023-01-18, Digitalt justering  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Josefine Skantz 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Marie Tidedal (M) 
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 PROTOKOLL 

 SOCIALNÄMNDEN  
 

 2023-01-11    
 

 

 
 
SIGNATUR Paragrafen är justerad och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden  
 
 

Justerande ……………………………………………… 
Peter Graff (S)                         
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 PROTOKOLL 

 SOCIALNÄMNDEN  
 

 2023-01-11    
 

 

 
 
SIGNATUR Paragrafen är justerad och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden  
 
 

 
     SN/2021/228 
§ 2 
UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLLPLAN TERTIAL 3, 2022 
Sammanfattning av ärendet   
Enligt reglementet för intern kontroll KFS 2019:05 ska nämnden i samband med årsbokslutet 
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen för det gångna året till 
kommunfullmäktige. Det grundläggande syftet för intern kontroll är att säkerställa att verksamheterna 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om, samt de lagar och 
föreskrifter som styr verksamheterna.  
 
Från och med år 2021 följs kontrollmoment samt direktåtgärder upp och rapporteras tertialvis som 
komplement till den årliga rapporteringen. Detta ärende avser uppföljning för tertial 3, 2022. Två 
kontrollmoment är inte klara, utan kommer arbetas vidare med under 2023. Den gällande IT finns med 
i Intern kontrollplan 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse avseende intern kontrollplan tertial 3 den 21 december 2022, 
Socialförvaltningen, rapport avseende uppföljning intern kontrollplan tertial 3 den 21 december 2022, 
Socialförvaltningen, rapport avseende uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder tertial 3 
den 21 december 2022. 
 

  
Förslag till beslut 
 Ordförande Marie Tidedal (M) föreslår att godkänna rapporterna. 
 
Beslutsgång  
 Ordförande Marie Tidedal (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
socialnämnden beslutar att bifalla förslaget. 
 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att godkänna rapporterna. 
 
 

Beslutet ska skickas till  
Akten 
 

Paragrafen är justerad 
Protokollet justerat  2023-01-18 
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 PROTOKOLL 

 HÖGANÄS OMSORG  
 

 2022-11-14    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Ingemar Narheim (M) (ordförande) 
Erling Wirehed (M) (vice ordförande) 
Lennart Ekberg (M) 
Maria Jönsson (MP) 
Reinhold Knutsson (S)  ersätter Peter Graff (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Ulf Silfverström (C) 

Mikael Bendz (L) 
  
Övriga närvarande  Josefine Skantz (nämndsekreterare) 

Viweca Thoresson (VD) 
Linda Macke (utredningsstrateg) 
Jessica Larsson (controller) 
Lene Pedersen (facklig arbetstagarrepresentant) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-17:00 
  
Paragrafer §80 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Lennart Ekberg (M) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Josefine Skantz 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Ingemar Narheim (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Lennart Ekberg (M)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2022-11-21 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-11-22 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 HÖGANÄS OMSORG  
 

 2022-11-14    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     HO/2021/62 
§ 80 
UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLLPLAN TERTIAL 3 2022 
Sammanfattning av ärendet   
Intern kontroll är en del i organisationens verksamhets- och ekonomistyrning och syftar till att 
säkerställa att bolagsstyrelsen, med rimlig grad av säkerhet, ska kunna uppnå: 
 
 - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
 - Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
 - Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer 
 
 Bolagets styrelse har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Enligt reglementet för intern kontroll, KFS 2019:05, ska nämnden och de helägda 
kommunala bolagen överlämna antagen intern kontrollplan till kommunstyrelsen vid deras sista 
sammanträde året innan planen ska gälla. 
 
 Från och med år 2021 följs kontrollmoment samt direktåtgärder upp, och rapporteras tertialvis som 
 komplement till den årliga rapporteringen. Detta ärende avser uppföljning för tertial 2, 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Höganäs Omsorg AB, tjänsteskrivelse uppföljning av intern kontroll tertial 3 2022 den 24 oktober 
2022, 
Höganäs Omsorg AB, uppföljning av intern kontroll 2022 den 24 oktober 2022. 
 
 

Beslut 
Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar 
 
att godkänna rapporterna. 
 
 

Beslutet ska skickas till  
Akten 
 

Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-12-16 
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 PROTOKOLL 

 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN  
 

 2023-02-01    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Åsa Linde Tornée (M) (ordförande) 
Hult Inga-Maj (KD) (vice ordförande) 
Angelica Rasmusson (L) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Marianne Härning-Nilsson (M) 

Ulf Erlingsjö (C) 
Lars-Erik Nilsson (SD) 

  
Övriga närvarande  Niklas Åkerström (Kanslichef) 

Lisa Cronberg (Överförmyndarhandläggare) 
  
Sammanträdestid kl 17:00-17:55 
  
Paragrafer §4 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Inga-Maj Hult 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Lisa Cronberg 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Åsa Linde Tornée  
 
Justerande ……………………………………………… 

Inga-Maj Hult                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2023-02-03 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2023-02-03 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN  
 

 2023-02-01    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     ÖFN/2023/2 
§ 4 
UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLLPLAN 2022 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunledningskontoret har följt upp överförmyndarnämndens interna kontrollplan för 2022. Det 
kommunövergripande kontrollmomentet Tillgänglighet påvisar avvikelse. Flera av 
överförmyndarnämndens medarbetare har telefonerna öppna även utanför telefontiden, vilket påverkar 
statistiken negativt men är positivt ur tillgänglighetssynpunkt. Förbättringsåtgärder har föreslagits. 
  
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse avseende uppföljning av intern kontrollplan 2022 
Kommunledningskontoret, uppföljning av överförmyndarnämndens interna kontrollplan 2022 
 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att godkänna uppföljning av överförmyndarnämndens interna kontrollplan för 2022. 
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
Kommunledningskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-02-27 
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Bolagsstyrningsrapport för 2022 

KS/2023/86 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2023-02-28    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) 
Pia Lidwall (KD) 
Christian Johansson (SD) 
Eva Hemström (C) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S)  ersätter Lennart Nilsson (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Nils Hyllienmark (M) 

Göran Lock (MP) 
  
Övriga närvarande  Djana Jahic (controller) 

Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 
Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 09:00-12:00 
  
Paragrafer §39 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Johan Ingvarson (MP) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Johan Ingvarson (MP)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2023-03-08 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2023-03-08 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2023-02-28    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2023/86 
§ 39 
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT FÖR 2022 
Sammanfattning av ärendet   
Inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska kommunstyrelsen i årliga beslut pröva om 
verksamheten som dess bolag har bedrivit under föregående år varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (Kommunallagen 6 
kap 9 §). 
 
Som beslutsunderlag har en bolagsstyrningsrapport upprättats. Denna bolagsstyrningsrapport baseras 
på underlag som respektive bolagen har tillhandahållit kommunledningskontoret och dess syfte är att 
ge kommunstyrelsen bättre förutsättningar att utöva den lagstadgade uppsiktsplikten. Genom denna 
rapport ges kommunstyrelsen en mer strukturerad överblick över bolagens verksamheter under året. 
 
Det som kommunstyrelsen prövar är om: 
a) verksamhet som bolagen har bedrivit under föregående år varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna 
b) några åtgärder behöver vidtas 
 
Under de senaste åren har kommunkoncernen växt och eftersom flera bolag har förvärvats och bildats 
är det viktigt med en tydlig struktur som skapar större transparens. Det pågår ett arbete med att skapa 
en koncernpolicy som ska förtydliga processer mellan bolagsorganen; ägare, styrelse, VD, revisorer och 
lekmannarevisorer och på så sätt effektivisera värdeskapande ägarstyrning av kommunens bolag, men 
också säkerställa roller och uppdrag. Även en revidering och uppdatering av ägardirektiven kommer att 
genomföras samtidigt.  
  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 23 februari 2023, 
Kommunledningskontoret, bolagsstyrningsrapport 2022.  
  
Förslag till beslut 
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta 
att verksamheten som bolagen har bedrivit under 2022 har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att verksamheten som bolagen har bedrivit under 2022 har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2023-02-28    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-04-03 
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2022 
Sammanfattning av ärendet 
Inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska kommunstyrelsen i årliga beslut pröva om 
verksamheten som dess bolag har bedrivit under föregående år varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (Kommunallagen 6 
kap 9 §). 
 
Som beslutsunderlag har en bolagsstyrningsrapport upprättats. Denna bolagsstyrningsrapport baseras på 
underlag som respektive bolagen har tillhandahållit kommunledningskontoret och dess syfte är att ge 
kommunstyrelsen bättre förutsättningar att utöva den lagstadgade uppsiktsplikten. Genom denna rapport 
ges kommunstyrelsen en mer strukturerad överblick över bolagens verksamheter under året.  
 
Det som kommunstyrelsen prövar är om: 
a) verksamhet som bolagen har bedrivit under föregående år varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna 
b) några åtgärder behöver vidtas  
 
Under de senaste åren har kommunkoncernen växt och eftersom flera bolag har förvärvats och bildats är 
det viktigt med en tydlig struktur som skapar större transparens. Det pågår ett arbete med att skapa en 
koncernpolicy som ska förtydliga processer mellan bolagsorganen; ägare, styrelse, VD, revisorer och 
lekmannarevisorer och på så sätt effektivisera värdeskapande ägarstyrning av kommunens bolag, men 
också säkerställa roller och uppdrag. Även en revidering och uppdatering av ägardirektiven kommer att 
genomföras samtidigt.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 23 februari 2023, 
Kommunledningskontoret, bolagsstyrningsrapport 2022.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta  
 
att verksamheten som bolagen har bedrivit under 2022 har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 
Herman Crespin 
Kommunchef 
 
Djana Jahic 
Controller 
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1 INLEDNING 
Enligt Kommunallagen 6 kap. 9 § ska kommunstyrelsen årligen pröva om den verksamhet 
som de kommunägda bolagen bedrivit varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och om verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Denna bolagsstyrningsrapport baseras främst på underlag som bolagen har lämnat in till 
kommunen och syftet med den är att ge kommunstyrelsen bättre förutsättningar att utöva 
den lagstadgade uppsiktsplikten. Genom denna rapport ges kommunstyrelsen en mer 
strukturerad överblick över bolagens verksamheter under året.  

 

2 BESKRIVNING AV DE BOLAG SOM INGÅR I 
RAPPORTEN 

I denna bolagsstyrningsrapport kommer kommunens samtliga fem helägda bolag att 
beaktas. De bolag som har lämnat underlag till bolagsstyrningsrapporten är: 

 AB Höganäshem, det allmännyttigt bostadsbolag som inom Höganäs kommun ska 
förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med huvudinriktning 
bostäder och vars syfte är att, jämte andra fastighetsägare, tillgodose behovet av 
hyresbostäder och kategoriboende för till exempel äldre, yngre och 
funktionsnedsatta invånare i kommunen; 

 Höganäs Energi AB (tillsammans med dotterbolaget Höganäs Handel AB) som 
enligt ägardirektiven har som huvudsakligt ändamål att tillhandahålla elnät, främja 
distributionen av el och fjärrvärme, tillhandahålla fiber till det öppna stadsnätet, 
men även att verka för att en kontinuerligt ökande andel av energiförsörjningen 
kommer från förnybara källor i enlighet med målen i Höganäs kommuns 
miljöprogram; 

 Höganäs Omsorg AB som bedriver äldreomsorg och tillhandahåller stöd och 
service åt personer med funktionsnedsättning;  

 Höganäs Mark- och exploaterings AB som har till föremål för sin verksamhet att 
bedriva markexploatering och markförvaltning; 

 Hotell Strandbaden Höganäs AB som ska äga, förvalta och hyra ut fastigheter med 
förenlig verksamhet samt fastighetsförvalta dessa. Hotell Strandbaden Höganäs AB 
har under 2022 inte haft någon fastighet i sin ägo och därmed inte haft någon 
verksamhet.  

I rapporten kommer de första tre bolagen att benämnas som ”stora bolag” och de 
övriga två ”mindre bolag”. 
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3 ÄGARSTYRNING 
 

3.1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV 
Samtliga bolag styrs av bolagsordning och ägardirektiv. Alla bolagen bedömer att det under 
verksamhetsåret 2022 inte har vidtagit några åtgärder eller fattat några beslut som enligt 
styrelsens mening inte omfattas av de ändamål som anges i bolagsordning eller inte är 
förenliga med de kommunala befogenheterna.  

 

3.2 STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ARBETE 
Styrelsen i kommunens bolag består i regel av ordförande, vice ordförande, tre ordinarie 
ledamöter samt fem ersättare. Under 2022 har det hållits 5-9 styrelsemöte i de stora bolagen 
och 1-2 i de mindre.  
 
I de stora bolagen skickas kallelse och underlagen till styrelsemöte i enlighet med 
bolagsordningen och samtliga ordinarie ledamöter och ersättare har rätt att närvara vid 
samtliga möten. Respektive ordförande har kontinuerliga möten med verkställande 
direktören för bolaget samt beredningsmöte inför kommande styrelsemöte. Det är 
ordförande som bereder ärenden vidare inför styrelsen. Årsschema för det kommande året 
sätts på ett av styrelsemötena under hösten. I Höganäs Omsorg AB får styrelsen löpande 
VD-rapport och en ekonomisk rapport.  
 
Under 2022 har styrelser i respektive bolag behandlat viktiga frågor som budget, 
ekonomiska prognoser och bokslut. Höganäs Energi AB reviderar även årligen den 3-åriga 
affärsplanen. AB Höganäshems styrelse har också som uppgift att deltaga vid evenemang 
och nätverksträffar för att representera och marknadsföra bolaget. Styrelsen i Höganäs 
Omsorg AB har under 2022 upprättat en affärsplan för åren 2022–2024. Vidare har det 
genomförts en genomlysning av ägarstyrningen i och av Höganäs Omsorg AB, vilket lett till 
en ökad tydlighet för bolaget i relation till ägaren och beställarnämnden. 
 

4 INTERN KONTROLL 
AB Höganäshem, Höganäs Energi AB samt Höganäs Omsorg AB upprättar årligen en 
intern kontrollplan utifrån affärskritiska områden med högt riskvärde. Dessa kontrolleras 
och godkänns av styrelsen och uppföljning av arbetet sker vid årets slut. AB Höganäshem 
har exempelvis under 2022 iakttagit åtta riskfaktorer inom process, organisation, ekonomi 
och upphandling. Höganäs Energi AB har under 2022 noterat och följt upp tre riskfaktorer 
inom administration och ekonomi. Höganäs Energi AB genomför även en årlig riskanalys av 
verksamheten som lämnas vidare från styrelse till ledningsgruppen för hantering och 
åtgärder.  
 
Höganäs Mark- och exploatering AB och Hotell Strandbaden Höganäs AB har under 2022 
inte haft något uppdrag att formalisera arbetet med intern kontroll.  
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5 RISKHANTERING 
Kommunens bolag har att hantera ett antal olika risker och alla bolagen har kontinuerliga 
åtgärder för att minimera dessa risker.  
 
AB Höganäshem utgör en stor beställare av varor och tjänster där överdebitering på olika 
nivåer kan ske. Slumpmässig kontroll av leverantörsfakturor efter utfört uppdrag genomförs 
löpande. Fortsatt utveckling och uppföljning av upphandlingsverksamheten genom att 
identifiera oupphandlade områden, identifiera direktupphandlingar och följa upp 
genomförda upphandlingar.  

 
Höganäs Energi AB har identifierat tre finansiella risker under 2022. Risker kopplade till 
elpris, volym och likviditet. För att hantera de riskerna genomför bolaget ett antal åtgärder. 
Den allra viktigaste är att hela tiden arbeta med processer och rutiner så att de innehåller 
kontrollmoment som fångar upp risker. Inom elhandeln görs löpande mycket noggranna 
uppföljningar för att säkra mot riskerna kopplade till den verksamheten. Utestående 
kundfordringar följs upp löpande och bolaget arbetar aktivt med kravhantering för att 
minimera risken för större kundförluster. För att säkra Höganäs energi AB:s likviditet görs 
det löpande kassaflödesanalyser med täta intervall.   

 

Förutom omvärldsrisker så som pandemi, inflation och strömavbrott har Höganäs Omsorg 
AB identifierat en finansiell risk i och med att bolaget huvudsakligen säljer till ägaren. Detta 
kan utgöra en risk om beställningar minskar eller uteblir.  
 
De mindre bolagen riskerar kapitalbrist eftersom båda bolagen saknar omsättning. Det är 
viktigt att det egna kapitalet i bolagen hålls under uppsikt så att den inte kommer att 
understiga 50 % av aktiekapitalet. Uppstår detta måste bolagen omedelbart tillskjutas 
aktieägarkapital eller upprätta kontrollbalansräkning.  
 

6 UPPHANDLING 
För att säkerställa att upphandlingar och inköp görs enligt LOU och LUF tillämpar Höganäs 
Energi AB följande rutiner och anvisningar: beställningsrutin, anvisningar för 
direktupphandling med blankett för dokumentation, inköpspolicy och vid större 
upphandlingar tas hjälp av externa och kommunens upphandlingskonsulter. Dessutom 
jobbar bolaget kontinuerligt med uppföljning av tecknade avtal för att säkerställa 
efterlevnaden. 

AB Höganäshem har också ett utarbetat processflöde för att säkerställa att otillåtna 
direktupphandlingar inte görs. Granskning av upphandlingar, inventera och skapa en matris 
över upphandlingsområden med målet att fördela upphandlingarna internt, genom HBV 
(inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag), SKR eller i kommunal regi. 
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7 KOMMUNIKATION MED REVISORER OCH 
LEKMANNAREVISORER 

Förutom de sedvanliga kontakterna med revisorer i samband med granskning av bokslut 
förs kontinuerliga dialoger i diverse frågor. Revisionen avslutas med den årliga 
revisionsberättelsen från de auktoriserade revisorerna med granskning av bolagens ekonomi 
och styrelsens förvaltning. Lekmannarevisorer i de stora bolagen lämnar en 
granskningsrapport av bolagets verksamhet. Lekmannarevisorer har också möjlighet att 
granska specifika områden i verksamheten på uppdrag av ägare. Under 2022 påbörjade 
lekmannarevisionen för Höganäs Energi AB en granskning av upphandlingsrutiner. I de 
mindre bolagen har lekmannarevisorerna inte lämnat in någon granskningsrapport. 
 

8 ÄRENDEN SOM BOLAGEN ÖVERLÄMNAT 
TILL KOMMUNEN  

Enligt bolagens ägardirektiv ska kommunfullmäktige ges möjlighet att ta ställning innan 
beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt, så som förvärv eller försäljning av 
fastigheter eller investeringar över 250 basbelopp, fattas. Under 2022 har Höganäs Energi 
AB överlämnat ärende om revidering av bolagsordning och Höganäs Omsorg AB har 
överlämnat ärende om yttrande avseende revisonens granskning av hemtjänsten. AB 
Höganäshem har överlämnat ett ärende med förslag på ändring av ägardirektiven. Förslaget 
syftar till ändrad beräkning av avkastningskravet, något som kommer att beaktas i samband 
med att kommunen reviderar och uppdaterar alla bolags ägardirektiv. De mindre bolagen 
har inte överlämnat några ärenden av principiell beskaffenhet eller större vikt till 
kommunen.  

 

9 BEDÖMNING OCH EVENTUELLA ÅTGÄRDER 
Samtliga bolagen som har lämnat in underlag för bolagsstyrningsrapport bedömer att 
verksamhet bedrivs i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och i enlighet med 
ägardirektiv och bolagsordning. Bedömningen som lämnas är också att samtliga bolag har en 
god kontroll, en tillfredsställande rapportering och att styrelse och de verkställande 
direktörerna följer sitt åtagande gentemot respektive bolag på ett tillfredsställande sätt.  
 
Det pågår ett arbete med att skapa en koncernpolicy som ska förtydliga processer mellan 
bolagsorganen; ägare, styrelse, VD, revisorer och lekmannarevisorer och på så sätt 
effektivisera värdeskapande ägarstyrning av kommunens bolag, men också säkerställa roller 
och uppdrag.  
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Ansökan om planbesked för Brunnby-Bräcke 4:47 
(Brovägen) i Nyhamnsläge, Höganäs kommun 

KS/2022/1430 
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 PROTOKOLL 

 KS PLANUTSKOTT  
 

 2023-02-28    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Fredrik Walderyd (M) (vice ordförande) 
Göran Lock (MP) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Nils Hyllienmark (M)  ersätter Lennart Nilsson (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Christian Johansson (SD) 
  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Gunilla Sandebert (stadsarkitekt) 
Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jacob von Post (chef för samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Liridon Tetaj (planarkitekt) 

  
Sammanträdestid kl 13:30-14:30 
  
Paragrafer §8 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Ros-Mari Paulsson (L) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Ros-Mari Paulsson (L)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2023-03-06 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2023-03-06 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KS PLANUTSKOTT  
 

 2023-02-28    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2022/1430 
§ 8 
ANSÖKAN OM PLANBESKED FÖR BRUNNBY-BRÄCKE 4:47 
(BROVÄGEN) I NYHAMNSLÄGE, HÖGANÄS KOMMUN 
Sammanfattning av ärendet   
Ansökan har inkommit från fastighetsägarna till Brunnby-Bräcke 4:47 (Brovägen, Nyhamnsläge) den 
17 november 2022.  
 
Syftet med ansökan är att möjliggöra en tillbyggnad på fritidshuset och komplementbyggnaden inom 
fastigheten för att eventuellt omvandla det till permanentboende.  
 
Boarea för huset uppgår idag till 58 kvadratmeter och önskemålet är att bygga till med cirka 25 
kvadratmeter. Utöver tillbyggnaden av bostadshuset önskar fastighetsägarna även en mindre 
förlängning av komplementbyggnaden. Detta skulle enligt fastighetsägarna komplettera det tillbyggda 
bostadshuset med värdefull förrådsyta eller möjligtvis ett litet gästrum. 
 
En utbyggnad och omvandling av fritidshuset till permanentbostad strider inte mot kommunens 
översiktsplan. Området pekas ut som tätortsområde i översiktsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 13 februari 2023, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planutredning för Brunnby-Bräcke 4:47 den 10 februari 2023. 
 

  
Förslag till beslut 
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår planutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att bevilja 
ansökan om planbesked och uppdra plan- och bygglovsavdelningen att genomföra planprocess för 
fastighet Brunnby-Bräcke 4:47 (Brovägen) med ett beräknat antagande under kvartal fyra år 2026. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
planutskottet beslutar att bifalla förslaget. 
 

Beslut 
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att bevilja ansökan om planbesked och uppdra plan- och bygglovsavdelningen att genomföra 
planprocess för fastighet Brunnby-Bräcke 4:47 (Brovägen) med ett beräknat antagande under kvartal 
fyra år 2026. 
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-04-04 
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HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 
   2023-02-13    KS/2022/1430 

 
 

 
 
 
 
 

 

Ansökan om planbesked för Brunnby-Bräcke 4:47 
(Brovägen) i Nyhamnsläge, Höganäs kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan har inkommit från fastighetsägarna till Brunnby-Bräcke 4:47 den 17 november 2022.  
 
Syftet med ansökan är att möjliggöra en tillbyggnad på fritidshuset och komplementbyggnaden inom 
fastigheten för att eventuellt omvandla det till permanentboende.  
 
Boarea för huset uppgår idag till 58 kvadratmeter och önskemålet är att bygga till med cirka 25 
kvadratmeter. Utöver tillbyggnaden av bostadshuset önskar fastighetsägarna även en mindre förlängning 
av komplementbyggnaden. Detta skulle enligt fastighetsägarna komplettera det tillbyggda bostadshuset 
med värdefull förrådsyta eller möjligtvis ett litet gästrum. 
 
En utbyggnad och omvandling av fritidshuset till permanentbostad strider inte mot kommunens 
översiktsplan. Området pekas ut som tätortsområde i översiktsplanen. 
 
Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 13 februari 2023, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planutredning för Brunnby-Bräcke 4:47 den 10 februari 2023. 
 
Planprocessen 
- 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att bevilja ansökan om planbesked och uppdra plan- och bygglovsavdelningen att genomföra planprocess 
för fastighet Brunnby-Bräcke 4:47 (Brovägen) med ett beräknat antagande under kvartal 4 år 2026. 
 

 

 Gunilla Sandebert 
 Tf- planchef 

 
 Liridon Tetaj 

  Planarkitekt 
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Page 195 of 400



 Planutredning för Brunnby-Bräcke 4:47 

 
2             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

PLANANSÖKAN, SYFTE 
Fastighetsägarna till Brunnby-Bräcke 4:47 har inkommit med planansökan till 
kommunen med önskemål att genomföra tillbyggnader för huvudbyggnaden samt 
komplementbyggnaden och omvandla det som idag är fritidshus till permanentbostad. 
Brunny-Bräcke 4.47 benämns som ”fastigheten” vidare i texten. 
 
Huset fungerar idag som fritidshus med enklare standard. Eftersom ägarna trivs i huset 
vill de bo i det mer, och i efterhand även permanent. För att det ska fungera som ett 
permanentboende krävs enligt ägarna att det får tillstånd för att bygga till och möjliggöra 
ett nytt badrum inomhus, ett sovrum i bottenvåningen (idag finns ett sovloft i huset) samt 
öppna upp för en ny entré mot Brovägen. 
 
Utöver tillbyggnaden av bostadshuset önskas prövning av möjligheten för en förlängning 
av uthuset. Detta för att komplettera det tillbyggda bostadshuset med värdefull förrådsyta 
eller ett litet gästrum.  

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
Aktuell fastighet, området 
Fastigheten är belägen strax nordost om småbåtshamnen i Nyhamnsläge. Fastighetens 
areal uppgår till cirka 435 kvadratmeter varav byggnaderna på tomten upptar cirka 87 
kvadratmeter. Området är huvudsaligen ett bostadsområde där småhus dominerar. 
Småbåtshamnen är lokaliserad precis söder om fastigheten som bidrar till lite variation i 
området.  Området ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten- och avlopp. 
Fastigheten ligger inom ett fornlämningsområde. 

 
Planer, förordnanden 
Fastigheten pekas ut som tätortsområde i översiktsplan för Höganäs kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Utdrag ur översiktsplanen 2035 
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Fastigheten omfattas av en detaljplan från år 2006. Innan detaljplanen från 2006 antogs 
utgjorde fatigheten en del av hamnområdet. I och med dåvarande detaljplan säkrades 
bestämmelsen för bostadsändamål. Byggrätten säkerställdes inom det området byggnaden 
upptar. Övrigmark prickades eller lades som kryssmark för uthuset. En utbyggnad av 
fastigehten enligt nuvarande ägare strider därför mot befintlig detaljplan. 
 

 
Detaljplan från år 2006 
 
Området är en del av ”område 4” i kulturmiljöplanen. Karaktärsdragen för byggnaderna i 
området är öppet byggnatssätt där merparten av byggnaderna följer väggsträckningen. 
Byggnaden inom fastigheten som är föremål för prövning är utpekad som en 
kulturhistorikt värdefull byggnad. 
 
Fastigheten omfattas äv riksnitressen för högexploaterad kust, rörligt friluftsliv och 
väderradar. Strandskyddet är upphävt i området men återinträder vid en eventuell 
detaljplaneprövning.   
 

ANALYS OCH BEDÖMNING MED 
MOTIVERING AV FÖRESLAGEN PLAN 
Fastigheten ligger inom ett område som i översiktsplanen pekas ut som 
tätortsbebyggelse. Då ansökan avser tillbyggnad av ett befitnligt hus bedöms det 
inkomna förslaget inte strida mot kommunens översiktsplan.  
 
Fastigheten ligger på cirka 4,5 meter över havet vilket bedöms vara en god 
förutsättning för en peranentbostad utifrån framtida klimatförändringar. Med 
hamnen som skydd bedöms området vara välskyddat mot erosion likaså.  
 
Strandskyddet som i dagsläget är upphävt, återinträder vid en ny 
detaljplaneprövning. Strandskyddet kan upphävas igen enligt miljöbalken 7 kap, 
18 c § genom särskilda skäl. Detta får undersökas närmare vid en 
detaljplaneprövning.  
 
Då huset inom fastigheten är utpekad som en kulturhistoriks värdefull byggnad är 
det av stor vikt att de element som gör huset värdefullt inte förvanskas. Detta 
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måste säkerställas i detaljplanen. Kravet på parkeringar måste också säkerställas 
inom fastigheten enligt kommunens parkeringsnorm.   

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Planavdelningens samlade bedöming är att det finns fog för en detaljplaneprövning för 
fastigheten Brunnby-Bräcke 4:47. Planarbetet bekostas av fastighetesägaren. Planarbetet 
beräknas antas år 2026.   
 

UPPLYSNING 
 
Beslutet att godkänna att en ny detaljplan prövas innebär att kommunen bedömer att det 
är befogat att pröva förslaget. Planbeskedet föregriper inte den detaljplaneprocess då 
förslagets lämplighet och genomförbarhet slutligt prövas. I den processen kan förslaget 
behöva justeras eller planarbetet avbrytas. 

 
Ett ramavtal ska tecknas mellan kommunen och den sökanden innan planprövning kan 
påbörjas. I avtalet regleras fördelningen av planarbetets kostnader. 

 
Ett planbesked kan enligt 13 kap. 2§ plan- och bygglagen (2010:900) inte överklagas. 
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Överföring av fältorganisationens budget till kultur- 
och fritidsförvaltningen 

KS/2023/50 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2023-02-28    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) 
Pia Lidwall (KD) 
Christian Johansson (SD) 
Eva Hemström (C) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S)  ersätter Lennart Nilsson (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Nils Hyllienmark (M) 

Fredrik Eljin (KD) 
Göran Lock (MP) 
Louise Stjernquist (L) 
Sandra Kovács (M) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 09:00-12:00 
  
Paragrafer §30 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Johan Ingvarson (MP) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Johan Ingvarson (MP)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2023-03-08 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2023-03-08 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2023-02-28    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2023/50 
§ 30 
ÖVERFÖRING AV FÄLTORGANISATIONENS BUDGET TILL KULTUR- 
OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 
Sammanfattning av ärendet   
Inom utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har tidigare arbetat en fältassistent och en 
fältsekreterare a 50 procent vardera. Upplevelse från socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen 
har varit att det har varit sårbart och svårt att samordna insatser då tjänsterna endast är på 50 % inom 
respektive förvaltning. Sekretessregler mellan fältsekreterare och fältassistent har också förhindrat 
arbetet eftersom de tillhört olika förvaltningar. 
  
Utifrån uppkommen brist genomfördes under våren 2022 en genomlysning för att se hur behoven i 
kommunen framöver ska kunna tillgodoses. Genomlysningen visade på att Höganäs kommun behövde 
förstärka det preventiva arbetet med ungdomarna i kommunen och arbeta mer aktivt för att tillgodose 
ungdomarnas behov under fritiden. Vidare behöver även det förebyggande arbetet inom 
socialförvaltningen utvecklas. 
  
Översynen resulterade i en omorganisation hösten 2022 innebärande att fritidsgårdarna förstärktes 
med ett mobilt och plats obundet team vilka innefattar två heltidstjänster. Genom ett mobilt preventivt 
arbete får nu flera ungdomar i fler delar av kommunen tillgång till ett varierat utbud av 
fritidsaktiviteter. Omorganisationen innebar även att socialförvaltningen förstärkte det preventiva 
arbetet genom ett förebyggande team. 
  
Sammantaget har omorganisationen inneburit en förstärkning av det preventiva arbetet från 1 tjänst till 
2 tjänster. En överföring av budget från och med 2023 ska därför göras till kultur- och 
fritidsförvaltningen. 
  
Kommunstyrelsen beslutade den 7 februari 2023, § 10, att överföra 649 tkr från socialförvaltningen 
och 690 tkr från utbildningsförvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen. Kommunstyrelsen 
fattade beslutet med stöd av nu gällande reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, KFS 
2022:13, kapitel 2 § 5. Sedan beslutet fattades har socialförvaltningen uppmärksammat undertecknad 
att socialförvaltningen har förstärkt det preventiva arbetet genom ett förebyggande team och därmed 
kan inte budgeten flyttas från socialförvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen. Dessa medel till 
kultur- och fritidsförvaltningen föreslås i stället överföras från kommunfullmäktiges reserv för 
oförutsedda behov. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 20 februari 2023, 
Kommunstyrelsen, beslut den 7 februari 2023, § 10, 
CESAM, protokoll den 19 april 2022. 
  
Förslag till beslut 
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att upphäva 
sitt beslut den 7 februari 2023, § 10, att överföra 649 tkr från socialförvaltningen till kultur- och 
fritidsförvaltningen, samt att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med 
2023 utöka kommunstyrelsens kultur- och fritidsförvaltnings ram med 649 tkr i syfte att finansiera 
organisatoriska flytten av fältsekreterare och fältassistent till kultur- och fritidsförvaltningen, och 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2023-02-28    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

att finansiera utökningen av kommunstyrelsens kultur- och fritidsförvaltningens ram genom att 
ianspråkta 649 tkr från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 
  
Johan Ingvarson (MP) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.  
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att upphäva sitt beslut den 7 februari 2023, § 10, att överföra 649 tkr från socialförvaltningen till 
kultur- och fritidsförvaltningen. 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att från och med 2023 utöka kommunstyrelsens kultur- och fritidsförvaltnings ram med 649 tkr i syfte 
att finansiera organisatoriska flytten av fältsekreterare och fältassistent till kultur- och 
fritidsförvaltningen, 
  
att finansiera utökningen av kommunstyrelsens kultur- och fritidsförvaltningens ram genom att 
ianspråkta 649 tkr från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-04-03 
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 Datum 1 (2) 
 

 
 

 
 

 HÖGANÄS KOMMUN 
 

  
FÖRVALTNING 

 263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se 
WWW.HOGANAS.SE 

 
 

ÖVERFÖRING AV FÄLTORGANISATIONENS 
BUDGET TILL KULTUR- OCH 
FRITIDSFÖRVALTNINGEN 
Sammanfattning av ärendet 
Inom utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har tidigare arbetat en fältassistent 
och en fältsekreterare a 50 procent vardera. Upplevelse från socialförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen har varit att det har varit sårbart och svårt att samordna insatser då 
tjänsterna endast är på 50 % inom respektive förvaltning. Sekretessregler mellan 
fältsekreterare och fältassistent har också förhindrat arbetet eftersom de tillhört olika 
förvaltningar.  

Utifrån uppkommen brist genomfördes under våren 2022 en genomlysning för att se hur 
behoven i kommunen framöver ska kunna tillgodoses. Genomlysningen visade på att 
Höganäs kommun behövde förstärka det preventiva arbetet med ungdomarna i kommunen 
och arbeta mer aktivt för att tillgodose ungdomarnas behov under fritiden. Vidare behöver 
även det förebyggande arbetet inom socialförvaltningen utvecklas. 

Översynen resulterade i en omorganisation hösten 2022 innebärande att fritidsgårdarna 
förstärktes med ett mobilt och plats obundet team vilka innefattar två heltidstjänster. 
Genom ett mobilt preventivt arbete får nu flera ungdomar i fler delar av kommunen tillgång 
till ett varierat utbud av fritidsaktiviteter. Omorganisationen innebar även att 
socialförvaltningen förstärkte det preventiva arbetet genom ett förebyggande team.  

Sammantaget har omorganisationen inneburit en förstärkning av det preventiva arbetet från 
1 tjänst till 2 tjänster. En överföring av budget från och med 2023 ska därför göras till 
kultur- och fritidsförvaltningen.  

Kommunstyrelsen beslutade den 7 februari 2023, § 10, att överföra 649 tkr från 
socialförvaltningen och 690 tkr från utbildningsförvaltningen till kultur- och 
fritidsförvaltningen. Kommunstyrelsen fattade beslutet med stöd av nu gällande reglemente 
för kommunstyrelsen och övriga nämnder, KFS 2022:13, kapitel 2 § 5. Sedan beslutet 
fattades har socialförvaltningen uppmärksammat undertecknad att socialförvaltningen har 
förstärkt det preventiva arbetet genom ett förebyggande team och därmed kan inte budgeten 
flyttas från socialförvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen. Dessa medel till kultur- 
och fritidsförvaltningen föreslås i stället överföras från kommunfullmäktiges reserv för 
oförutsedda behov.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 20 februari 2023, 
Kommunstyrelsen, beslut den 7 februari 2023, § 10, 
CESAM, protokoll den 19 april 2022. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att upphäva sitt beslut den 7 februari 2023, § 10, att överföra 649 tkr från 
socialförvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen, 
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 HÖGANÄS KOMMUN 
 

 
FÖRVALTNING 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att från och med 2023 utöka kommunstyrelsens kultur- och fritidsförvaltnings ram med 649 
tkr i syfte att finansiera organisatoriska flytten av fältsekreterare och fältassistent till kultur- 
och fritidsförvaltningen,  

att finansiera utökningen av kommunstyrelsens kultur- och fritidsförvaltningens ram genom 
att ianspråkta 649 tkr från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov.  

 

 

 
     Herman Crespin 
     Kommunchef 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2023-02-07    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Sandra Kovács (M) 
Nils Hyllienmark (M) 
Eva Hemström (C) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Reinhold Knutsson (S) 
Christian Johansson (SD) 
Leif Löwegren (SD) 
Louise Stjernquist (L) 
Fredrik Eljin (KD)  ersätter Pia Lidwall (KD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Anna Larsson (M) 

Göran Lock (MP) 
Gertrud Greén (C) 
Ronnie Larsson (S) 
Emma Wennerholm (V) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Elisabeth Eriksson (L) 

  
Övriga närvarande  Herman Crespin (kommunchef) 

Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
  
Sammanträdestid kl 15:00-18:00 
  
Paragrafer §35 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Anders Ståhl (M) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Jacob Derefeldt 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Anders Ståhl (M)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2023-02-10 
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Tillkännagivandet av justeringen har den   2023-02-10 
anslagits på kommunens anslagstavla 
 
  

Page 2 of 4Page 206 of 400



 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2023-02-07    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2023/50 
§ 35 
ÖVERFÖRING AV FÄLTORGANISATIONENS BUDGET TILL KULTUR- 
OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 
Sammanfattning av ärendet   
Utbildningsförvaltningen, kommunledningskontoret, socialförvaltningen samt kultur- och 
fritidsförvaltningen har gjort en översyn över fältorganisation och kommit fram till att det finns 
fördelar att kultur- och fritidsförvaltningen samordnar denna. Det finns verksamhetsvinster med att 
organiseras och utförs av kultur- och fritidsförvaltningens. Samordningen med kultur- och 
fritidsförvaltningens fritidsgårdsverksamhet har visat sig ge effektivisering inom ledning och 
administration. En facklig förhandling genomfördes i maj i den centrala samverkansgruppen. Ingen 
part hade något att erinra.  
  
I Höganäs finns två så kallade fältassistenter som arbetar totalt 100% med fältarbete. Övrig tid har 
arbetats 50% inom socialförvaltningen samt 25% på kommunens arbetsmarknads-enhet, 
Utvecklingscentrum samt 25% på utbildningsförvaltningen. Genom denna organisering förstärks 
fältorganisationen med 100%. 
  
För att se det totala utfallet för 2022 har inte budgeten justerats än utan finns på balansposter. En 
överföring av budget ska därför göras från socialförvaltning samt utbildningsförvaltning till kultur- och 
fritidsförvaltningen. 
  
Från socialförvaltningen   
Lönekostnad: 624 tkr 
Schablon (fortbildning, IT etc.): 25 tkr 
Totalt: 649 tkr 
    
Från utbildningsförvaltningen   
Lönekostnad: 615 tkr 
Schablon (fortbildning, IT etc.): 25 tkr 
Bil: 50 tkr 
Totalt: 690 tkr 
  
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet, beslut den 30 januari 2023, § 10, 
Kultur- och fritidsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 16 januari 2023. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer utskottets förslag till beslut under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att flytta 649 tkr från socialförvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen,  
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att flytta 690 tkr från utbildningsförvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
Beslutet ska skickas till  
Socialförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen,  
Utbildningsförvaltningen 
Kommunledningskontoret (ekonomiavdelningen) 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-03-08 
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  HÖGANÄS KOMMUN  
 

 

 

 263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se 

WWW.HOGANAS.SE 

 

PROTOKOLL CESAM 

 

Datum 2022-04-19  Tid 11.00-12.00  Plats Sessionssalen 

  

Närvarande  

Stefan Melovic, Akademikerförbundet SSR 

Marcus Nilsson, Kommunal 
Emelie Jönsson, Akavia 
Sofia Walka, Sveriges skolledarförbund 
Jenny Degerman, Vision 

 

Herman Crespin, Mikael Dahlberg, Katharina Halldin, Annelie Sjöborg, Anne Petäjäjärvi 
Johansson 

 

Ordförande Herman Crespin                Sekreterare Anne Petäjäjärvi Johansson 

 

 

 

Samverkansgrupp CESAM – uppdrag och inbördes roll enligt samverkansavtalet 

- Hanterar kommunövergripande frågor och är central skyddskommitté 

- Partsförhållande. Skyddsombud ingår enligt AML.  

- Deltagare: Kommunchef (ordförande), HR-chef, fackliga företrädare samt 
huvudskyddsombud.  

 

 

Samverkansgrupp CESAM – anvisningar 

- Frågor ska behandlas i samverkansgrupp innan beslut fattas enligt 11§ och 19§ 
MBL 

- Möten minst 4 gånger om året och årets möte beslutas senast på årets första 
möte.  

- Kallelse skickas senast 7 kalenderdagar innan ordinarie samverkansmöte.  

- Punkter från arbetstagarparterna lämnas senast 7 kalenderdagar innan ordinarie 
samverkansmöte.  

- Beslutsprotokoll ska framställas och justeras av parterna. När justeringen är 
genomförd är samverkan klar.  

- Finns det inga beslutspunkter skrivs minnesanteckningar som inte behöver 
skrivas under av parterna.  

- Punkterna på dagordningen markeras med (i) för information, (d) för dialog samt 
(b) för beslut 

 

Protokoll Cesam 2022-04-19
(Signerat, SHA-256 61F6178ACC647067A2FBBE5A48E8925CA57BD3D97A93210EA0EAE59FC9A1B948)
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 HÖGANÄS KOMMUN  
 

 

 

 263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se 

WWW.HOGANAS.SE 

 

1 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
Godkännande av dagens dagordning.  

 

 

2 ORGANISATIONSFRÅGOR SAMT 
VERKSAMHETSUTVECKLING 

2.1 UTÖKNING AV DET PREVENTIVA ARBETET OCH INSATSER 
TILL BARN OCH UNGA I HÖGANÄS KOMMUN (B) 

På föregående Cesam fick parterna information om arbetsgivarens förslag på 
organisationsförändring för att möjliggöra utökning av det preventiva arbetet och insatser 
till barn och unga i Höganäs kommun.  

 

Förslaget har riskbedömts tillsammans med verksamhetsansvariga och skyddsombud.  

 

Ärendet föredras på mötet. Akavia samt Sveriges skolledarförbund anser att det är ett bra 
förslag, med att samla resurserna.  

 

Vision framför att arbetsgivaren kan ta med sig att dialogen kring förslaget kunde varit 
bättre gentemot de medarbetare som blir påverkade. SSR ställer frågor kring uppdraget för 
de nya socialsekreterarna.  

 

Arbetsgivaren framför att de nya tjänsterna både inom socialförvaltningen och fritid- och 
kultur kommer att formas i dialog med medarbetarna och verksamheten.  

 

BESLUT 

Arbetsgivarens förslag om organisationsförändring för att utöka det preventiva arbetet och 
insatserna till barn och unga godkänts.  

 

3 NÄSTA MÖTE 
Nästa möte är den 17 maj kl. 8.30-16.00, då är det en heldag för samverkan. Vi börjar med 
möte, därefter samverkansdag med gemensamma framtagna frågor.  

 

 

Protokoll Cesam 2022-04-19
(Signerat, SHA-256 61F6178ACC647067A2FBBE5A48E8925CA57BD3D97A93210EA0EAE59FC9A1B948)
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2023-02-28    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) 
Pia Lidwall (KD) 
Christian Johansson (SD) 
Eva Hemström (C) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S)  ersätter Lennart Nilsson (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Nils Hyllienmark (M) 

Fredrik Eljin (KD) 
Göran Lock (MP) 
Louise Stjernquist (L) 
Sandra Kovács (M) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 09:00-12:00 
  
Paragrafer §36 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Johan Ingvarson (MP) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Johan Ingvarson (MP)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2023-03-08 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2023-03-08 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2023-02-28    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2022/254 
§ 36 
GODKÄNNANDE AV BUDGET FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET 
MEDELPUNKTEN ÅR 2023 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunalförbundet Medelpunkten har beslutat om nedan prisjusteringar för 2023 (utöver de 
prisjusteringar som framgår av prismodell 2023 som finns på Medelpunktens hemsida): 
• En höjning av den totala månadsavgiften med 17,53 %. Denna fördelas sedan utifrån de senaste 

tre årens förbrukning för respektive kommun. Höganäs kommun har den näst största 
andelsökningen av medlemskommunerna under denna period vilket innebär att avgiften höjs med 
27,61 %. 

• En allmän hyreshöjning om 4,9 %. Största delen av denna läggs på rollatorer som legat på för lågt 
pris de senaste åren. 

  
Medelpunktens totala prishöjning för 2023 motsvarar 11,66 %, cirka 400 tkr för socialförvaltningen i 
Höganäs Kommun för helåret 2023.  
  
Beslutsunderlag 
Socialnämnden, beslut den 8 februari 2023, § 15, 
Kommunalförbundet Medelpunkten, sammanträdesprotokoll den 29 november 2022. 
  
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att bevilja kommunalförbundet Medelpunktens förhöjda kostnad för budgetåret 2023. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer socialnämndens förslag till beslut under proposition och 
finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
  
att bevilja kommunalförbundet Medelpunktens förhöjda kostnad för budgetåret 2023. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-04-03 
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 PROTOKOLL 

 SOCIALNÄMNDEN  
 

 2023-02-08    
 

 

 
 
SIGNATUR Paragrafen är justerad och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden  
 
 

NÄRVARANDE 
 
Beslutande ledamöter  Marie Tidedal (M) (ordförande) 

Thomas Delerud (M) 
Annette Rietz (M) 
Chandanie Agardh (M) 
Mikael Wibom (MP) (vice ordförande) 
Thomas Nilsson (KD) 
Gudrun Zettergren (SD) 
Mikael Stjernquist (L) 
Roger Nilsson (L) 
Peter Graff (S) (2:e vice ordförande) 
Ann-Magreth Larsson (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Gunilla Tengvall (M) 

Anneli Söderhjelm (M) 
Camilla Göransson (M) 
Anna Hedbrant (C) 
Hult Inga-Maj (KD) 
Emelie Paulsson (L) 
Stefan Berggren (S) 
Anna Paulsson (S) 

  
Övriga närvarande  Anita Bengtsson (avdelningschef IFO) 

Josefine Skantz (nämndsekreterare) 
Viweca Thoresson (socialchef) 
Wenche Jonsson (kvalitetscontroller) 
Jessica Larsson (controller) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-17:00 
  
Paragrafer §15 

 
 
 

JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Mikael Wibom (MP) 
  
Datum och plats 2023-02-08, Digital justering  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Josefine Skantz 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Marie Tidedal (M) 
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SIGNATUR Paragrafen är justerad och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden  
 
 

Justerande ……………………………………………… 
Mikael Wibom (MP)                         
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SIGNATUR Paragrafen är justerad och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden  
 
 

 
     SN/2023/16 
§ 15 
GODKÄNNANDE AV BUDGET FÖR DIREKTIONEN MEDELPUNKTEN 
ÅR 2023 
Sammanfattning av ärendet   
Socialnämnden ska föreslå kommunfullmäktige i beslut om att godkänna eller avslå den av direktionen 
Medelpunkten förhöjda kostnaden för budgetåret 2023.  
 
Direktionen på Medelpunkten har beslutat om nedan prisjusteringar för 2023 (utöver de prisjusteringar 
som framgår av Prismodell 2023 som finns på Medelpunktens hemsida): 
 
- Höjning av den totala månadsavgiften med 17,53% - Denna fördelas sedan utifrån de senaste tre 
årens förbrukning för respektive kommun. Höganäs kommun har den näst största andelsökningen av 
medlemskommunerna under denna period vilket innebär att avgiften höjs med 27,61%.  
 
- En allmän hyreshöjning om 4,9% - Största delen av denna läggs på rollatorer som legat på för lågt 
pris de senaste åren. 
 
Medelpunktens totala prishöjning för 2023 motsvarar 11,66%, ca 400 tkr för Socialförvaltningen i 
Höganäs Kommun för helåret 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse gällande godkännande av budget för direktionen medelpunkten år 
2023 den 24 januari 2023, 
Socialförvaltningen, sammanträdesprotokoll från Direktionen Medelpunkten den 29 november 2022. 
 

  
Förslag till beslut 
 Ordförande Marie Tidedal (M) föreslår socialnämnden besluta enligt egna förslaget att föreslå 
kommunfullmäktige att bevilja den av Direktionen Medelpunkten godkända förhöjda kostnaden för 
budgetåret 2023. 
 
Beslutsgång 
 Ordförande Marie Tidedal (M) ställer sitt förslag till beslut under proposition och finner att 
socialnämnden beslutar att bifalla förslaget. 
 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att bevilja den av Direktionen Medelpunkten godkända förhöjda kostnaden för budgetåret 2023. 
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
Akten 
 

Paragrafen är justerad 
Protokollet justerat  2023-02-08 
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2022-08-30 
 

 

Sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 

Plats:  Makadamgatan 15, Helsingborg  

Tid:                 tisdagen den 29 november kl. 09:00-11:00 

ORDINARIE  

 Anders Månsson S Bjuv 

 Ulf Jiewertz M Båstad 

 Alexander Kolind Kd Helsingborg 

 Peter Kovács M Höganäs 

 Anna Andresen M Klippan 

 Ingrid Jerlsten M Landskrona 

 Jenny Delén  M Perstorp 

 Anna Berg von Linde M Svalöv 

 Ingela Sylwander M Ängelholm 

 

TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE 

 

 Monica Glans  L Åstorp  

 Stefan Svensson Sd  Örkelljunga  

   

ÖVRIGA NÄRVÄRANDE 

  

                                Boris Svensson S Klippan 

                               Elisabeth Holmers S Perstorp 

                               Anette Hallberg S Svalöv 

 

REVISOR    

                             Alf-Erik Bondesson L Landskrona 

   

   
 

TJÄNSTEMÄN 
 Fredrik Eklund Förbundschef 
 Patrik Durén  

Maria Pedersen 
Ekonomi- och Lagerchef 
Administrativ Chef 
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Direktionen   Sida 2 av 12 
2022-08-30 
 
 

 

JUSTERING 

Utsedd att justera  Ulf Jiewertz 

Justerade paragrafer § 1-15 

 

Protokollet signeras digitalt av nedanstående 

 

Sekreterare  Maria Pedersen 

Ordförande  Alexander Kolind  

Justerande  Ulf Jiewertz 

 

 

 

ANSLAG 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Medelpunktens digitala 

anslagstavla www.medelpunkten.se 

Organ   Direktionen     

Sammanträdesdatum  2022-11-29 

Datum då anslaget publiceras 2022-12-08 

Datum då anslaget tas ner (22:a dagen) 2022-12-29 

Förvaringsplats för protokollet Medelpunkten   
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§ 1   Mötet öppnas 
 Mötet öppnas och ordförande Alexander Kolind hälsar alla välkomna.  

  

 

   

 

§ 2  Upprop 

 

   

 

§ 3  Val av justerare 
  Beslutas att utse Ulf Jiewertz att justera protokollet 

 

   

 

§ 4  Ärendelistan godkänns och fastställs 
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Direktionen   Sida 4 av 12 
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§ 5  Granskningsrapport samt revisorernas utlåtande, delårsrapport 
2022-08-31 

 

Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen 
beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen. Förbundets revisorer har översiktligt granskat 
Kommunalförbundet Medelpunktens delårsrapport per den 31 augusti 2022. En översiktlig 
granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Kort 
sammanfattning av granskningsresultatet: 

• Prognostiserat resultat uppgår till 1,8 mnkr. Prognosen för helåret visar på ett överskott om 
1 mnkr i förhållande till budget 

• Övervägande del av de finansiella målen bedöms uppnås 

• Av de fyra verksamhetsmålen bedöms två uppfyllas och två inte uppfyllas. 

• God redovisningssed för kommunal verksamhet har i allt väsentligt följts 

• Balanskravet bedöms att uppnås för år 2022 

Granskningsrapport samt utlåtande bifogas protokollet.  

Direktionen beslutade  

att godkänna den lämnade informationen samt att granskningsrapport, utlåtande och delårsrapport 
sänds ut som information till medlemskommunerna 

 

  

 

§ 6  Ekonomisk rapport per 2022-10-31 

Kommentarer till resultaträkning 

Intäkter 

Verksamhetsintäkterna för månaden blev 6 933 tkr. Budget låg på 6 733 tkr. Ackumulerat ligger 
verksamhetsintäkterna efter tio månader på 68 038 tkr vilket är 721 tkr över budget. I oktober blev 
försäljningen 1 771 tkr vilket är 54 tkr under budget. Detta gör att vi efter tio månader ligger 698 tkr 
under budget. Vi räknar dock med att försäljningen på årsbasis kommer att landa en bra bit över 
budget då vi har några stora beställningar som ligger i november och december. Hyrorna fortsätter 
att ligga rejält över budget som ett resultat av en kraftigt ökande efterfrågan. Även i oktober såg vi 
en viss ökning i hyresintäkterna om än inte så stor. Månaden gav en intäkt om 2 946 tkr eller 241 tkr 
över budget. Ackumulerat ligger hyrorna på 28 363 tkr vilket är 1 333 tkr över budget. Resterande 
intäktsslag ligger relativt väl mot budget varje månad, dock med ett visst överskott. Totalt ligger 
dessa intäkter ca 87 tkr över budget efter tio månader där transportintäkterna står för större delen 
av avvikelsen som ett resultat av den prisjustering som gjordes i april 2022. 

 

Övriga, ej verksamhetsrelaterade, intäkter landade i oktober på 24 tkr och utgörs av anställningsstöd, 
ersättning för material (skrot och wellpapp) samt sjuklöneersättning. Budget för övriga intäkter låg 
på 34 tkr. Ackumulerat hamnar vi på 390 tkr vilket är 53 tkr över budget. 
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Kostnader 

De totala kostnaderna för månaden landade på 6 827 tkr vilket är 31 tkr över budgeterade 6 796 tkr.  
Ackumulerat uppgår de totala kostnaderna till 66 761 tkr där budget låg på 66 773 tkr. 

Kostnaderna för ”Material och varor”, 2 263 tkr, är 262 tkr under budget och följer relativt väl 
försäljningen. Efter tio månader ligger dessa kostnader på 24 818 tkr vilket är 428 tkr under budget. 

I gruppen övriga kostnader, som innefattar bl.a. lokalkostnader, fordonskostnader, 
hjälpmedelstransporter, licenser och förbrukningsmaterial, landade perioden på 912 tkr att ställa i 
relation till budgeterade 895 tkr. Ackumulerat ligger dessa kostnader på 8 653 tkr, alltså 217 tkr 
under budgeterade 8 870 tkr. 

Personalkostnaderna blev 2 190 tkr vilket är 113 tkr över budget. Sammantaget för perioden ligger 
dock personalkostnaderna rejält under budgeterade 19 634 tkr då de landar på 19 185 tkr, alltså 449 
tkr under budget. Avvikelsen beror på att vi under årets haft vakanta tjänster samt att vi sen april 
månad haft en långtidsfrånvaro på grund av vård av sjukt barn. 

Resultat 

Resultatet för oktober månad slutar på +130 tkr och ackumulerat efter tio månader är resultatet     
+1 667 tkr. Budget för oktober månad låg på -29 och ackumulerat på +881 tkr. Således ligger 
resultatet efter tio månader ca 786 tkr bättre än budgeterat. 

Likviditet 

I slutet av april månad, innan månadens inbetalningar hade kommit in, hade vi ett saldo på vårt 
bankkonto om -7,1 mkr. Siffran var ungefär densamma i maj månad, -7,2 mkr. Under juni och juli 
månad har vi sett en stabilisering i likviditeten efter att bland annat ha lagt in extrafakturering under 
maj månad samt att några kommuner betalar sina fakturor tidigare. 

Att likvida medel nu kommer in i jämnare takt gör att vi inte riktigt kan jämföra med ovan nämnda 
siffror längre. För att få en bättre uppfattning om likviditeten nu jämför vi högsta, lägsta samt 
genomsnittliga behållning på kontot. 

Nedan finner ni en tabell över likviditetens utveckling fram till 2022-11-18: 

 Medelbehållning 
Högst 
behållning 

Lägst 
behållning 

Januari 1 506 167 3 936 590 -1 311 640 
Februari 522 440 3 060 487 -4 016 920 
Mars -513 836 3 301 594 -5 155 460 
April -3 112 102 -283 781 -7 098 178 
Maj -2 233 882 1 202 585 -6 173 811 
Juni 690 189 2 796 242 -1 841 930 
Juli 955 423 1 736 694 -77 108 
Augusti -593 522 2 417 768 -3 847 960 
September -269 691 1 320 302 -3 512 790 
Oktober -1 834 824 -349 384 -5 130 571 
November -1 107 047 711 321 -2 542 870 
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Som synes förbättrades alla tal rejält under juni och juli månad för att sedan påbörja en nedgång igen 
i augusti. Trots augusti månads dipp, och även en fortsatt nedåtgående trend i september och 
oktober ligger likviditeten dock på klart bättre nivåer än vad den gjorde i våras. 

Behovet av nyinköp visade sig i oktober bli det lägsta hittills i år, 1 380 tkr. Efter tio månader har vi 
tvingats köpa in hjälpmedel för 17 840 tkr. Motsvarande period förra året låg siffran på 11 059 tkr. 
Alltså en ökning med 61%. 

Nettobehovet för månaden var 500 nya objekt (1 667 returer, 1 877 utlevererade, 290 skrotade pga 
ålder/utdömt skick). Det genomsnittliga inköpspriset så här långt i år ligger på 3 966 kr per inköpt 
individ. Under oktober uppgick således nettobehovet av nya hjälpmedel till 500*3 966 kr, alltså ca     
1 983 tkr.  

Ackumulerat i år har vi haft ett nettobehov om 5 692 nya hjälpmedel. Dock har vi haft hjälpmedel i 
lager kvar från pandemins lägre uthyrningsvolymer så de faktiska inköpen har varit 4 498 nya 
individer. 

Fortsätter nettobehovet att ligga på samma nivå kommer vi att behöva göra inköp av nya hjälpmedel  
för ca 21,4 mkr i år. Under hela 2021 köptes hjälpmedel in för ca 13 mkr.  

Med nedåtgående trend i likviditeten och stor likvid påverkan först kring årsskiftet och sedan en 
ännu större påverkan kring månadsskiftet mars/april 2023 ser tjänstemännen det som absolut 
nödvändigt att arbetet med att utöka förbundets låneram påbörjas snarast.  

Direktionen beslutade  

att godkänna den lämnade informationen 
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§ 7  Prismodell  

Inför 2023 kommer Medelpunkten justera och förtydliga prismodellen på enstaka punkter. 
Prismodellen och dess samtliga förändringar presenterades under mötet.  

• Kostnaden för transporter höjs på samtliga punkter 

• Större delen av prismodellen bygger på begreppet timpeng vilken ska täcka arbetskostnaden 
för den utförda tjänsten. I takt med att lönerna stiger föreligger ett behov av att höja denna 
timpeng i samma takt. För 2023 höjs timpengen därmed till 585 kr. 
 

Direktionen beslutade  

att godkänna prismodellen och att denna verkställs i samband med budget 2022 

 

  

 

§ 8 Resultatbudget 2023 

Förslag till budget har arbetats fram och utgår från tidigare treårsplan och det uppdrag och mål som 
verksamheten har. Förslag till verksamhetsplan och budget för 2023-2025 presenterades under 
mötet. 

Medelpunktens direktion beslutade att förbundet för 2023 ska budgetera för ett överskott om 1,25 
mkr utöver det tidigare beslutade 1%-målet, i syfte att stärka likviditeten. Enligt tjänstemännens 
ursprungliga budgetförslag skulle verksamheten ge ett överskott om 874 tkr. Med direktionens 
beslut landar det budgeterade överskottet för året på 2 124 tkr. Verksamhetsplan och budget 
bifogas.  

Direktionen beslutade  

att förbundet ska budgetera med ett överskott om 2 124 tkr under 2023 

att godkänna Verksamhetsplan och Budget för 2023-2025  
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§ 9 Finansiering 

Förbundet har haft ett möte med Göran Heimer som är ansvarig för Helsingborg Stads internbank. 
Syftet med mötet var tvådelat. Dels behövde vi diskutera det nuvarande lånet om 30 mkr som 
förfaller 28 mars 2023 och dels önskade vi rådgivning gällande likviditetsfrågan. 

Det befintliga lånet kommer att skrivas om under våren 2023. Det är möjligt att göra det redan nu 
men med tanke på det osäkra ränteläget avrådde Göran från detta och att lånet istället bör tecknas 
om under mars 2023.  

Gällande finansiering diskuterade vi två olika scenarion; dels en budget med högre marginal (i 
enlighet med önskemål från direktionen) och dels en utökad låneram. 

Det första scenariot ansåg Göran inte vara en tillräckligt snabb eller effektiv lösning. Kapitalet 
kommer med denna metod in i alltför långsamt tempo och ett nyttjande av checkkrediten kommer 
därmed att bli långvarigt. Han förespråkade att vi snarast möjligt får direktionens beslut att begära 
en utökning av låneramen till 60 miljoner kronor (mot dagens 40 miljoner kronor). Detta skulle, så 
fort alla instanser fattat beslut, kunna innebära att förbundet omgående slutar använda 
checkkrediten och istället lånar pengarna genom ett långfristigt lån till en lägre ränta. 

Låneramen i sig kostar inget utan kostnaden uppstår först när förbundet väljer att ta upp lån inom 
denna, och då baseras kostnaden enbart på det belopp som nyttjas av låneramen. Med anledning av 
detta samt att det är en relativt långdragen process att få en utökning av låneramen var hans råd att 
”ta i ordentligt” och begära en utökning till 60 miljoner kronor, istället för de 50 miljoner kronor som 
tjänstemännen hade tänkt sig. 

Det ska även påpekas att om vårt lånebehov skulle minska genom en stärkt likviditet kan vi alltid 
återbetala delar av lånet utan kostnad. 

Ytterligare en parameter att ta hänsyn till är att förbundet sannolikt kommer att behöva ett 
kapitaltillskott inom fem år när det närmar sig en flytt till andra lokaler. Med en väl tilltagen låneram 
redan nu kan vi förhoppningsvis undvika att genomgå hela processen i medlemskommunernas 
fullmäktige en gång till. 

En fördjupad bakgrundsinformation om verksamhetens likviditet bifogas protokollet.  

 

Direktionen beslutade  

att verksamheten ska ansöka om utökning av låneramen till 60 miljoner hos Helsingborgs stad 

att beslut om utökningen skickas till samtliga medlemskommuner för vidare hantering och beslut i 
respektive kommunfullmäktige 
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§ 10 Beslutsattestanter 

Direktionen för kommunalförbundet Medelpunkten beslutade 

 
att utse beslutsattestanter enligt följande för 2023 
 
Politisk ledning                         Ordförande            Beslut i januari 2023                     
vid förfall                                   förste vice ordförande             Beslut i januari 2023                           
vid förfall                                   andre vice ordförande             Beslut i januari 2023                           
 
Förbundschef Fredrik Eklund har av direktionen getts delegation att attestera kostnader för 
verksamheten enligt budget. 
Möjlighet finns för förbundschef att vidaredelegera attesträtten vilket görs enligt följande: 
 
Administration   Maria Pedersen 
Ekonomi, lager och logistik                Patrik Durén  
Inköp hjälpmedel samt reservdelar Emil Bernmarker 
Retur/tvätt, Säng samt rekond Nicklas Olin 
                               
Behörighet för att administrera betalningar godkänns av direktionen för följande, två i förening:  
 
Fredrik Eklund, förbundschef 
Patrik Durén, ekonomi- och lagerchef 
Maria Pedersen, administrativ chef 
Josefine Andersson, ekonomi- och löneadministratör 
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§ 11 Val av kommuner till valberedning 

I reglementet för direktionen står reglerat hur val till presidium och ordförande ska genomföras.  
Enligt detta ska den avgående direktionen utse valberedning och sammankallande efter förslag från 
presidiet.  
Valberedningen skall bestå av kommunstyrelseordförande (eller av kommunstyrelsen utsedd 
representant) från de tre medlemskommunerna som utgjort presidium samt två ytterligare 
kommuner vilka utses av direktionen. 
Samtliga medlemskommuner har möjlighet att nominera kandidater till presidiet. 
 
Valberedningen skall presentera sitt förslag senast 14 dagar före den tillträdande direktionens första 
sammanträde. 
Den avgående direktionen beslutar om tidpunkt för den nya direktionens första 
sammanträde som skall äga rum så snart det är praktiskt möjligt. Vid detta sammanträde 
skall den nya direktionen välja ordförande och presidium utifrån valberedningens förslag. 
Kvalificerad majoritet (minst 2/3 av medlemskommunerna) skall föreligga för att valet skall 
anses giltigt 
 
Presidiets förslag är att valberedningen ska bestå av kommunstyrelseordförande (eller av 
kommunstyrelsen utsedd representant) från Helsingborg, Ängelholm. Landskrona, Höganäs samt 
Klippan.  

 
Direktionen beslutade  
 
att utse kommunstyrelseordförande (eller av kommunstyrelsen utsedd representant) från 
Helsingborg, Ängelholm, Landskrona, Höganäs samt Klippan.  
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§ 12 Mötesdagar 2023 

Ett förslag har tagits fram på mötesdagar för 2023.  Presidiemötena behandlar den nyss avslutade 
månaden, med undantag för mötet i augusti då både juni och juli månad behandlas.  
Direktionsmöten förekommer vid sex tillfällen per kalenderår, förslag till datum i nedanstående 
tabell.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Direktionen beslutade  
 
att godkänna de föreslagna mötesdagarna för 2023 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presidiet Direktion Särskilt ärende 

Jan  11 31 Val till presidium  

Feb 14 -  

Mar 14 28 Årsredovisning 2022 

Apr 18 -  

Maj 9 23 Tertialbokslut 1 2023 

Juni 13 -  

Juli - -  

Aug 22 29 Inför Budget 2024 

Sept 12 -  

Okt  10 24 Delårsbokslut 2 2023 

Nov  14 28 Beslut om Budget 2024 

Dec 12   
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 § 13 Delegationsbeslut 

Direktionen har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska beslut som fattas till följd av 
delegation alltid anmälas till direktionen. Anmälan har registrerings- informations- och kontrollsyfte. 
Verkställighetsbeslut ska inte anmälas.  Delegerade beslut enligt delegationsförteckningen ska 
anmälas till direktionen på nästkommande sammanträde. 

 

Datum Ärende  

202211 Avtalsförlängning Ernst & Young AB, revision FC 

202211 Särskild visstidsanställning retur/tvätt samt rekond FC 

202211 Vikariatsanställning hjälpmedelskonsulent FC 

   

 
 
Direktionen beslutade  

att godkänna den lämnade informationen 

 

  

 

§ 14  Övrig information 

 
Ordförande Alexander Kolind tackar avgående direktionsmedlemmar samt tjänstemännen för ett 
mycket gott samarbete under de fyra åren.  
Mötet avslutades med en lunch tillsammans med samtliga medarbetare i verksamheten.  

 

  

  

 

§ 15 Mötet avslutas 
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Godkännande av anbudsgivare avseende 
Lerberget 49:86 (Skördevägen 77) 

KS/2022/463 
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NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) 
Pia Lidwall (KD) 
Christian Johansson (SD) 
Eva Hemström (C) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S)  ersätter Lennart Nilsson (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Nils Hyllienmark (M) 

Fredrik Eljin (KD) 
Göran Lock (MP) 
Louise Stjernquist (L) 
Sandra Kovács (M) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
John Nielsen (fastighetschef) 
Margareta Engkvist Björkenhall (chef för teknik- och 
fastighetsförvaltningen) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 09:00-12:00 
  
Paragrafer §17 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Johan Ingvarson (MP) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Johan Ingvarson (MP)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2023-03-08 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2023-03-08 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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     KS/2022/463 
§ 17 
GODKÄNNANDE AV ANBUDSGIVARE AVSEENDE LERBERGET 49:86 
(SKÖRDEVÄGEN 77) 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 augusti 2022, § 92, att ge teknik- och 
fastighetsförvaltningen i uppdrag att genomföra en försäljning av fastigheten Lerberget 49:86, 
Skördevägen 77 med prövningsrätt. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har kontrakterat mäklare för att ta fram anbud. 
 
Det finns två stycken anbud på fastigheten. Anbudsgivare ett, bjuder 3 100 000 kr med villkor att de 
skall sälja sin fastighet innan köpet kan genomföras. Anbudsgivare två erbjuder 3 050 000 kr utan 
villkor. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att anbud två antas med motiveringen att en försäljning 
för anbudsgivare ett kan ta lång tid. 
  
Beslutsunderlag 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse de 6 februari 2023, 
Svensk fastighetsförmedling, anbud den 7 februari 2023.  
  
Förslag till beslut 
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta anbudet och sälja fastigheten till anbudsgivare två. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.   
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta anbudet och sälja fastigheten till anbudsgivare två. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-04-03 
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HÖGANÄS KOMMUN
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Prövning av anbudsgivare, Lerberget 49:86, skördevägen 
77 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 augusti 2022, § 92, att ge teknik- och 
fastighetsförvaltningen i uppdrag att genomföra en försäljning av fastigheten Lerberget 49:86, 
Skördevägen 77 med prövningsrätt. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har kontrakterat mäklare för att ta fram anbud. 
 
Det finns två stycken anbud på fastigheten. 
 
Anbudsgivare ett, bjuder 3 100 000 kr med villkor att de skall sälja sin fastighet innan köpet kan 
genomföras. 
Anbudsgivare två erbjuder 3 050 000 kr utan villkor. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att anbud två antas med motiveringen att en försäljning av 
anbudsgivare ett kan ta lång tid. 
 
Beslutsunderlag  
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse de 6 februari 2023, 
Svensk fastighetsförmedling, anbud den 7 februari 2023.  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att anta anbudet och sälja fastigheten till anbudsgivare 2. 
 

 

 

 Margareta Engkvist Björkenhall 
 Förvaltningschef 

 
 John Nielsen 

  Fastighetschef 
 

Page 235 of 400



1

John Nielsen

Från: Patrick Magiera <patrick.magiera@svenskfast.se>
Skickat: den 7 februari 2023 09:21
Till: John Nielsen
Ämne: Sammanställning bud Skördevägen 77

Hej John. 
 
De bud som har kommit in på Skördevägen 77 är följande: 
 
3 050 000 kr, inga villkor, tillträde i augusti 2023. Kunden är Said Naeini via företaget S B Naeini AB ( 556571-1792). 
 
3 100 000 kr, behöver villkor om egen försäljning, kund Andreas Pavlof. 
 
Om kommunen vill ha ett säkert avslut så är budet på 3 050 000 kr det bästa.  
Det andra budet innebär lite mer pengar men affären kan gå tillbaka om de inte får sålt sitt hus. 
 
Med vänliga hälsningar, 
  
Patrick Magiera 
Reg. Fastighetsmäklare, Certifierad nyproduktion, Dipl Kommersiella Fastigheter 

 
Svensk Fastighetsförmedling i Höganäs 
Direkt 042-362 290  •  Mobil 073-358 99 04  •  Köpmansgatan 12A, 263 38  Höganäs  
www.svenskfast.se/hoganas  •  www.facebook.com/svenskfasthoganas  •  Instagram: @svenskfasthoganas  

HGN Mäklarna AB  •  Org nr 559203-6353  •  Styrelsens säte: Helsingborg 

Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Vi är experter på den lokala bostadsmarknaden med 230 butiker och 1 250 medarbetare runtom i hela landet och i Spanien. 
Under 85 år har vi skapat nya erbjudanden och utvecklat mäklarbranschen. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Koncernen består idag av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån. 
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Innehållet i meddelandet kan vara privat, konfidentiellt eller skyddat. Om du misstänker att du av misstag har mottagit detta meddelande, vänligen skicka ett svar till avsändaren och radera meddelandet från din dator. 
Användning, utskrift, kopiering eller vidaresändning av hela eller delar av meddelandet kan vara otillåten. 
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Omfördelning av investeringsmedel till 
Brännerigatan 

KS/2023/70 
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SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) 
Pia Lidwall (KD) 
Christian Johansson (SD) 
Eva Hemström (C) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S)  ersätter Lennart Nilsson (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Nils Hyllienmark (M) 

Fredrik Eljin (KD) 
Göran Lock (MP) 
Louise Stjernquist (L) 
Sandra Kovács (M) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Fredrik Arthursson (VA-chef) 
Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Margareta Engkvist Björkenhall (chef för teknik- och 
fastighetsförvaltningen) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 09:00-12:00 
  
Paragrafer §20 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Johan Ingvarson (MP) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Johan Ingvarson (MP)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2023-03-08 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2023-03-08 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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     KS/2023/70 
§ 20 
OMFÖRDELNING AV INVESTERINGSMEDEL TILL BRÄNNERIGATAN 
Sammanfattning av ärendet   
Teknik- och fastighetsförvaltningens VA-avdelning har hamnat i en situation där det har blivit 
nödvändigt att på kort varsel reinvestera i vattenledningen i Brännerigatan. Skälet till att detta är flera, 
Brännerigatan ska asfalteras om, det har varit flera större vattenläckor på ledningen samt att det passar 
in i kommunens utvecklingsstrategi då vi samtidigt kan passa på att öka kapaciteten i ledningsnätet.  
 
Under 2023 har VA-avdelningen tre projekt som inte kommer att genomföras under året:  
- Projekt 623801 (Förstärkning Nytorp-Nyhamn), 2000 tkr. 
- Projekt 623804 (Lilla vägen spillvattenledning), 3000 tkr. 
- Projekt 623835 (Vatten kiosk Höganäs), 2000 tkr.  
  
Dessa tre projekts investeringsmedel räcker till tänkta investeringar i vattenledningen i Brännerigatan. 
Avsikten är att projekten ska genomföras de närmsta åren och därför föreslås att projekten arbetas in i 
budget 2024, plan 2025–2026. 
  
Beslutsunderlag 
Teknik- och fastighetsförvaltningen tjänsteskrivelse den 1 februari 2023 samt investeringsbudget 2023. 
  
Förslag till beslut 
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att i 2023 
års investeringsbudget omfördela investeringsmedel för investeringsprojekt 623801 (förstärkning 
Nytorp-Nyhamn), 623804 (lilla vägen spillvattenledning) och 623835 (vatten kiosk Höganäs) till ett 
nytt investeringsprojekt ”Brännerigatan förstärkning” med en budget på 7000 tkr, samt att projekt 
623801, 623804 och 623835 arbetas in i budget 2024, plan 2025-2026. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.   
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att i 2023 års investeringsbudget omfördela investeringsmedel för investeringsprojekt 623801 
(förstärkning Nytorp-Nyhamn), 623804 (lilla vägen spillvattenledning) och 623835 (vatten kiosk 
Höganäs) till ett nytt investeringsprojekt ”Brännerigatan förstärkning” med en budget på 7000 tkr, 
 
att projekt 623801, 623804 och 623835 arbetas in i budget 2024, plan 2025-2026. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-04-03 

Page 3 of 3Page 241 of 400



TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

   2023-02-01    KS/2023/70 
 

 

 
 
 
 
 

 

HÖGANÄS KOMMUN
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Omfördelning av investeringsmedel till Brännerigatan 
Sammanfattning av ärendet 
Teknik-och fastighetsförvaltningens VA-avdelning har hamnat i en situation där det har blivit nödvändigt 
att på kort varsel reinvestera i vattenledningen i Brännerigatan. Skälet till att detta är flera, Brännerigatan 
ska asfalteras om, det har varit flera större vattenläckor på ledningen samt att det passar in i kommunens 
utvecklingsstrategi då vi samtidigt kan passa på att öka kapaciteten i ledningsnätet.  
 
Under 2023 har VA-avdelningen tre projekt som inte kommer att genomföras under året 623801 
Förstärkning Nytorp-Nyhamn, 2000 tkr, 623804 Lilla vägen spillvattenledning 3000 tkr och 623835 Vatten 
kiosk Höganäs 2000 tkr. Dessa tre projekts investeringsmedel räcker till tänkta investeringar i 
vattenledningen i Brännerigatan. Avsikten är att projekten ska genomföras de närmsta åren och därför 
föreslås att projekten arbetas in i budget 2024, plan 2025–2026. 
 
Beslutsunderlag  
Teknik- och fastighetsförvaltningen tjänsteskrivelse den 1 februari 2023 samt investeringsbudget 2023. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att i 2023 års investeringsbudget omfördela investeringsmedel för investeringsprojekt 623801 (förstärkning 
Nytorp-Nyhamn), 623804 (lilla vägen spillvattenledning) och 623835 (vatten kiosk Höganäs) till ett nytt 
investeringsprojekt ”Brännerigatan förstärkning” med en budget på 7000 tkr, 
 
att projekt 623801, 623804 och 623835 arbetas in i budget 2024, plan 2025-2026. 
 
 

 

 Margareta Engkvist-Björkenhall 
 Förvaltningschef 

 
 Fredrik Arthursson 

  VA chef 
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Övertagande av system för återvinningsstationer 
från FTI (förpacknings- och tidningsinsamling) till 

Höganäs kommun 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2023-02-28    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) 
Pia Lidwall (KD) 
Christian Johansson (SD) 
Eva Hemström (C) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S)  ersätter Lennart Nilsson (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Nils Hyllienmark (M) 

Fredrik Eljin (KD) 
Göran Lock (MP) 
Louise Stjernquist (L) 
Sandra Kovács (M) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Margareta Engkvist Björkenhall (chef för teknik- och 
fastighetsförvaltningen) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 09:00-12:00 
  
Paragrafer §23 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Johan Ingvarson (MP) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Johan Ingvarson (MP)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2023-03-08 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2023-03-08 
anslagits på kommunens anslagstavla 
 
  

Page 1 of 3Page 244 of 400



 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
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SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2023/56 
§ 23 
ÖVERTAGANDE AV SYSTEM FÖR ÅTERVINNINGSSTATIONER FRÅN 
FTI (FÖRPACKNINGS- OCH TIDNINGSINSAMLING) TILL HÖGANÄS 
KOMMUN 
Sammanfattning av ärendet   
Ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll och samlokaliserade verksamheter går över 
till kommunerna den 1 januari 2024 enligt ny lagstiftning, Insamlingen av förpackningar har sedan 
tidigare gjorts av Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), Förpackningsinsamlingen (FTI) och 
TMR, dels genom fastighetsnära hämtning och dels genom återvinningscentraler (ÅVC) och 
återvinningsstationer (ÅVS). Systemet för återvinning finansieras genom producenternas avgifter. 
Höganäs har idag 13 återvinningsstationer, vilka sköts av FTI. FTI har ett önskemål om att nå en 
överenskommelse med kommunerna om ett övertagande av befintligt system senast den 31 mars 2023. 
Bedömningen är att samma antal stationer som finns idag i Höganäs kommun behöver vara kvar 2024 
för att klara de volymer som fortsatt kommer i systemet. 
 
Vid dialogsamtal den 1 december mellan FTI, kommunerna och NSR framgick det att samtliga 
kommuner önskar behålla systemet som det är idag och göra så få förändringar som möjligt, 
åtminstone i det korta perspektivet. Det första steget i arbetet framåt är då ett beslut om övertagande 
av ÅVS-systemet, ifrån kommunernas sida. I ett andra steg behöver frågan om hur systemet ska drivas 
från och med den 1 januari 2024 tas vidare. NSR har tagit fram ett första förslag på hur det skulle 
kunna se ut. Dock behöver detta diskuteras vidare tillsammans med kommunerna då förutsättningarna 
kan se olika ut i kommunerna. Diskussionen om en ansvarsfördelning mellan NSR och Höganäs 
kommun förs av teknik- och fastighetsförvaltningen tillsammans med stadsmiljö och miljöavdelningen.  
 
FTI kommer att säga upp samtliga avtal med markägare under 2023, de som står på kommunalägd 
mark och på privatägd mark. Kommunen behöver föra dialog med de privata markägare som är 
berörda för att eventuellt överta dessa avtal.  
 
Vilka delar ingår i övertagandet?  
Övertagandet inkluderar behållare, informationsskylt, inhägnad och markberedning. FTI har  
meddelat att övertagandet avser samtliga behållare som idag finns på ÅVS:erna För behållarna finns en 
beräknad kostnad, som kommunerna förväntas betala. Kostnaden för behållarna har räknats ut baserat 
på ålder och skick. Utifrån den kostnadsuppskattning som presenterats från FTI är det enligt NSR:s 
uppfattning ett förmånligt pris och kostnaden blir betydligt högre vid inköp av nya behållare. 
Kostnaden för behållarna uppskattas till cirka 410 tkr. Övriga delar ingår utan extra kostnader. 
 
Vilket ansvar ingår i den löpande driften efter övertagandet?  
• Dekalera, skylta, informera på ÅVS 
• Tömma, städa, snöröja och sanda ÅVS 
• Information till invånare/avfallslämnare 
• Hantera synpunkter och felanmälan från allmänheten 
• Underhåll av ÅVS-behållare 
• Bygglov och tillstånd för ÅVS 
• Planera för eventuell flytt av ÅVS och nya ÅVS:er 

  
Beslutsunderlag 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2023-02-28    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 23 januari 2023, 
NSR, PM den 15 december 2022. 
  
Förslag till beslut 
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att överta ÅVS-systemet från och med den 1 januari 2024, att överta 
befintliga behållare på ÅVS:erna, att finansiera övertaget av behållarna från avsatta medel på 
balanskonto för renhållningskollektivet, att ge exploateringsavdelningen i uppdrag att teckna avtal med 
markägarna där ÅVS:erna är placerade, samt att ge teknik-och fastighetsförvaltningen tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att fortsätta diskussionerna med NSR och återkomma med 
ett förslag på fördelning av ansvar, kostnader och intäkter samt hur driften ska skötas från och med 
den 1 januari 2024. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.   
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
  
att överta ÅVS-systemet från och med den 1 januari 2024, 
 
att överta befintliga behållare på ÅVS:erna,  
 
att finansiera övertaget av behållarna från avsatta medel på balanskonto för renhållningskollektivet, 
 
att ge exploateringsavdelningen i uppdrag att teckna avtal med markägarna där ÅVS:erna är placerade, 
 
att ge teknik-och fastighetsförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
fortsätta diskussionerna med NSR och återkomma med ett förslag på fördelning av ansvar, kostnader 
och intäkter samt hur driften ska skötas från och med den 1 januari 2024. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-04-03 
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HÖGANÄS KOMMUN
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Övertagande av system för återvinningsstationer från FTI 
(förpacknings- och tidningsinsamling) till Höganäs 
kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll och samlokaliserade verksamheter går över till  
kommunerna den 1 januari 2024 enligt ny lagstiftning, Insamlingen av förpackningar har sedan tidigare 
gjorts av NSR, FTI och TMR, dels genom fastighetsnära hämtning och dels genom återvinningscentraler 
(ÅVC) och återvinningsstationer (ÅVS). Systemet för återvinning finansieras genom producenternas 
avgifter. Höganäs har idag 13 återvinningsstationer, vilka sköts av FTI. FTI har ett önskemål om att nå en 
överenskommelse med kommunerna om ett övertagande av befintligt system senast den 31 mars 2023. 
Bedömningen är att samma antal stationer som finns idag i Höganäs kommun behöver vara kvar 2024 för 
att klara de volymer som fortsatt kommer i systemet. 
 
Vid dialogsamtal den 1 december mellan FTI, kommunerna och NSR framgick det att samtliga kommuner 
önskar behålla systemet som det är idag och göra så få förändringar som möjligt, åtminstone i det korta 
perspektivet. Det första steget i arbetet framåt är då ett beslut om övertagande av ÅVS-systemet, ifrån 
kommunernas sida. I ett andra steg behöver frågan om hur systemet ska drivas från och med den 1 januari 
2024 tas vidare. NSR har tagit fram ett första förslag på hur det skulle kunna se ut. Dock behöver detta 
diskuteras vidare tillsammans med kommunerna då förutsättningarna kan se olika ut i kommunerna. 
Diskussionen om en ansvarsfördelning mellan NSR och Höganäs kommun förs av teknik- och 
fastighetsförvaltningen tillsammans med stadsmiljö och miljöavdelningen.  
 
FTI kommer att säga upp samtliga avtal med markägare under 2023, de som står  på kommunalägd mark 
och på privatägd mark. Kommunen behöver föra dialog med de privata markägare som är berörda för att 
eventuellt överta dessa avtal.  
 
Vilka delar ingår i övertagandet?  
Övertagandet inkluderar behållare, informationsskylt, inhägnad och markberedning. FTI har  
meddelat att övertagandet avser samtliga behållare som idag finns på ÅVS:erna För behållarna finns en 
beräknad kostnad, som kommunerna förväntas betala. Kostnaden för behållarna har räknats ut baserat på 
ålder och skick. Utifrån den kostnadsuppskattning som presenterats från FTI är det enligt NSR:s 
uppfattning ett förmånligt pris och kostnaden blir betydligt högre vid inköp av nya behållare. Kostnaden 
för behållarna uppskattas till cirka 410 tkr. Övriga delar ingår utan extra kostnader. 
 
Vilket ansvar ingår i den löpande driften efter övertagandet?  
▪ Dekalera, skylta, informera på ÅVS 
▪ Tömma, städa, snöröja och sanda ÅVS 
▪ Information till invånare/avfallslämnare 
▪ Hantera synpunkter och felanmälan från allmänheten 
▪ Underhåll av ÅVS-behållare 
▪ Bygglov och tillstånd för ÅVS 
▪ Planera för eventuell flytt av ÅVS och nya ÅVS:er 
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HÖGANÄS KOMMUN
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

 
 
 
 
Beslutsunderlag  
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 23 januari 2023, 
NSR, PM den 15 december 2022. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att överta ÅVS-systemet från och med den 1 januari 2024, 
 
att överta befintliga behållare på ÅVS:erna,  
 
att finansiera övertaget av behållarna från avsatta medel på balanskonto för renhållningskollektivet, 
 
att ge exploateringsavdelningen i uppdrag att teckna avtal med markägarna där ÅVS:erna är placerade, 
 
att ge teknik- och fastighetsförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
fortsätta diskussionerna med NSR och återkomma med ett förslag på fördelning av ansvar, kostnader och 
intäkter samt hur driften ska skötas från och med den 1 januari 2024. 
 
 
 

 

 

  
 Margareta Engkvist Björkenhall 

Förvaltningschef 
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PM – underlag inför beslut om 
övertagande av system för återvinnings-
stationer. 
 

Inledning 
Ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll och samlokaliserade verksamheter går över till 

kommunerna 1 januari 2024. Insamlingen av förpackningar har sedan tidigare gjorts av NSR, FTI och 

TMR dels genom fastighetsnära hämtning dels genom återvinningscentraler och 

återvinningsstationer. FTI bedömer att samma antal stationer behöver vara kvar 2024 som 2023 för 

att klara de volymer som fortsatt kommer i systemet. 

FTI har ett önskemål om att nå en överenskommelse med kommunerna om ett övertagande av 

befintligt system senast 31/3 2023.  

FTI kommer att säga upp samtliga avtal med markägare under 2023, det finns idag ÅVS:er som står 

på kommunalägd mark men också på privatägd mark. Kommunen behöver föra dialog med de 

privata markägare som är berörda för att eventuellt överta dessa avtal.  

Vilka delar ingår i övertagandet? 
Övertagandet inkluderar behållare, informationsskylt, inhägnad och markberedning. FTI har 

meddelat att övertagandet avser samtliga behållare som avses vid ett övertagande. Kostnaden avser 

behållare, övrigt ingår. Kostnaden för behållare har räknats ut baserat på ålder och skick. Utifrån den 

kostnadsuppskattning som presenterats från FTI är det enligt NSRs uppfattning ett förmånligt pris 

och kostnaden blir betydligt högre vid inköp av nya behållare.  

Vilket ansvar ingår i den löpande driften efter övertagandet?  

▪ Dekalera, skylta, informera på ÅVS 

▪ Tömma, städa, snöröja och sanda ÅVS 

▪ Information till invånare/avfallslämnare 

▪ Hantera synpunkter och felanmälan från allmänheten 

▪ Underhåll av ÅVS-behållare 

▪ Bygglov och tillstånd för ÅVS 

▪ Planera för eventuell flytt av ÅVS och nya ÅVS:er 

Beslut som behöver tas av kommunen:  
▪ Avser kommunen att ta över ÅVS-systemet from 1 januari 2024? Ja eller Nej.  

Beslutet tas av behörig instans i kommunen och önskemålet från FTI är att få ta del av ett sådant 

beslut senast 31 mars 2023.   

NSRs rekommendation till kommunerna är att ta över ÅVS-systemet. FTI bedömer att samma antal 

stationer behöver vara kvar 2024 som 2023 för att klara de volymer förpackningsmaterial som 

fortsatt kommer in i systemet. NSR instämmer i den bedömningen. Konsekvenserna av att den 1 

januari 2024 inte längre erbjuda våra invånare ÅVS:erna som ett komplement för att kunna lämna 

förpackningsmaterial till återvinning, riskerar att bli stora. Det skulle innebära, i det korta 
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perspektivet, en lägre servicenivå än vad invånarna är vana vid och det medför också att invånarna 

behöver hantera sitt förpackningsmaterial på ett nytt sätt vid en tidpunkt på året då andelen 

material som lämnas in till återvinning är högre än normalt. Nya vanor och färre ÅVS:er  kan vara 

eftersträvansvärt i det längre perspektivet när den fastighetsnära insamlingen når en högre 

anslutning. En annan risk är ökad nedskräpning samt ökad mängd restavfall och därmed en högre 

behandlingskostnad då förpackningsmaterialet läggs i restavfallet istället för att sorteras i sina rätta 

fraktioner.  

Vad händer sen?  
Utifrån att beslutet att ta över systemet för återvinningsstationer är taget föreslår NSR en fördelning 

av ansvar mellan den kommunala organisationen och NSR som utgår ifrån befintliga uppdrag och den 

kompetens som finns i respektive organisation. Ett förslag att utgå ifrån är att: Kommunen ansvarar 

för skötsel och drift av markyta såsom sandning, snöröjning, dumpningar och städning samt 

kundservice kopplat till driftsuppdraget. NSR ansvarar för tömning, underhåll av behållare samt 

information och kundservice kopplat till tömningsuppdraget. NSR önskar en fortsatt dialog med er 

för att resonera vidare kring hur en sådan ansvarsfördelning kan se ut.  

Framtiden efter att beslut är taget 
NSR föreslår att systemet utvärderas när kommunen och/eller NSR har ansvarat för driften under ett 

eller ett par års tid då det kan det finnas anledning att göra ett omtag utifrån de erfarenheter som vi 

fått. NSRs ambition är att i samband med den nya förordningen kunna öka anslutningen till den 

fastighetsnära insamlingen, vilket i sin tur kan påverka avfallsmängder och behov av framtida ÅVS-

system. NSRs föreslår därför att det beslut som fattas kopplat till fördelning av ansvar också har en 

planerad tidpunkt för utvärdering för att öppna uppe möjligheten att påverka och förändra 

insamlingssystemet med ny kunskap och erfarenhet. 

Välkommen med frågor och funderingar! 

Lotta Lewis-Jonsson 

Projektledare för Kommunalt ansvar av förpackningar 

042-400 13 77 

Lotta.Lewis-Jonsson@nsr.se 

Erika Fjelkner 

Renhållningschef  

Avdelningschef strategiska relationer 

042-400 13 92 

erika.fjelkner@nsr.se 

Vill du läsa mer?  

https://fti.se/kommun 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-

20221274-om-producentansvar-for_sfs-2022-1274 

https://www.regeringen.se/49f3ef/contentassets/386c5c365bb94e1c8ceac9533c66f109/uppdrag-

om-producentansvaret-for-forpackningar 
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Ansökan om planläggning för Viken 118:58 
(Ringvägen 134), Viken, Höganäs kommun 

KS/2022/1459 
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 PROTOKOLL 

 KS PLANUTSKOTT  
 

 2023-02-28    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Fredrik Walderyd (M) (vice ordförande) 
Göran Lock (MP) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Nils Hyllienmark (M)  ersätter Lennart Nilsson (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Christian Johansson (SD) 
  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Gunilla Sandebert (stadsarkitekt) 
Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jacob von Post (chef för samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Kaisa Diurson (planarkitekt) 

  
Sammanträdestid kl 13:30-14:30 
  
Paragrafer §7 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Ros-Mari Paulsson (L) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Ros-Mari Paulsson (L)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2023-03-06 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2023-03-06 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KS PLANUTSKOTT  
 

 2023-02-28    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2022/1459 
§ 7 
ANSÖKAN OM PLANLÄGGNING FÖR VIKEN 118:58 (RINGVÄGEN 
134), VIKEN, HÖGANÄS KOMMUN 
Sammanfattning av ärendet   
Den 1 december 2022 inkom ansökan från ägaren till fastighet Viken 118:58 (Ringvägen 134). 
Fastighetsägaren önskar att stycka av radhusfastigheten 118:58 till förmån för två nya fastigheter med 
avsikt att kunna sälja dem med en byggrätt i form av ett parhus om totalt cirka 120 kvm BYA 
(byggnadsarea). 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 13 februari 2023, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planutredning den 16 februari 2023. 
 
Ytterligare underlag i ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planansökan med tillhörande bilagor den 1 december 2022. 
 

  
Förslag till beslut 
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår planutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att bevilja 
ansökan om planbesked och uppdra planavdelningen att genomföra planprocess för fastighet Viken 
118:58 i Viken med ett beräknat antagande under kvartal två år 2025. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
planutskottet beslutar att bifalla förslaget. 
 

Beslut 
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att bevilja ansökan om planbesked och uppdra planavdelningen att genomföra planprocess för 
fastighet Viken 118:58 i Viken med ett beräknat antagande under kvartal två år 2025. 
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-04-04 
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HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 
   2023-02-13    KS/2022/1459 

 
 

 
 
 
 
 

 

Ansökan om planläggning för Viken 118:58 (Ringvägen 
134), Viken, Höganäs kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan har inkommit från fastighetsägaren den 1 december 2022. 
 
Fastighetsägaren önskar att stycka av radhusfastigheten 118:58 till förmån för två nya fastigheter med 
avsikt att kunna sälja dem med en byggrätt (i form av ett parhus) om totalt cirka 120 kvm BYA 
(byggnadsarea). 
 
Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 13 februari 2023, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planutredning den 16 februari 2023. 
 
Ytterligare underlag i ärendet 
Planansökan med tillhörande bilagor, 1 december 2022. 
 
Planprocessen 
- 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att bevilja ansökan om planbesked och uppdra planavdelningen att genomföra planprocess för fastighet 
Viken 118:58 i Viken med ett beräknat antagande under Q2 2025. 
 
 
 

 

 Gunilla Sandebert 
 Tf. planchef 

 
 Kaisa Diurson 

  Planarkitekt 
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DNR KS/2022/1459 

PLANUTREDNING för 

VIKEN 118:58, 

Ringvägen 134 i Viken 

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skissförslag på tillkommande parhus från planansökan. 
 
 
2023-02-16 
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PLANANSÖKAN & SYFTE 
Planansökan 
Fastighetsägaren till Viken 118:58, har 2022-12-01 inkommit till kommunen med ansökan 
om planbesked. 
  
Fastighetsägaren önskar att stycka av fastigheten 118:58 till förmån för två nya fastigheter 
med avsikt att kunna sälja dem med en byggrätt (i form av ett parhus) om totalt cirka 120 
kvm BYA (byggnadsarea). 
 
 

 
Skissförslag på ny fastighetsindelning och en ny byggrätt i form av ett parhus. 

 
 
Befintligt bostadshus och det nya parhuset föreslås få plats för två parkeringar per bostad 
framför byggnaderna mot gatan. 
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Fastighetsägaren önskar också justera fastighetsgränsen vid infarten till det föreslagna 
parhuset så att ytan tillfaller grannfastigheten, som använder denna yta för infart idag. 

  
Syfte 
Syftet med planansökan är att utreda möjligheten för planläggning av ett parhus som 
komplement till befintlig radhusbebyggelse.   
 
 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
Omgivning 
Fastigheten Viken 118:58 ligger mellan Ringvägen och Höganäsvägen i centrala Viken. 
Fastigheten är cirka 1130 kvm och innefattar det sista radhuset i en länga och en 
garagebyggnad med 6 bilplatser samt asfalterad yta framför garagelängan. 
 

 
Läget i Viken, aktuell tomt markerad med rött. 
 
Bostadsområdet kring Ringvägen uppfördes under 1950–60-talet, då Viken som så många 
andra orter expanderade. Området är mycket välbevarat, enhetligt och flera tidstypiska 
detaljer på fasaderna är kvar än idag.  
 
Bebyggelse 
Fasaderna är lekfulla och nästintill samtliga byggnader har flera olika fasadmaterial. Flera 
byggnader har vita slammade/putsade fasader tillsammans med rött eller gult tegel, men 
också träpanelsdetaljer i kulörta färger exempelvis på gavelrösten. Takmaterialet 
domineras nästan uteslutande av röda eller bruna takpannor. Byggnaderna är 
företrädesvis vända med kortsidan/gavel mot vägen samt har en förgård, cirka 1–2 meter. 
Byggnaderna är placerade regelbundet efter varandra, vilket ger en tydlig rytm i 
taklandskapet. 
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Befintlig bebyggelse på aktuell gata. 
 
Befintlig bebyggelse inom aktuell fastighet består av ett hörnradhus (cirka 75 kvm), en 
garagelänga (cirka 130 kvm) med sex garageplatser, en asfalterad parkeringsplats samt en 
mindre skogsdunge. Garagen var ursprungligen avsedda för radhuslängans bilägare. När 
radhuslängans fastigheter styckades upp på 90-talet tillföll garagen stamfastigheten på 
Ringvägen 134 (Viken 118:58). Garageplatserna är för närvarande uthyrda, och enligt 
fastighetsägaren bor ingen av hyresgästerna på Ringvägen. Rivs garagen kommer därmed 
inga av dessa bilar behöva utnyttja gatan för parkering. 
 

 
Befintlig hörnradhus med garage. 
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Befintlig gareagelänga på tomten. 

 
En utvändig trappa till källaren behöver byggas om. Den leder till radhuslängans 
samfällighet med förråd. I förrådsutrymmet under huslängan går även alla ledningar för 
den gemensamma värmepannan och VA-ledningar som ingår i radhuslängans 
samfällighet. Tappan bör vara kvar på grund av utrymnings- och tillgänglighetsskäl, men 
behöver flyttas (viklas om) för att möjliggöra den föreslagna exploateringen. 

 
Natur, vegetation  
Inom fastigheten finns en liten skogsdunge, med buskage och enstaka träd.  
 
Fritid och rekreation  
Till Vikens havsbad är det cirka 300 meter. Vikens idrottsplats, Vikvalla, ligger cirka 1300 
meter söderut och Vikens golfbana ligger cirka 1300 meter norrut. Till Vikens 
tennisklubb är det cirka 500 meter. 
 
Nära fastigheten finns två mindre parker (Vikhaga och Tre gudor) samt en gröning 
(Björkvägen).  

 
Allmän och kommersiell service 
Avståndet till Vikens centrum (med till exempel vårdcentral och livsmedelsbutik) är cirka 
500 meter. Till restauranger på Bygatan och i hamnen är det cirka 600 meter. Här finns 
även frisör, ostbutik med mera.  
 
Vikenskolan ligger cirka 600 meter bort och det finns ett flertal förskolor i närheten. 
Vikhaga äldreboende ligger bara 150 meter från planområdet.  
 
Trafik  
Området kring Ringvägen försörjs av en infart från Höganäsvägen via Norra Hagevägen. 
Höganäsvägen är en statligt ägd väg, övriga vägar kring området är kommunala. 
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Gång- och cykeltrafik 
Längs med Höganäsvägen finns en separerad gång- och cykelbana. Övergångsställen över 
Höganäsvägen finns i förlängningen av Ekstubbevägen och vid korsningen med Norra 
Hagevägen. En planskild korsning med gångtunnel finns vid Vikens centrum. 
 
Kollektivtrafik 
Busshållplats för linje 220 mellan Höganäs och Helsingborg finns vid Vikens centrum 
och vid Viken fortet, och det är knappt 400 meter till båda hållplatserna. 

 
Teknisk försörjning,  
Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp, osäkert med 
kapaciteten.  
 
Dagvatten  
Dagvatten ska tas om hand lokalt. 
 
Renhållning 
Hämtning av avfall sker idag från Ringvägen. 
 
Ledningar 
Inga kända ledningar går genom fastigheten, men gemensamma ledningar för 
radhuslängan finns i ett källarutrymme.  

 
Geologi 
Inga geotekniska undersökningar finns för närliggande områden.  

 
Fornlämningar 
På Ringvägen 8 (300 meter från planområdet) finns en mindre parkyta med berg i dagen 
och synliga sliprännor. Inga kända fornlämningar finns inom fastigheten. 

 
Hälsa & säkerhet 
Buller, vibrationer  
Höganäsvägen ligger direkt intill planområdet och kan utgöra risk för buller och 
vibrationer för ny bebyggelse, vilket bör utredas i planprocessen.  
 
Farligt gods 
Vägen är ej en farligt godsled, så riskutredning bedöms inte vara nödvändig. 
 
Markföroreningar 
Höganäsvägen kan ses som en potentiell föroreningsyta då stenkolstjära kan ha använts i 
asfalt. 

 
Planer, förordnanden 
Översiktsplan för Höganäs kommun  
I översiktsplanen anges Tätortsområde som markanvändning för aktuellt planområde, vilket 
överenstämmer med föreslagen markanvändning. Planförslaget följer också följande 
planeringsinriktningar: 

• Prioritera ny bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen med goda kopplingar för gång- och cykel.  
• Prioritera förtätning och hushåll med markresurser för såväl nya bebyggelseområden som för 

enstaka nya byggnader både i anslutning till tätorter och på landsbygden. 
• Prioritera utbyggnad i serviceorterna och var återhållsam med utbyggnad i övriga orter. 
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Gällande detaljplan m.m. 
Fastigheten ingår i gällande plan 12-VIK-283, antagen 1965. Planbestämmelserna för 
radhuset anger användning B - Bostad med en byggnashöjd på max 4,5 meter. Vind får 
inredas. För garaget anges planbestämmelsen P - Garage, med en högsta byggnadshöjd på 
2,5 meter. 
 

 
Gällande planbestämmelser för fastigheten Viken 118:58 (röd markering). 
Kulturmiljöplan 
Kulturmiljöwebben för Höganäs kommun antogs av kommunfullmäktige 2018-05-17 och 
är ett icke-juridiskt bindande planeringsinstrument. Kulturmiljöwebben fungerar som 
kommunens kulturmiljöprogram och innehåller inventering av byggnader med 
kulturhistorisk betydelse enligt PBL 8:17 och PBL 8:13 samt områdesbeskrivningar ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv av kommunens alla byggnadsområden. 
 
I Kulturmiljöwebben benämns området som Viken område 4 – Ringvägen med omnejd. Det 
beskrivs som ett område som domineras av enhetliga enplanshus från 1950-och 60-talet. 
Det finns tre stråk med kedjehus och radhus, varav aktuell fastighet igår i ett med rött 
tegel och vita slammade/putsade fasader med gavelröste i träpanel. Öster om korsningen 
Norra Hagevägen och Ringvägen ligger ett större flerfamiljshus. Trädgårdarna är relativt 
stora och har rik vegetation i form av träd, buskar och rabatter. 
 
Riksintressen  
Planområdet ligger inom riksintresse för högexploaterad kust och påverkansområde 
riksintresse för toaltförsvarets militära del (väderradar). 
 
Längs hela Skånes kust ligger ett mellan 3-5 kilometer brett bälte som är riksintresse för 
högexploaterad kust. Ny bebyggelse ska prövas restriktivt så att allmänhetens tillgång och 
tillgänglighet till strandområdena inte påverkas negativt. Kustzonen är också av 
riksintresse ur häcknings- och rastningssynpunkt för fågel. Riksintresset ska även se till att 
friluftslivet och turismen utvecklas på ett sådant sätt att områdena som är särskilt känsliga 
för slitage, eller med hänsyn till floran och faunan skyddas så att erforderlig hänsyn ta till 
naturvårdsintressena. Det finns undantagsbestämmelser i 1§, sista stycken miljöbalken 
som lyder ”Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller 
lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret.” 
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Området ligger mitt i Vikens tätort och bedöms därmed inte påverka riksintresset för 
högexploaterad kust negativt.  
 
Bebyggelsen som redovisas i planansökan ligger under 20 meter i höjd bedöms därmed 
inte påverka riksintresset för väderradar. 
 

ANALYS AV FÖRESLAGEN PLAN 
Följande prioriteringsgrunder används för planprioritering: 

1. Genomförande av ÖP och kommunala mål  
a. Gällande översiktsplan anger tätortsområde som markanvändning. Viken är 

utpekat som en serviceort och genom förtätning och utbyggnad kan Vikens 
befintliga service upprätthållas och utvecklas, samtidigt som variationen i 
bostadsutbudet kan öka när bebyggelsen kompletteras med radhus och 
flerfamiljshus. 

b. I Kulturmiljöwebben benämns området som Viken område 4 – Ringvägen med 
omnejd. Det beskrivs som ett område som domineras av enhetliga enplanshus 
från 1950-och 60-talet. Förslaget i inkommen planansökan bedöms kunna 
komplettera befintlig bebyggelse på ett tillfredsställande sätt. 
 

2. Allmänna intressen enligt PBL 
I 2 kap. PBL anges de intressen som är allmänna intressen enligt plan- och 
bygglagen och som kommunen ska ta hänsyn till.  
a. I detaljplaneprocessen ska åtgärden placeras och utformas på ett lämpligt sätt 

med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur och kulturvärdena på platsen 
och intresset av en god helhetsverkan och möjligheterna att hantera avfall. Det 
ska även prövas om åtgärden uppfyller kravet på att bebyggelseområdets 
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden 
skyddas.  

b. Föreslagen exploatering kan ses tillmötesgå syftet att mark- och vattenområden 
används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med 
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning 
som från allmän synpunkt medför en god hushållning, och med den förtätning 
av befintligt bostadsområde som planen innebär så kan detta ses som uppfyllt. 

c. Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska 
bostadsbyggnader utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för 
människors hälsa i fråga om omgivningsbuller.  

d. Planområdet ligger inom riksintresse för högexploaterad kust och 
påverkansområde riksintresse för toaltförsvarets militära del (väderradar), men 
bedöms inte påverka dessa negativt. 
 

3. Logiska beroenden i planering och exploatering. 
a. Avstämning med Trafikverket ska göras för att bebyggelsen inte ska störa 

tillgängligheten på Höganäsvägen. 
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b. Överenskommelse med servitut eller fastighetsreglering mot grannfastigheten 
Viken 118:113 bör genomföras enligt skiss i planansökan. 
 

4. Samhällsekonomisk hållbarhet och nytta  
Initiativet till att ta fram en ny detaljplan på fastigheten, som möjliggör nya byggrätter 
för bostäder, drivs av ett enskilt intresse. Det kan också finnas ett allmänt intresse av 
att tillskapa nya boendemöjligheter inom utredningsområdet, eftersom det ligger inom 
en utpekad serviceort. 
För kommunen är den samhällsekonomiska nyttan med planarbetet att kunna erbjuda 
nya boendemöjligheter i Viken. Föreslagen planändring anses inte påverka 
samhällsekonomin betydligt. Befintligt vägnät och ledningsnät behöver inte byggas ut. 
 

BEDÖMNING MED MOTIVERING 
Planavdelningen bedömer att den aktuella fastigheten kan prövas för föreslagen byggrätt 
genom detaljplaneprocessen.  
 
Om tillägget med en byggrätt görs med hänsyn till befintlig bebyggelse och kulturmiljö 
anser planavdelningen att förslaget kan vara genomförbart. Hänsyn ska tas till det buller 
som kan uppkomma från Höganäsvägen och byggrätten utformas utifrån det. 
 
Föreslagen fastighetsreglering/servitut mot grannfastigheten Viken 118:113 bör lösas 
parallellt med planprocessen.  

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Planavdelningen får i uppdrag att genomföra detaljplaneprocessen för ny detaljplan.  
 
Ärendet behandlas som standardförfarande. Avsikten är att skapa förutsättningar för 
förtätning med en byggrätt för parhus på platsen. Planarbetet bekostas av exploatören. 
Planarbetet beräknas påbörjas omkring Q4 2023 och detaljplan beräknas kunna antas Q2 
2025.  

 

UPPLYSNING 
 
Beslutet att godkänna att en ny detaljplan prövas innebär att kommunen bedömer att det 
är befogat att pröva förslaget. Planbeskedet föregriper inte den detaljplaneprocess då 
förslagets lämplighet och genomförbarhet slutligt prövas. I den processen kan förslaget 
behöva justeras eller planarbetet avbrytas. 

 
Ett ramavtal ska tecknas mellan kommunen och den sökanden innan planprövning kan 
påbörjas. I avtalet regleras fördelningen av planarbetets kostnader. 

 
Ett planbesked kan enligt 13 kap. 2§ plan- och bygglagen (2010:900) inte överklagas. 
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 (Inskickat)

2022-12-01 10:08 av Carl Henrik Bodin

2022-12-01 10:08 av Carl Henrik Bodin

Johanna Magnusson (75jomaon)

    

Verktyg _

p

S o m i

HÖGANÄS VIKEN 118:58

Enbostadshus i grupp
Rad-, par- och kedjehus
Tvåbostadshus

Beskriv så utförligt som möjligt vad det är du vill göra. 

Vi önskar stycka av fastigheten 118:58 till förmån för två nya fastigheter med avsikt att kunna sälja dem med byggrätter.

Befintlig bebyggelse består av en garagelänga med sex stycken garage och en asfalterad parkeringsplats samt skogsdunge. Garagen var
ursprungligen avsedda för radhuslängans bilägare. När radhuslängans fastigheter styckades upp på 90-talet tillföll garagen
stamfastigheten, Ringvägen 134 (Viken 118:58). Dessa garage är för närvarande uthyrda och ingen av hyresgästerna bor på Ringvägen.
Rivs garagen kommer följaktligen inga av dessa bilar behöva utnyttja gatan för parkering.

Befintligt bostadshus får en parkering (två bilar) framför huset på samma vis som några andra hus på gatan.

Vi har i samråd med kommunen, arkitekter och berörda grannar skissat fram ett förslag på hur det skulle kunna se ut.

En utvändig trappa till källaren skulle behöva läggas om. Den leder till radhuslängans samfällighet med förråd. Där går även alla ledningar
till/från den gemensamma värmepannan och V/A-ledningar som ingår i radhuslängans samfällighet. Tappan bör vara kvar pga
utrymnings- och tillgänglighetsskäl.

Som framgår av brevet till grannarna önskar vi samtidigt justera infarten till deras parkering så att den tillfaller dem.

Då vi anser att garagen med tillhörande asfalterad yta inte tillför något till området ser vi att Viken har mycket att vinna på att två
bostadshus kan uppföras på ytan.
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Privatperson

196310232019

Carl Henrik Bodin

Ringvägen 134 263 63 Viken

-

henrikbodin63@gmail.com (mailto:henrikbodin63@gmail.com)

0722354800

E-post 

Namn
Adress
Fastighetsbeteckning
E-postadress
Personnummer

  

Vi behöver dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. När du skickar in ditt ärende registreras de personuppgifter du anger i
ärendet. I vissa fall handläggs ärendet enbart i e-tjänstplattformen, i andra fall används uppgifterna även i något av kommunens
verksamhetssystem. Du ser under rubriken lagring i vilka system dina personuppgifter behandlas och hur länge de lagras. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen (2018:218) samt
kompletterande svenska lagar.

En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

För evigt

  

Personuppgifterna behandlas i enlighet med de bestämmelser som framgår av nämndens dokumenthanteringsplan. Mer information
finns på www.hoganas.se (http://www.hoganas.se)
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Stadshuset 
Centralgatan 20 
263 82 Höganäs

Torggatan 4 
263 38 Höganäs

  
212000-1165

  

Personuppgiftsbehandling i enlighet med bestämmelserna i GDPR (EU 2016/679) hindrar inte utlämnande av allmän handling i enlighet
med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

 

  
Kommunstyrelsen

Här skickar du med en översiktskarta samt andra eventuella bilagor – visioner, skisser, utredningar etc. som du tror kan vara av intresse för
oss.

Översiktskartan är obligatorisk och ska redovisa hela det berörda området samt planerad markanvändning. Du kan hitta karta
på https://maps.hoganas.se/webapp/situationsplan/ (https://maps.hoganas.se/webapp/situationsplan/)

Din ansökan med bilagor kommer att registreras i Höganäs kommuns diarie och blir då allmän handling.
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Telefon 042 - 33 71 00 
Fax 042 - 34 99 16 
Skicka e-post (https://www.hoganas.se/EmailEncoder/EmailProtector.aspx?
s=7mFVhKUguccr5NhY6VHmLw%3d%3d&e=%2fz4aLwMj2dqI1Pv5PBJ1YWVSyXwS7Qt1rirfT3zcywA%3d&l=sv)

Besökstid vardagar 
Klockan 08.00-17.00

Journummer 042 - 34 36 00

Press- och informationsmaterial (https://minasidor.hoganas.se/Invanare/Kommun--
politik/Press--och-informationsmaterial/)

Höganäs är en del av Familjen Helsingborg (http://www.familjenhelsingborg.se)

Facebook (https://www.hoganas.se/Samlingsplats/Sociala-medier/Facebook11/)

Twitter (https://www.hoganas.se/Samlingsplats/Sociala-medier/Hoganas-pa-Twitter1/)

Bloggar (https://www.hoganas.se/Samlingsplats/Sociala-medier/Bloggar/)

Instagram (https://www.hoganas.se/Samlingsplats/Sociala-medier/Instagram/)

YouTube (https://www.hoganas.se/Samlingsplats/Sociala-medier/youtube/)

Soundcloud (https://www.hoganas.se/Samlingsplats/Sociala-medier/Soundcloud/)

LinkedIn (https://www.hoganas.se/Samlingsplats/Sociala-medier/linkedin/)
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±

0 0,025 0,050,0125 km

1:762

SITUATIONSPLAN

© Geodataavdelningen, HÖGANÄS KOMMUN

Gäller för fastighet: ArcGIS Web Map

Skala i utskriftsformat A4: 

Utskrifts datum: 2022-12-01

Koordinatsystem: SWEREF99 13 30

OBS! Kartan har ingen rättsverkan, du kan alltså INTE se 
exakta gränser i denna karttjänst eller situationsplan.
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Utökad investeringsram för 
exploateringsavdelningen 

KS/2023/104 
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 PROTOKOLL 

 KS PLANUTSKOTT  
 

 2023-02-28    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Fredrik Walderyd (M) (vice ordförande) 
Göran Lock (MP) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Nils Hyllienmark (M)  ersätter Lennart Nilsson (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Christian Johansson (SD) 
  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Gunilla Sandebert (stadsarkitekt) 
Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jacob von Post (chef för samhällsbyggnadsförvaltningen) 

  
Sammanträdestid kl 13:30-14:30 
  
Paragrafer §9 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Ros-Mari Paulsson (L) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Ros-Mari Paulsson (L)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2023-03-06 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2023-03-06 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KS PLANUTSKOTT  
 

 2023-02-28    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2023/104 
§ 9 
UTÖKAD INVESTERINGSRAM FÖR EXPLOATERINGSAVDELNINGEN 
Sammanfattning av ärendet   
Tre av Höganäs kommuns exploateringsprojekt har startat så pass sent att de inte hunnit komma med i 
ordinarie investeringsram för 2023. För att kunna arbeta med projekten och handla upp nödvändiga 
utredningar behöver projekten finnas med i investeringsramen.  
 
De tre projekten har gemensamt att de inför arbetet med budget 2023 inte fanns med i planeringen, i 
vart fall inte på det sätt att man skarpt kunde räkna med dess genomförande. Därför finns dom inte 
med i ordinarie budgetram. Därefter har beslut tagits avseende berörda projekt i kommunstyrelsens 
planutskott den 30 augusti 2022, § 50, och i kommunfullmäktige den 26 januari 2023, § 4.  
 
Projekten som berörs är: 
- Jonstorps bibliotek 
- Röret Östra 
- Brors Backe 
 
Projektet Jonstorps bibliotek har som syfte att möjliggöra bostäder och service/centrumverksamhet. 
Röret Östra, liksom Brors Backe, har som syfte att möjliggöra bostäder inom sina respektive 
områden. Investeringsramen föreslås utökas för att rymma dessa tre projekt. Samtliga projekt visar 
enligt respektive budget positiva netton. 
 
Vad gäller Röret Östra och Brors Backe saknas i nuläget planuppdrag för dessa, men behöver finnas 
med för att tidplanen i kommunfullmäktiges beslut den 26 januari 2023, § 4, ska hålla. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 9 februari 2023, 
Kommunledningskontoret, reviderad exploateringsbudget för 2023 den 13 februari 2023. 
 

  
Förslag till beslut 
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår planutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att investeringsramen för exploateringsavdelningens projekt utökas enligt 
bilaga, samt att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt planavdelningen att genomföra planprocess för 
Röret Östra och Brors Backe. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
planutskottet beslutar att bifalla förslaget. 
 

Beslut 
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att investeringsramen för exploateringsavdelningens projekt utökas enligt bilaga. 
 
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att uppdra åt planavdelningen att genomföra planprocess för Röret Östra och Brors Backe. 
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 PROTOKOLL 

 KS PLANUTSKOTT  
 

 2023-02-28    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 

Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-04-04 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

   2023-02-16    KS/2023/104 
 

 

 
 
 
 
 

 

HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Utökad investeringsram för exploateringsavdelningen 
Sammanfattning av ärendet 
Tre exploateringsprojekt har startat så pass sent att de inte hunnit komma med i ordinarie investeringsram 
för 2023. För att kunna arbeta i projekten och handla upp nödvändiga utredningar behöver projekten 
finnas i investeringsramen, varför dessa projekt lyfts särskilt i denna tjänsteskrivelse.  
 
De tre projekten har gemensamt att de inför arbetet med budget 2023 inte fanns med i planeringen, i vart 
fall inte på det sätt att man skarpt kunde räkna med dess genomförande, varför de heller inte lyftes in i 
ordinarie budgetram. Därefter har beslut tagits avseende berörda projekt, utifrån beslut från 
kommunstyrelsens planutskott den 30 augusti 2022, § 50, och kommunfullmäktige den 26 januari 2023, § 
4.  
 
Projekten som berörs är:  
- Jonstorps bibliotek  
- Röret Östra  
- Brors Backe  
 
Projektet Jonstorps bibliotek har som syfte att möjliggöra bostäder och service/centrumverksamhet. Röret 
Östra, liksom Brors Backe har som syfte att möjliggöra bostäder inom sina respektive områden.  
 
Investeringsramen föreslås utökas för att rymma dessa tre projekt. Samtliga projekt visar enligt respektive 
budget positiva netton. 
 
Vad gäller Röret Östra och Brors Backe saknas i nuläget planuppdrag för dessa, men behöver finnas för 
att tidplanen i kommunfullmäktige beslut den 26 januari 2023, § 4, ska hålla. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 9 februari 2023, 
Kommunledningskontoret, reviderad exploateringsbudget för 2023 den 13 februari 2023. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att investeringsramen för exploateringsavdelningens projekt utökas enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att uppdra åt planavdelningen att genomföra planprocess för Röret Östra och Brors Backe. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

   2023-02-16    KS/2023/104 
 

 

 
 
 
 
 

 

HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

 Karl Rüter 
Exploateringschef 
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Tidigare budget
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Tidsbestämda projekt 3 437 -1 397 -13 924 -1 451 -33 014 -15 370 -34 694 -1 133 -8 366 -9 800
Varav utgifter/kostnader 26 989 42 940 44 581 27 654 17 670 16 770 18 303 13 200 1 634 200
Varav inkomster -23 552 -44 337 -58 505 -29 105 -50 684 -32 140 -52 997 -14 333 -10 000 -10 000

De tre projektens påverkan på budgeten
Varav utgifter/kostnader 2 250 3 750 6 000 1 500 200
Varav inkomster -31 050

Ny, utökad, budget
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Tidsbestämda projekt 5687 2353 -38974 49 -32814 -15370 -34694 -1133 -8366 -9800
Varav utgifter/kostnader 29 239 46 690 50 581 29 154 17 870 16 770 18 303 13 200 1 634 200
Varav inkomster -23 552 -44 337 -89 555 -29 105 -50 684 -32 140 -52 997 -14 333 -10 000 -10 000

Samtliga belopp anges i kkr
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Svar på motion angående utlysa klimatnödläge i 
Höganäs kommun 

KS/2021/462 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2023-02-28    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) 
Pia Lidwall (KD) 
Christian Johansson (SD) 
Eva Hemström (C) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S)  ersätter Lennart Nilsson (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Nils Hyllienmark (M) 

Fredrik Eljin (KD) 
Göran Lock (MP) 
Louise Stjernquist (L) 
Sandra Kovács (M) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 09:00-12:00 
  
Paragrafer §29 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Johan Ingvarson (MP) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Johan Ingvarson (MP)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2023-03-08 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2023-03-08 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2023-02-28    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2021/462 
§ 29 
SVAR PÅ MOTION ANGÅENDE ATT UTLYSA KLIMATNÖDLÄGE I 
HÖGANÄS KOMMUN 
Sammanfattning av ärendet   
Emma Wennerholm (V) inkom, den 30 september 2021, med en motion om att utlysa klimatnödläge i 
Höganäs kommun. Motionären yrkar att: 
  
• i likhet med FN:s klimatpanel IPCC och hundratals städer och länder världen över erkänna att vi 

befinner oss i ett klimatnödläge och att det varar tills världens nationer säkerställt att 1,5-
gradersmålet uppnås, 

• ta fram en handlingsplan som svarar mot klimatnödläget och redogör för de åtgärder som 
kommunen vidtagit eller planerar för att uppnå 1,5-gradersmålet, 

• granska pågående och planerade projekt och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att allt 
arbete är kompatibelt med 1,5-gradersmålet, även om det kräver omprövning av tidigare fattade 
beslut, 

• tillsätta en vetenskaplig klimatpanel för att vägleda och utvärdera kommunens arbete mot 1,5-
gradersmålet, 

• utveckla samarbete med andra kommuner nationellt och internationellt för att stärka vår 
kompetens och optimera våra insatser, 

• ta kompensatoriskt ansvar för en snabb omställning tills högre instanser tar sitt fulla ansvar, samt 
• kommunen årligen redovisar alla vidtagna åtgärder för att uppnå 1,5-gradersmålet, samt den 

kända eller uppskattade effekt som arbetet resulterat i. 
  
Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari 2022, § 38, att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att 
svara på inkommen motion.  
  
Beslutsunderlag 
Emma Wennerholm (V), motion den 30 september 2021, 
Kommunstyrelsen, beslut den 8 februari 2022, § 38. 
  
Förslag till beslut 
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
  
att avslå motionen.  
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2023-02-28    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-04-03 
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 2023-03-08 1 (1) 
 

 
 

 
 

 HÖGANÄS KOMMUN 
 

  
 

 263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se 
WWW.HOGANAS.SE 

 
 

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 
YTTRANDE ÖVER UTLYSANDE AV 
KLIMATNÖDLÄGE I HÖGANÄS KOMMUN 

 
Höganäs kommun arbetar idag med klimatfrågan på en mängd olika sätt. Vi har ett 
miljöprogram som snart skall uppdateras vi har en  hållbarhetsutvecklare som är anställd för 
att arbeta med dessa frågor tillsammans med olika förvaltningar och nämnder.  
 
Vi har en kolodioxidbudget framtagen som är ett viktigt redskap i detta arbete. Jag anser att 
miljöfrågan är mycket viktig och att vi som kommun bör hitta bra och verksamma vägar för 
att minska vårt klimatavtryck. Dock tror jag att en fråga om kommunalt klimatnödläge skulle 
få en ganska begränsad om någon effekt för jordens klimat.  Det är också en fråga som jag 
tolkar som nationell och ett sådant utlysande bör komma från den nationella politiken om 
ett sådant beslut skall fattas. 
 
Åtgärderna ovan är bara några av de klimatåtgärder som Höganäs vidtagit. 
Höganäs klimatarbete är starkt och skall stärkas ytterligare men att som motionen säger ta 
ett kompensatoriskt ansvar för andra låter i mina öron orimligt då vår främsta uppgift är att 
tillvarata Höganäs intressen och inom ramen för detta föra en god lokal politik. 
 
Mot bakgrund av ovanstående anser jag att motionen bör avslås. 

 
 

Kommunstyrelsens ordförande 
Peter Schölander (M) 
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HÖGANÄS KOMMUN
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

 YTTRANDE  1 (2) 
 
 

   2022-02-01 
 SLUTLIG INSTANS:  KS/2021/462 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

YTTRANDE AKUTA MOTIONER PÅ GRUND AV 
KLIMATNÖDLÄGE 
 
Sammanfattning av ärendet 
Motion har inkommit från Namn Namnsson (partibeteckning) den X månad år. 
Motionärerna yrkar att… 
 
Remiss har inkommit från Myndigheten den X månad år. Myndigheten önskar att 
kommunen yttrar sig över… 
 
Beslutsunderlag 
Namn Namnsson (partibeteckning): Motion om Rubrik på motion, inkommen den X 
månad år.  
 
Myndigheten, utredning den X månad år.  
 
Yttrande 
Förvaltningen anser/gör bedömningen att… 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Nämndens namn/utskottets namn beslutar/ 
Nämndens namn/utskottets namn föreslår nämnden besluta/ 
Nämndens namn/utskottets namn föreslår nämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla… 
 
att avslå… 
 
 
 
 Chef Namn Efternamn 
 Titel 
            

 John Nielsen 
 Fastighetschef 
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HÖGANÄS KOMMUN
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

 
 
 

  2 
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Svar på motion angående öppna nämndsmöten 
för åhörare 

KS/2022/197 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2023-02-28    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) 
Pia Lidwall (KD) 
Christian Johansson (SD) 
Eva Hemström (C) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S)  ersätter Lennart Nilsson (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Nils Hyllienmark (M) 

Fredrik Eljin (KD) 
Göran Lock (MP) 
Louise Stjernquist (L) 
Sandra Kovács (M) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 09:00-12:00 
  
Paragrafer §28 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Johan Ingvarson (MP) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Johan Ingvarson (MP)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2023-03-08 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2023-03-08 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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     KS/2022/197 
§ 28 
SVAR PÅ MOTION ANGÅENDE ÖPPNA NÄMNDSMÖTEN FÖR 
ÅHÖRARE 
Sammanfattning av ärendet   
Louise Stjernquist (L), Ros-Mari Paulsson (L) och Ulrika Adsersen (L) har, den 15 mars 2022, lämnat 
in en motion gällande att utveckla den kommunala demokratin och öppna nämndsmöten för åhörare. 
Motionärerna yrkar att, i de fall inte sekretessbestämmelser begränsar det, ge allmänheten tillgång till att 
vara åhörare vid nämnds- och styrelsemöten, till exempel via webbsändningar, samt att det införs i 
augusti 2022.  
  
Kommunstyrelsen uppdrog den 10 maj 2022, § 113, åt kommunstyrelsens ordförande att svara på 
inkommen motion.  
  
Beslutsunderlag 
Louise Stjernquist (L), Ros-Mari Paulsson (L) och Ulrika Adsersen (L), motion den 15 mars 2022, 
Kommunstyrelsen, beslut den 10 maj 2022, § 113. 
  
Förslag till beslut 
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.  
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
  
att avslå motionen. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-04-03 
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 HÖGANÄS KOMMUN 
 

  
 

 263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se 
WWW.HOGANAS.SE 

 
 

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 
YTTRANDE ÖVER MOTION OM ÖPPNA 
NÄMNDSMÖTEN 

 
Liberalerna har skrivit en motion som går ut på att kommunens nämndsmöten skall ge 
tillträde till allmänheten. 
 
När våra nämnder fattar beslut blir dessa allmänna och kan i de flesta fall (om inte sekretess 
råder) förklaras för medborgarna av de som sitter i nämnden. Även kallelser till 
nämndsmöten läggs ut publikt 
 
På våra nämndsmöten förs ofta en ganska öppen diskussion vilket jag anser vara viktigt. 
Syftet med motionen sägs vara att stärka demokratin. Jag tror inte att detta skulle bli fallet. 
Jag tror att mycket av den diskussion som förs i nämndsrummet idag skulle komma att föras 
i mindre grupper på andra ställen om alla som ville fick närvara på nämndens möten. Det 
skulle på så vis försvaga istället för att förstärka demokratin. 
 
Det står idag var och en fritt att förklara sitt ställningstagande för allmänheten efter eller 
före nämndsmötet det finns inget som hindrar dessa förklaringar att innehålla korrekt och 
relevant information i dagsläget. Dessutom kommer många ärenden vidare till fullmäktige 
som enligt gällande regler har öppet och sänder från samtliga möten. 
 
Mot bakgrund av ovanstående bör denna motion därför avslås. 

 
 

Kommunstyrelsens ordförande 
Peter Schölander (M) 
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Motion     220315 
 

Utveckla den kommunala demokratin och öppna nämndsmöten för åhörare 

Demokrati är något som gärna tas för givet, men händelser i omvärlden påminner oss 
ständigt om att det är något som måste försvaras, värnas och utvecklas. 
Vi Liberaler ser det behovet även i vår kommun. 

För oss innebär demokrati att vi ska ha en frisk debatt mellan oss politiskt aktiva, såväl som 
med kommunens invånare. För liberaler innebär begreppet demokrati också att vi ger 
medborgarna korrekt och relevant information, speciellt när det gäller lokala beslut som 
direkt påverkar medborgarnas vardag.  

Informations- och kommunikationsprocessen till politiken och allmänheten kan och bör 
utvecklas ordentligt. Som exempel kan nämnas kommunikationen runt Väsby förskola, 
omorganisering inom socialtjänsten, Norra Hages förskola och hållbarhetsschema inom 
HOAB, som alla lämnade mycket att önska för alla inblandade. Kommunen ska inte ha något 
att dölja. Hade det inte varit snyggt att låta intresserade, och de som blir direkt påverkade av 
beslutet, kunna få höra de olika partiernas resonemang och hur vi röstar? 

Vi tycker det är viktigt att upprätthålla och vidareutveckla en levande, lokal demokrati. 
Därför bör intresserade invånare, såväl som de vilka direkt berörs av olika beslut ges 
möjlighet att kunna lyssna på eller närvara vid nämndsmöten som åhörare. Därför föreslår 
Liberalerna Höganäs: 

Att i de fall inte sekretessbestämmelser begränsar det, ge allmänheten tillgång till att vara 
åhörare vid nämnds och styrelsemöten, till exempel via webbsändningar. 
Att det införs augusti 2022 

 

 

Louise Stjernquist Ros-Mari Paulsson Ulrika Adsersen 
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Svar på socialdemokraternas motion angående ny 
ishall vid Höganäs sportcenter 

KS/2022/276 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2023-02-28    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) 
Pia Lidwall (KD) 
Christian Johansson (SD) 
Eva Hemström (C) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S)  ersätter Lennart Nilsson (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Nils Hyllienmark (M) 

Fredrik Eljin (KD) 
Göran Lock (MP) 
Louise Stjernquist (L) 
Sandra Kovács (M) 

  
Övriga närvarande  Anneli Sjöborg (chef för kultur- och fritidsförvaltningen) 

Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 
Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 09:00-12:00 
  
Paragrafer §26 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Johan Ingvarson (MP) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Johan Ingvarson (MP)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2023-03-08 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2023-03-08 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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     KS/2022/276 
§ 26 
SVAR PÅ SOCIALDEMOKRATERNAS MOTION ANGÅENDE NY 
ISHALL VID HÖGANÄS SPORTCENTER 
Sammanfattning av ärendet   
Motion har inkommit från Reinhold Knutsson (S) den 21 april 2022. Motionären yrkar att 
möjligheterna att uppföra en ishall vid Höganäs sportcenter utreds skyndsamt.  
  
Kommunstyrelsen beslutade den 31 maj 2022, § 133, att remittera inkommen motion till kultur- och 
fritidsförvaltningen för yttrande. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med en lokalförsörjningsplan för att undersöka behov, 
efterfrågan och status på befintliga och nya anläggningar. Förvaltningen gör bedömningen att en ny 
ishall bör utredas inom planen för lokalförsörjning. 
  
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningen, yttrande den 15 februari 2023, 
Reinhold Knutsson (S), motion angående ny ishall vid Höganäs Sportcenter den 21 april 2022. 
  
Förslag till beslut 
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
  
Kerstin Björkäng Wirehed (S) yrkar att motionen bifalls.  
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut mot Kerstin Björkäng Wireheds (S) 
bifallsyrkande under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla ordförandes förslag 
till beslut.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
  
att avslå motionen. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-04-03 
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 HÖGANÄS KOMMUN 
 

  
 

 263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se 
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 
YTTRANDE ANGÅENDE UTREDNING AV NY 
ISHALL 

 
Reinhold Knutsson (S) har inkommit med en motion angående att skyndsamt utreda en 
placering av en ishall i Lerberget. 
 
Kommunen har en fin och nyligen renoverad ishall i Jonstorp och inga planer finns på att 
flytta denna. Dock är det så att kommunen ständigt tittar på sitt behov av lokaler för olika 
aktiviteter så även för ishallen. Det innebär att ett sådant arbete pågår kontinuerligt. I 
motionen begärs att detta skall utredas skyndsamt. Någon sådan skyndsam utredning finns 
inte planerad utan det finns med i det löpande arbetet och kommer precis som brukligt att 
finnas med i framtiden.  
 
Jag anser därför att motionen i detta fall kan ses som besvarad då arbetet görs inom ramen 
för det löpande arbetet. 

 
 

Kommunstyrelsens ordförande 
Peter Schölander (M) 
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    Socialdemokraterna Höganäs 
 

 

MOTION 

 

Ny ishall vid Höganäs Sportcenter 

 

När ishallen i Jonstorp skulle renoveras för några år sedan fördes en diskussion kring att flytta 

ishallen till Höganäs sport center istället för att renovera den i Jonstorp. Vi socialdemokrater var 

ingen anhängare av det men vi ansåg redan då att tanken på en ishall vid Höganäs sportcenter 

vore en god framtidsidé 

Anledningen till att vi anser att det behövs ytterligare en ishall är att det är svårt att få tider i 

Jonstorps ishall som idag har en stor och viktig hockeyverksamhet. 

Vi har också förstått att det finns ett stort intresse bland kommuninvånarna att en ishall finns för 

allmänhetens åkning och för att utöva konståkning.  

Socialdemokraterna i Höganäs yrkar därför 

att möjligheterna till att uppföra en ishall vid Höganäs Sportcenter utreds skyndsamt. 

 

Höganäs 2022-04-21 

 

Reinhold Knutsson   
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2023-02-28    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) 
Pia Lidwall (KD) 
Christian Johansson (SD) 
Eva Hemström (C) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S)  ersätter Lennart Nilsson (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Nils Hyllienmark (M) 

Fredrik Eljin (KD) 
Göran Lock (MP) 
Louise Stjernquist (L) 
Sandra Kovács (M) 

  
Övriga närvarande  Anneli Sjöborg (chef för kultur- och fritidsförvaltningen) 

Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 
Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 09:00-12:00 
  
Paragrafer §25 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Johan Ingvarson (MP) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Johan Ingvarson (MP)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2023-03-08 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2023-03-08 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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     KS/2022/286 
§ 25 
SVAR PÅ LIBERALERNAS MOTION ANGÅENDE EN NY ISHALL VID 
HÖGANÄS SPORTCENTER 
Sammanfattning av ärendet   
Motion har inkommit från Louise Stjernquist (L), Ros-Mari Paulsson (L) och Ulrika Adsersen (L) den 
20 april 2022. Motionärerna föreslår att en ny ishall etableras vid Höganäs Sportcenter och att den 
finansieras genom att inte flytta Kullagymnasiet. 
  
Kommunstyrelsen beslutade den 31 maj 2022, § 134, att remittera inkommen motion till kultur- och 
fritidsförvaltningen för yttrande.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning är att ishallsverksamhet på två orter i kommunen måste 
utredas grundligt för att undersöka behov och efterfrågan. 
  
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningen, yttrande den 15 februari 2023, 
Louise Stjernquist (L), Ros-Mari Paulsson (L) och Ulrika Adsersen (L) motion avseende byggnation av 
ny ishall vid Höganäs Sportcenter den 20 april 2022. 
  
Förslag till beslut 
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.   
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
  
att avslå motionen. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-04-03 
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 HÖGANÄS KOMMUN 
 

  
 

 263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se 
WWW.HOGANAS.SE 

 
 

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 
YTTRANDE ÖVER MOTION OM EN NY ISHALL 
Motion har inkommit från Liberalerna med ett yrkande om att bygga en ny ishall vid 
Höganäs sportcenter. 
 
Höganäs är en relativt liten kommun och det får anses ovanliugt att kommuner av vår 
storlek har två ishallar att tillgå av flera olika skäl. Enligt texten i motionen skall byggandet 
finansieras genom att avstå från att bygga en ny gynmnasieskola och pengarna som då sparas 
skall gå till den nya ishallen. Något beslut om ny gymnasieskola och dess placering är såvitt 
jag vet inte taget varför denna finansiering får anses falla i dagsläget. Motionen har heller 
intre tagit med kostnader för drift av den nya hallen i sitt förslag. 
 
Det finns i dagsläget inga planer på att bygga ytterligare en ishall i kommunen. Detta i 
kombination med den bristfälliga finansieringen av förslaget med två ishallar i kommunen  
gör att jag anser att motionen skall avslås. 

 
 
 

Kommunstyrelsens ordförande 
Peter Schölander (M) 
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Motion      Höganäs 220420 

Bygg en ny ishall vid Höganäs Sportcenter 
 

Höganäs och Kullabygden är en fantastisk plats med ett väldigt attraktivt Sportcenter, som självklart 

ska utvecklas vidare. Lika viktigt är att alla de frivilliga krafter som lägger tid och kraft på 

träning/utveckling/utbildning av barn och ungdomar ska mötas av fräscha och väl fungerande 

anläggningar. 

Bygden har en genuin ishockeyhistoria. Jonstorp ishall etablerades på 50-talet som en av de tjugo 

första konstisbanorna i Sverige. Konstisbanan har sedan dess, formats till dagens fina ishall.  

Utan att på något sätt vilja konkurrera med den verksamhet som bedrivs i Jonstorps ishall, ser vi 

inom Liberalerna det som ett naturligt nästa steg för Höganäs Sportcenter att en kompletterande 

ishall etableras.  

Syftet med ytterligare en ishall är att erbjuda:  

• Etablerade och nya föreningar möjlighet till träning på is. 

• Istid under skoltid för samtliga elever, särskilt för de elever som går på Kullagymnasiets 

program med hockeyprofil. 

• Istid för allmänheten, så kallad ”allmänhetens åkning”.  

• Möjligheter för fler is-sporter att starta verksamhet. 

 

Vad kostar då en hall av den typ som vi har i åtanke? En faktabaserad uppskattning ligger på strax 

under 50 MSEK. Marginal finns för att komplettera hallens tak med en solcellsanläggning.  

Vi vill finansiera detta genom att inte flytta Kullagymnasiet. Siffor som redovisats, ger vid handen att 

denna skola skulle gå lös på en merkostnad på 76 MSEK i jämförelse med att behålla gymnasiet på 

nuvarande plats.  

Det är viktigt att den kompetens som finns, både i och utanför kommunen, av liknande projekt tas 

tillvara när det gäller utformning, etablering och framtida drift. Därför bör en referensgrupp 

etableras, med representanter för exempelvis Jonstorp IF Rögle BK och IF Lejonet. 

Liberalerna Höganäs yrkar därför: 

Att en ny ishall etableras vid Höganäs Sportcenter. 

 

 

 

Louise Stjernquist Ros-Mari Paulsson Ulrika Adsersen 
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Svar på motion angående belysta cykelbanor 

KS/2022/315 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2023-02-28    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) 
Pia Lidwall (KD) 
Christian Johansson (SD) 
Eva Hemström (C) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S)  ersätter Lennart Nilsson (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Nils Hyllienmark (M) 

Fredrik Eljin (KD) 
Göran Lock (MP) 
Louise Stjernquist (L) 
Sandra Kovács (M) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 
Pär Ragvald (stadsmiljöchef) 
Josefin Bengtsson (parkingenjör) 

  
Sammanträdestid kl 09:00-12:00 
  
Paragrafer §35 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Johan Ingvarson (MP) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Johan Ingvarson (MP)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2023-03-08 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2023-03-08 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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     KS/2022/315 
§ 35 
SVAR PÅ MOTION ANGÅENDE BELYSTA CYKELBANOR 
Sammanfattning av ärendet   
Motion inkom från Reinhold Knutsson (S) och Wivi-Anne Broberg (S) den 9 maj 2022. Motionärerna 
yrkar att kommunen snarast ser till att de sträckor av cykelvägen från Mölle genom Höganäs och ut till 
kommungränsen mot Helsingborg (den gamla banvallen) som i nuläget inte är belysta snarast utrustas 
med belysning.  
  
Kommunstyrelsen beslutade den 20 september 2022, § 165, att remittera motionen till 
samhällsbyggnadsförvaltningens stadsmiljöavdelning för yttrande.  
 
På sträckan mellan Mölle och Höganäs är det totalt 4 kilometer cykelväg som saknar belysning. 2,4 
kilometer extra om man tar vägen via vattnet från Margreteberg förbi reningsverket. Att belysa denna 
sträcka skulle kräva 213 belysningsstolpar. Av den klassiska modellen som vi har använt oss av tidigare 
skulle den totala kostnaden för inköp och anläggning bli cirka 2 400 000 kronor. 
 
Sträckan mellan Höganäs och Mjöhult saknar belysning på 6,9 kilometer. Att belysa denna sträcka med 
klassiska stolpar och armaturer skulle kräva 230 belysningsstolpar till en inköps- och 
anläggningskostnad på 2 600 000 kronor. 
 
443 klassiska belysningar förbrukar 153 kWh per dygn om lamporna är tända i 15 timmar. Detta skulle 
totalt bli 4 600 kronor i månaden för alla belysningspunkter vid en elkostnad på 1 krona/kWh. 
 
Det råder brist på mörka områden i kommunen och att sätta upp belysning utanför tätorter har en 
negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Vanligt ljus kan störa fladdermöss på nätterna. 
 
I stället kan man installera smarta armaturer som använder sig av rörelsesensorer så att belysningen 
enbart är i full drift när den används. Dessa styrs digitalt och är flexiblare än den klassiska armaturen. 
Man kan kombinera detta med lampor som lyser rött på natten. På detta sätt har man en mindre 
inverkan på djurlivet och en minskad elförbrukning. Att köpa in denna typ av armatur skulle kosta 1 
000 000 kronor extra. Totalbeloppet hamnar då på 6 000 000 kronor för inköp och anläggning på hela 
sträckan. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att köpa in smarta armaturer i högre utsträckning framöver 
och förespråkar att denna typ av armatur köps in. 
 
Med bakgrund av att anläggning av smarta/flexibla armaturer utreds i kommande planering samt den 
höga kostnaden för anläggning och drift av belysning i enlighet med motionen, föreslår 
samhällsbyggnadsförvaltningens stadsmiljöavdelning att motionen avslås. 
  
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, svar på motion den 7 februari 2023, 
Kommunstyrelsen beslut den 20 september 2022, § 165, 
Reinhold Knutsson (S) och Wivi-Anne Broberg (S), motion avseende belysta cykelbanor den 9 maj 
2022. 
  
Förslag till beslut 
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Ordförande Peter Schölander (M) föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
  
Kerstin Björkäng Wirehed (S) yrkar att motionen ska bifallas.  
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut mot Kerstin Björkäng Wireheds (S) 
bifallsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla ordförandes förslag till beslut.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
  
att avslå motionen. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-04-03 
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 HÖGANÄS KOMMUN 
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 
YTTRANDE ÖVER MOTION OM BELYSTA 
CYKELBANOR 

 
Belysta cykelbanor är i många fall viktiga inte minst ur ett trygghetsperspektiv för 
användarna. Dock är en generell belysning förenad med en mycket stor kostnad. Höganäs 
bör titta på olika smarta sätt att belysa cykelbanorna och när det är görligt ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Idag finns också en problematik med ”ljusföroreningar” i naturen som måste tas 
hänsyn till. 
 
Höganäs skall jobba med frågorna kontinuerligt men att ta ett generellt beslut ser jag inte 
som en framkomlig väg. 
 
Mot bakgrund av ovanstående anser jag att motionen skall avslås. 
 
 
 

Kommunstyrelsens ordförande 
Peter Schölander (M) 
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HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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Svar på motion angående belysta cykelbanor 
Sammanfattning av ärendet 
Motion inkom från Reinhold Knutsson (S) och Wivi-Anne Broberg (S) den 9 maj 2022. Motionärerna 
yrkar att kommunen snarast ser till att de sträckor av cykelvägen från Mölle genom Höganäs och ut till 
kommungränsen mot Helsingborg (den gamla banvallen) som i nuläget inte är belysta utrustas med 
belysning.  
 
På sträckan mellan Mölle och Höganäs är det totalt 4 kilometer cykelväg som saknar belysning. 2,4 
kilometer extra om man tar vägen via vattnet från Margreteberg förbi reningsverket. Att belysa denna 
sträcka skulle kräva 213 belysningsstolpar. Av den klassiska modellen som vi har använt oss av tidigare 
skulle den totala kostnaden för inköp och anläggning bli cirka 2 400 000 kronor. 
 
Sträckan mellan Höganäs och Mjöhult saknar belysning på 6,9 kilometer. Att belysa denna sträcka med 
klassiska stolpar och armaturer skulle kräva 230 belysningsstolpar till en inköps- och anläggningskostnad 
på 2 600 000 kronor.  
 
443 klassiska belysningar förbrukar 153 kWh per dygn om lamporna är tända i 15 timmar. Detta skulle 
totalt bli 4 600 kronor i månaden för alla belysningspunkter vid en elkostnad på 1 krona/kWh. 
 
Det råder brist på mörka områden i kommunen och att sätta upp belysning utanför tätorter har en negativ 
påverkan på den biologiska mångfalden. Vanligt ljus kan störa fladdermöss på nätterna.  
 
I stället kan man installera smarta armaturer som använder sig av rörelsesensorer så att belysningen enbart 
är i full drift när den används. Dessa styrs digitalt och är flexiblare än den klassiska armaturen. Man kan 
kombinera detta med lampor som lyser rött på natten. På detta sätt har man en mindre inverkan på 
djurlivet och en minskad elförbrukning. Att köpa in denna typ av armatur skulle kosta 1 000 000 kronor 
extra. Totalbeloppet hamnar då på 6 000 000 kronor för inköp och anläggning på hela sträckan. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att köpa in smarta armaturer i högre utsträckning framöver och 
förespråkar att denna typ av armatur köps in.  
 
Med bakgrund av att anläggning av smarta/flexibla armaturer utreds i kommande planering samt dels den 
höga kostnaden för anläggning och drift av belysning i enlighet med motionen föreslås att motionen 
avslås. 

 
Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsförvaltningens stadsmiljöavdelning, yttrande den 7 februari 2023, 
Reinhold Knutsson (S) och Wivi-Anne Broberg (S), motion angående belysta cykelbanor den 9 maj 2022, 
Kommunstyrelsen, beslut den 20 september 2022, § 165. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att avslå motionen. 
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 Pär Ragvald 
  Stadsmiljöchef 

 

 
 Tilda Brorsson 

  Trafikingenjör  
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Motion - Belysta cykelbanor 
 

I Höganäs kommun finns ett väl utbyggt nät av cykelbanor, både i centralorten 
och ute på landsbygden. Många av dessa cykelbanor är väl belysta, men inte alla. 

På den gamla banvallen från Mölle genom Höganäs och ut till kommungränsen 
mot Helsingborg finns det endast belysning genom byarna. Övriga delar är inte 
belysta. Här finns även långa sträckor kantade av höga buskage och träd som 
bitvis hänger in över cykelbanan. 

Detta gör att de som cyklar dessa sträckor under de mörka timmarna får en 
känsla av otrygghet, då vilda djur, strövande människor och andra cyklister även 
kan befinna sig där. 

 

Därför vill vi Socialdemokrater att: 

Kommunen snaraste ser till att dessa sträckor utrustas med belysning så 
invånarna i Höganäs kommun kan cykla tryggt även ute på landsbygden. 

 

Höganäs 2022-05-09 

 

 

Reinhold Knutsson(S)   Wivi-Anne Broberg(S) 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2023-02-28    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) 
Pia Lidwall (KD) 
Christian Johansson (SD) 
Eva Hemström (C) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S)  ersätter Lennart Nilsson (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Nils Hyllienmark (M) 

Fredrik Eljin (KD) 
Göran Lock (MP) 
Louise Stjernquist (L) 
Sandra Kovács (M) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Fredrik Arthursson (VA-chef) 
Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Margareta Engkvist Björkenhall (chef för teknik- och 
fastighetsförvaltningen) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 09:00-12:00 
  
Paragrafer §21 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Johan Ingvarson (MP) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Johan Ingvarson (MP)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2023-03-08 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2023-03-08 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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     KS/2022/1274 
§ 21 
SVAR PÅ MOTION ANGÅENDE PILOTPROJEKT RÖRANDE 
AVSALTNINGSANLÄGGNING 
Sammanfattning av ärendet   
Teknik- och fastighetsförvaltningens VA-avdelning har blivit ombedda att svara på inkommen motion 
från Louise Stjernquist (L), Ros-Mari Paulsson (L) och Ulrika Adsersen (L). I motionen yrkar 
liberalerna att Höganäs kommun mot Sydvatten ansöker om att genomföra ett pilotprojekt rörande 
införandet av membranteknik för att avsalta havsvatten och på så sätt producera dricksvatten. 
  
VA-avdelningens svar på motionen 
Vattenledningsnätet i Höganäs kommun är inte dåligt. Kommunen har cirka 45 läckor per år på 46 mil 
vattenledning vilket ger cirka 1 läcka per mil och år. Det är fullt normalt. En avsaltningsanläggning 
skulle på intet vis minska antalet läckor på vattenledningsnätet. 
  
En membranfilteranläggning som föreslås i motionen är en energikrävande process och skulle belasta 
kommunens redan hårt belastade elnät ytterligare. En avsaltningsanläggning producerar en stor mängs 
avfall i form av salt, partiklar och alger som finns i havsvattnet. Detta måste omhändertas. Det blir 
stora mängder då det obehandlat är i låga koncentrationer. En reningsanläggning kan byggas för att 
koncentrera avfallet så att det blir mindre mängder. Avfallet är sedan att klassa som farligt avfall. 
  
Placeringen av en avsaltningsanläggning behöver antingen ligga nära havet eller nära kommunens 
vattenledningsnät där dimensionerna på ledningarna är tillräckligt stora. Det begränsar platserna i 
Höganäs till Vikens hamnområde och det gamla vattenverket i Viken. Båda ställen kommer att 
behövas. 
  
En avsaltningsanläggning är en anläggning som behöver vara i drift kontinuerligt för att fungera. Att ha 
en sådan anläggning stående i väntan på att behovet uppkommer är inte tillrådligt. 
  
Kostnaden för avsaltat vatten är mellan 5 och 10 gånger högre än för vattnet vi idag köper från 
Sydvatten. Sydvatten har stor kapacitet att försörja sina delägarkommuner med vatten och har ett stort 
ansvar för att i framtiden försörja oss med det vatten vi behöver i kommunen. 
  
En avsaltningsanläggning är en dyr anläggning, både som investering och i driftskedet. Någon 
pilotanläggning behövs inte då tekniken är känd sedan tidigare. 
  
Beslutsunderlag 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, svar på motion den 14 februari 2023, 
Louise Stjernquist (L), Ros-Mari Paulsson (L) och Ulrika Adsersen (L), motion angående pilotprojekt 
rörande avsaltningsanläggning den 22 augusti 2022.  
  
Förslag till beslut 
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.   
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Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
  
att avslå motionen.  
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-04-03 
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 HÖGANÄS KOMMUN 
 

  
 

 263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se 
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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 
YTTRANDE ÖVER MOTION OM PILOTPROJEKT 
RÖRANDE AVSALTNINGSANLÄGGNING 

 
En avsaltningsanläggning är väldigt dyr i såväl drift som investering. Dessutom är den 
platskrävande Tekniken är känd och utvecklad sedan tidigare och behöver inte testas. Den 
process som föreslås är dessutom mycket energikrävande.  
 
Det pågår kontinuerligt arbete med vår vattenförsörjning både inom ramen för sydvatten 
och internt i vår kommun. Vid frågor till andra kommuner i kollektivet är intresset mycket 
svalt för ett avsaltningsprojekt. 
 
Mot bakgrund av detta i kombination med det våra tjänstemän framför anser jag att 
motionen bör avslås. 

 
 
 

Kommunstyrelsens ordförande 
Peter Schölander (M) 
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SVAR PÅ MOTION RÖRANDE PILOTPROJEKT AV 
AVSALTNINGSANLÄGGNING. 
Bakgrund 
Teknik- och fastighetsförvaltningens VA-avdelning har blivit ombedda att svara på 
inkommen motion från Louise Stjernquist (L), Ros-Mari Paulsson (L) och Ulrika Adsersen 
(L). I motionen yrkar liberalerna att Höganäs kommun mot Sydvatten ansöker om att 
genomföra ett pilotprojekt rörande införandet av membranteknik för att avsalta havsvatten 
och på så sätt producera dricksvatten.  
 
Svar på motion 
Vattenledningsnätet i Höganäs kommun är inte dåligt, vi har ca 45 läckor per år på 46 mil 
vattenledning vilket ger ca 1 läcka per mil och år. Vilket är fullt normalt.  
En avsaltningsanläggning skulle på intet vis minska antalet läckor på vattenledningsnätet. 
 
En membranfilteranläggning som föreslås i motionen är en energikrävande process och 
skulle belasta kommunens redan hårt belastade elnät ytterligare. En avsaltningsanläggning 
producerar en stor mängs avfall i form av salt, partiklar och alger som finns i havsvattnet. 
Detta måste omhändertas. Det blir stora mängder då det obehandlat är i låga 
koncentrationer. En reningsanläggning kan byggas för att koncentrera avfallet så att det blir 
mindre mängder. Avfallet är sedan att klassa som farligt avfall. 
 
Placeringen av en avsaltningsanläggning behöver antingen nära havet eller nära kommunens 
vattenledningsnät där dimensionerna på ledningarna är tillräckligt stora det begränsar 
platserna i Höganäs till Vikens hamnområde och det gamla vattenverket i Viken. Båda 
ställen kommer att behövas.  
 
En avsaltningsanläggning är en anläggning som behöver vara i drift kontinuerligt för att 
fungera. Att ha en sådan anläggning stående i väntan på att behovet uppkommer är inte 
tillrådligt. 
 
Kostnaden för avsaltat vatten är mellan 5 och 10 gånger högre än för vattnet vi idag köper 
från Sydvatten. Sydvatten har stor kapacitet att försörja sina delägarkommuner med vatten 
och har ett stort ansvar för att i framtiden försörja oss med det vatten vi behöver i 
kommunen. 
 
Sammanfattningsvis  
En avsaltningsanläggning är en dyr anläggning, både som investering och i driftskedet. 
Någon pilotanläggning behövs inte då tekniken är känd sedan tidigare. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att avslå motionen angående pilotprojekt rörande en avsaltningsanläggning. 
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Fredrik Arthursson 
VA-chef 
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     Höganäs 2022-08-22 

 

 

Motion angående pilotprojekt rörande avsaltningsanläggning 

 
Flera regioner i Sverige behöver öka mängden tillgängligt dricksvatten. Ett sätt att få 

tillgång till dricksvatten är genom att avsalta havsvatten via omvänd osmos. 

Tekniken används redan idag i Sverige, bl.a på öar i skärgården. 

 

I Höganäs kommun sker vattenförsörjningen från Bolmen, via Ringsjöverken och 

vidare norrut. Om problem skulle uppstå har vi svårt att försörja kommunen med 

dricksvatten eftersom vi inte har de reservvattentäkter som skulle behövas för att 

kunna vara självförsörjande. Vad vi däremot har gott om är havsvatten! 

 

Gotlands kommun har genomfört ett stort arbete för att trygga sin försörjning av 

vatten. Man driftsatte 2019 norra Europas största membranverk för att avsalta 

östersjövatten, 4 mil söder om Visby i Kvarnåkershamn. Vägen till detta verk har 

gått genom ett försöksverk på östra Gotland vid Herrvik, en plats som man haft 

byggförbud på för att man inte kunnat säkerställa vattentillgången.  

 

Herrviksverket har producerat ca 500 kbm dricksvatten per dygn med ett mycket 

lyckat resultat. Volymen motsvarar vattenförbrukning för ca 2 500 invånare och har 

gjort att Herrvik numera kan utöka sitt invånarantal. Kostnaden för detta 

försöksverk har varit ca 20 miljoner kronor.  

 

Är det möjligt att genomföra motsvarande projekt i Höganäs kommun för att trygga 

vattentillgången för såväl livsmedel som bevattning till grödor och djurbesättningar? 

Vattenledningsnätet i Höganäs har en historia från 50-70-talet och är från början ett 

brandpostnät. Läckaget är stort och den årliga underhållskostnaden har skjutit i 

höjden. Det är i stort sett skador varje dag i och runt centralorten. 

 

Liberalerna yrkar därför: 

Att Höganäs kommun mot Sydvatten ansöker om att genomföra ett pilotprojekt 

rörande införandet av membranverk för att avsalta havsvatten 

 

För Liberalerna i Höganäs 

Louise Stjernquist 

Ros-Marie Paulsson 

Ulrika Adsersen 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2023-02-28    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) 
Pia Lidwall (KD) 
Christian Johansson (SD) 
Eva Hemström (C) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S)  ersätter Lennart Nilsson (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Nils Hyllienmark (M) 

Fredrik Eljin (KD) 
Göran Lock (MP) 
Louise Stjernquist (L) 
Sandra Kovács (M) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 
Pär Ragvald (stadsmiljöchef) 
Josefin Bengtsson (parkingenjör) 

  
Sammanträdestid kl 09:00-12:00 
  
Paragrafer §34 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Johan Ingvarson (MP) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Johan Ingvarson (MP)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2023-03-08 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2023-03-08 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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     KS/2017/285 
§ 34 
FINANSIERING AV KAPITALKOSTNADER FÖR STORGATAN ETAPP 3 
Sammanfattning av ärendet   
Storgatan etapp tre är nu klar och det är dags att driftsätta projektet. Projektet har följt tidsplan och 
även budget. Projektet i sin helhet har blivit 5,4 miljoner kronor billigare när etapp tre är klart. 
 
För att finansiera kapitalkostnaderna, behöver samhällsbyggnadsförvaltningen en ökad ram med 980 
tkr för 2023. Driftstart för den nya anläggningen är satt till 1 januari 2023 och kapitalkostnaden för 
2023 blir 980 tkr beräknat på anläggningens faktiska avskrivningstid. 
  
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 7 februari 2023. 
  
Förslag till beslut 
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att tillföra 
samhällsbyggnadsförvaltningen 980 tkr i driftsram för 2023 för de nya kapitalkostnaderna, att effekten 
av de tillkommande kapitalkostnaderna arbetas in i budget 2024 och framåt 
av kommunledningskontorets ekonomiavdelning, samt att finansiera de nya kapitalkostnaderna med 
medel ur hyresfonden. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att tillföra samhällsbyggnadsförvaltningen 980 tkr i driftsram för 2023 för de nya kapitalkostnaderna, 
 
att effekten av de tillkommande kapitalkostnaderna arbetas in i budget 2024 och framåt 
av kommunledningskontorets ekonomiavdelning, 
 
att finansiera de nya kapitalkostnaderna med medel ur hyresfonden. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-04-03 
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HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Finansiering av kapitalkostnader för storgatan etapp 3 
Sammanfattning av ärendet 
Storgatan etapp 3 är nu klar och det är dags att driftsätta projektet. Projektet har följt tidsplan och även 
budget. Projektet i sin helhet har blivit 5,4 miljoner kronor billigare när etapp 3 är klart. 
 
För att finansiera kapitalkostnaderna, behöver samhällsbyggnadsförvaltningen en ökad ram med 980 tkr 
för 2023. Driftstart för den nya anläggningen är satt till 1 januari 2023 och kapitalkostnaden för 2023 blir 
980 tkr beräknat på anläggningens faktiska avskrivningstid. 
 
Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 7 februari 2023. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tillföra samhällsbyggnadsförvaltningen 980 tkr i driftsram för 2023 för de nya kapitalkostnaderna, 
 
att effekten av de tillkommande kapitalkostnaderna arbetas in i budget 2024 och framåt av 
kommunledningskontorets ekonomiavdelning, 
 
att finansiera de nya kapitalkostnaderna med medel ur hyresfonden. 
 

 

 

 Jacob von Post 
 Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 Pär Ragvald 

  Stadsmiljöchef 
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NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) 
Pia Lidwall (KD) 
Christian Johansson (SD) 
Eva Hemström (C) 
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§ 27 
YTTRANDE GÄLLANDE REMISS FÖR PROGRAM FÖR 
RÄDDNINGSTJÄNST OCH SANERING VID UTSLÄPP AV 
RADIOAKTIVA ÄMNEN 
Sammanfattning av ärendet   
Remiss har inkommit från Länsstyrelsen Skåne den 20:e december 2022. Länsstyrelsen Skåne önskar 
att kommunen yttrar sig över ”program för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva 
ämnen”. 
Programmet består av ett huvudprogram med tillhörande delplaner. Länsstyrelsen önskade synpunkter 
på innehållet i huvudprogrammet som ska kunna läsas separat. Delplan för indikering skall läsas som 
ett utkast och beskriver metodik och tillvägagångssätt vid strålningsmätning. 
  
Kommunledningskontoret och Räddningstjänsten anser att ”Program för räddningstjänst och sanering 
vid utsläpp av radioaktiva ämnen” är ett bra övergripande ramverk för hur en händelse med utsläpp av 
radioaktiva ämnen ska hanteras. Det önskas dock (i bilaga 4) förtydligande kring utbildning och övning 
samt dess kostnader. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret och räddningstjänsten, yttrande den 14 februari 2023, 
Länsstyrelsen Skåne, program för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen den 
20 december 2022. 
  
Förslag till beslut 
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta 
att anta yttrandet som sitt eget.  
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att anta yttrandet som sitt eget.  
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-04-03 
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YTTRANDE GÄLLANDE REMISS FÖR 
PROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNST OCH 
SANERING VID UTSLÄPP AV RADIOAKTIVA 
ÄMNEN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Remiss har inkommit från Länsstyrelsen Skåne den 20:e december 2022. Länsstyrelsen 
Skåne önskar att kommunen yttrar sig över ”Program för räddningstjänst och sanering 
vid utsläpp av radioaktiva ämnen”. 
Programmet består av ett huvudprogram med tillhörande delplaner. Länsstyrelsen 
önskade synpunkter på innehållet i huvudprogrammet som ska kunna läsas separat.  
Delplan för indikering skall läsas som ett utkast och beskriver metodik och 
tillvägagångssätt vid strålningsmätning. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret och räddningstjänsten, yttrande den 14 februari 2023, 
Länsstyrelsen Skåne, program för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva 
ämnen den 20 december 2022. 

 
Yttrande 
Kommunledningskontoret och Räddningstjänsten anser att ”Program för räddningstjänst 
och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen” är ett bra övergripande ramverk för hur 
en händelse med utsläpp av radioaktiva ämnen ska hanteras.  
Det önskas dock (i bilaga 4) förtydligande kring utbildning och övning samt dess 
kostnader.  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att bifalla yttrandet som sitt eget. 
 

 
 Lars Scotte 
 Räddningschef 
            

 Jonna Ahlberg 
 Beredskaps- o säkerhetssamordnare 
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Sammanfattning 
Denna plan tillsammans med bilagor utgör Länsstyrelsens 
program för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av 
radioaktiva ämnen enligt 4 kap. 21 § Förordning (2003:789) om 
skydd mot olyckor. Planen ersätter ”Saneringsplan Länsstyrelsen i 
Skåne län” och ”Länsstyrelsens program för räddningstjänst vid 
utsläpp av radioaktiva ämnen” fastställda 2009-11-19. 
Programmet är ett deldokument under Krisledningsplan för 
Länsstyrelsen Skåne (2019). 
 
Länsstyrelsen har enligt 4 kap. 15 § Förordning (2003:789) om 
skydd mot olyckor ett utpekat ansvar för räddningstjänst och 
sanering vid radioaktivt nedfall från en kärnteknisk olycka. 
Parallellt gäller även Länsstyrelsens geografiska områdesansvar 
som vid en sådan händelse bland annat skulle ställa höga krav på 
samhällets information till allmänheten. Detta ställer i sin tur 
stora krav på att Länsstyrelsen Skåne har en väl förberedd och 
övad krisorganisation. Det kräver också en god planering för 
arbetet med ledning och samordning om radioaktivt nedfall från 
en kärnteknisk olycka skulle drabba länet.  
 
I denna plan för hantering av utsläpp av radioaktiva ämnen 
beskriver vi Länsstyrelsens ansvar och uppgifter inom ramen för 
såväl räddningstjänst och sanering som Länsstyrelsens geografiska 
områdesansvar vid en sådan händelse. Under processen har planen 
remitterats till ett stort antal myndigheter som berörs av 
planeringen.  
 
 
Januari 2023 
 
 
 
 
 
Anneli Hultén  Marcus Björklund 
Landshövding   Beredskapsdirektör 
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1. Inledning 
Detta dokument tillsammans med bilagor utgör Länsstyrelsen Skånes Program för 
räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen. Enligt 4 kap 6 och 8§§ Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ansvarar staten för räddningstjänst och 
sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning1 i sådan 
omfattning att särskilda åtgärder krävs för att skydda allmänheten eller då 
överhängande fara för ett sådant utsläpp föreligger. I 4 kap 15§ Förordning 
(2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) anges att Länsstyrelsen ansvarar för 
räddningstjänst och sanering efter sådana utsläpp. 
 
Enligt 1 kap 2§ LSO avses med räddningstjänst räddningsinsatser som staten eller 
kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att 
hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön. Staten eller en 
kommun skall ansvara för en räddningsinsats endast om detta är motiverat med 
hänsyn till  

− behovet av ett snabbt ingripande 
− det hotade intressets vikt 
− kostnaderna för insatsen och  
− omständigheterna i övrigt. 

 
Samtliga fyra (4) kriterier skall var uppfyllda för att räknas som räddningstjänst.  
 
Med sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen avses enligt 4 kap 8§ LSO sådana 
åtgärder som staten skall vidta för att göra det möjligt att åter använda mark, vatten, 
anläggningar och annan egendom som förorenats genom utsläpp av radioaktiva 
ämnen. Staten är skyldig att vidta sådana åtgärder endast i den utsträckning detta är 
motiverat med hänsyn till följderna av utsläppet, det hotade intressets vikt, 
kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt. 
Bestämmelserna i lagen om skydd mot olyckor rörande sanering syftar inte till att 
befria den enskilde från ansvar och kostnader för ingripanden och i stället föra över 
ansvar och kostnader till samhället. Lagen syftar till att samhället ska hålla en 
organisation som kan gripa in när den enskilde inte själv eller med hjälp av någon 
annan kan bemästra en saneringssituation. Samhället ska ingripa när det framstår 
som rimligt att svara för de åtgärder som behövs för att avvärja eller begränsa skada. 
 
 
 
 

 
1 2§ Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 
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Enligt 4 kap 21 § FSO ska en länsstyrelse efter att ha hört berörda myndigheter, 
kommuner och regioner upprätta ett program för räddningstjänsten enligt 4 kap. 6 § 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och saneringen enligt 4 kap. 8 § samma lag.  
 
Programmet ska behandla: 

1. organisation och ledning 
2. samband 
3. strålningsmätning 
4. information till allmänheten 
5. personella och materiella resurser i länet 
6. saneringsmetoder, och 
7. andra frågor av betydelse för beredskapen 
 
Uppgifter om biståndet enligt 29§ FSO ska även behandlas i det program som 

ska upprättas av länsstyrelserna i Skåne och Västerbottens län. 
Enligt 4 kap 26–28§§ FSO ska länsstyrelsen inom planeringszonen, där Båstads 

kommun omfattas, förbereda för strålningsmätningar och utrymning av allmänheten 
baserad på strålningsmätningar och begränsad extrautdelning av jodtabletter till 
allmänheten. Delar av dessa uppgifter beskrivs i delplaner. En kommun inom en 
planeringszon ska bistå länsstyrelsen i arbetet med strålningsmätning och 
rapportering av mätresultat genom att ställa personal och nödvändig egendom till 
förfogande. 

1.1. Programmets syfte 
Programmet utgör underlag för Länsstyrelsens handlande vid räddningstjänst och 
sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. I 
programmet behandlas de åtgärder som skall vidtas för att skydda allmänheten och 
olika typer av saneringsåtgärder som bl.a. syftar till att reducera förhöjda strålnivåer 
och stråldoser. Programmet skall i tillämpliga delar utnyttjas vid utsläpp av 
radioaktiva ämnen från såväl svenska som utländska kärntekniska anläggningar.  
Även andra frågor av betydelse för Länsstyrelsens handlade vid sanering behandlas, 
såsom ansvarsförhållanden, organisation, saneringsstrategi, etc. 
 
Planen är generell till sin karaktär eftersom det är svårt att förutse omfattningen av 
en kärnteknisk olycka.   

1.2.  Mål med räddningstjänst och sanering 
Länsstyrelsens mål med räddningstjänsten före, under och efter utsläpp av 
radioaktiva ämnen är att om möjligt fastställa strålningsnivå före utsläppet, skydda 
de som bor och vistas i länet under utsläppet och efter utsläppet definiera var 
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nedfallet har fallit genom indikering, och därefter så snart som möjligt påbörja 
sanering om behov uppstår. Drabbad samhällsviktig verksamhet i länet ska återställas 
så snart som möjligt och livsmedelproduktionen ska tryggas.  
 
Målet med sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen är att göra det möjligt att 
återanvända mark, vatten, anläggningar och annan egendom. Målet för Skåne är att 
länet har återhämtat sig från ett nedfall av radioaktiva ämnen och har återgått till ett 
nytt normalläge, åtgärder vidtagits för att minska nivåerna av joniserande strålning så 
långt det är rimligt och möjligt. Sanering skulle till exempel kunna omfatta åtgärder 
i livsmedelskedjan som har syftet att förhindra eller minska exponeringen av 
radioaktiva ämnen i foder och livsmedel. 
 
Tidpunkten på året för nedfallet avgör hur grödor eller utegående djur påverkas. 
Behovet av åtgärder beror på vilken typ av livsmedelsproduktion som finns i 
det nedfallsdrabbade området. Skyddsåtgärder och sanering inom primär-
produktionen av livsmedel och foder sker i samverkan med Livsmedelsverket och 
Jordbruksverket. Mer information finns i Livsmedelsverkets handbok ”Produktion och 
hantering av livsmedel vid nedfall av radioaktiva ämnen2” samt MSB:s ”Sanering inom 
primärproduktionen: vägledning”3. 

1.3. Ansvarsfördelning 
1.3.1. Länsstyrelsens ansvar  

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) ska Länsstyrelsen ansvara för statlig 
räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk 
anläggning (definition i 1 kap 2§ Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet) i sådan 
omfattning att särskilda åtgärder krävs för att skydda allmänheten eller då 
överhängande fara för ett sådant utsläpp föreligger. Om omfattningen av den 
kärntekniska olyckan inte bedöms leda till räddningstjänst eller om nedfallet inte 
kommer från en kärnteknisk anläggning gäller ändå Länsstyrelsens geografiska 
områdesansvar4 (se sidan 5 i Krisledningsplan för Länsstyrelsen Skåne). Andra 
myndigheters ansvar vid en olycka finns samlade i ”Nationell beredskapsplan för 
hanteringen av en kärnteknisk olycka”5 (MSB,2015). Vid en olycka enligt ovan utser 
Länsstyrelsen räddningsledare och/eller saneringsledare och samordnar de 

 
2 Livsmedelsverkets vägledning 
3 MSB:s vägledning 
4 § 6 Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd 
beredskap 
5 https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-

amnen/cbrne/150130-beredskapsplan-for-hantering-av-karnteknisk-olycka.pdf  
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myndigheter, kommuner och andra aktörer som deltar i den statliga 
räddningstjänsten/saneringen vid utsläpp av radioaktiva ämnen.  
 
Detaljer för överenskommelse om räddningsledare och hur denne utses vid en 
händelse finns i Länsstyrelsens ”Plan övertagande av kommunal räddningstjänst” med 
bilagor. Detta program är under arbete med anledning av förändringar i Förordning 
om skydd mot olyckor under 2022. 
 
Programmet utgår från att Länsstyrelsen, utöver den övergripande räddningstjänst- 
och/eller saneringsuppgiften, bland annat skall kunna lösa följande uppgifter: 
 
- informera allmänheten samt ge råd och rekommendationer om hur allmänheten 

kan skydda sig 
- besluta om lokala mätningar av strålning och därefter samordna resultat från 

strålningsmätningar samt informera SSM om dessa 
- tillämpa centralt och regionalt utfärdade föreskrifter, råd och 

rekommendationer 
- rekommendera eller besluta om åtgärder inom jordbruket för att minska risken 

för att djur och foder förorenas av radioaktiva ämnen 
- rekommendera eller besluta om åtgärder med livsmedel 
- rekommendera eller besluta om åtgärder för att sanera från radioaktiva ämnen 
- meddela när faran är över, d.v.s. när skyddsåtgärder inte längre behövs 
 

1.3.2. Skyldigheter för andra aktörer att medverka  
Enligt 6 kap 7–8§§ LSO ska en statlig myndighet eller en kommun medverka vid 
delta i räddningsinsats/sanering på anmodan av räddningsledaren/den myndighet 
som ansvarar för saneringen, samt lämna upplysningar om personal och egendom till 
myndigheten som ansvarar för räddningstjänst/sanering. Detta gäller oavsett var 
nedfallet kommer ifrån dvs både för stat och kommun som räddningsledare/ansvarig 
myndighet.  
 
Statliga myndigheter, kommuner och enskilda ska på begäran av 
räddningsledare/den myndighet som ansvarar för sanering lämna upplysningar om 
personal och egendom som kan användas i räddningsinsatsen eller vid saneringen. En 
sådan skyldighet föreligger dock endast om ett deltagande inte allvarligt hindrar dess 
vanliga verksamhet. Kommunerna är även skyldiga att delta i planeringen av 
räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar 
och att medverka vid övningar i sådan räddningstjänst6. 

 
6 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 6 kap. 7, 8 och 9 §§ 
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1.4. Begrepp 
Begrepp redovisas i bilaga 9 - Ordlista 

1.5.  Zonindelning 
Enligt 4 kap 21a-b §§ i Förordning (2020:317) om ändring av i Förordning 
(2003:789) om skydd mot olyckor ska det för de svenska kärnkraftverken finnas två 
beredskapszoner och en planeringszon. Inom beredskapszonerna och planerings-
zonen ska det finnas förberedelser för att kunna hantera en kärnkraftsolycka. De två 
beredskapszonerna ska ha en ungefärlig utsträckning på 5 respektive 25 kilometer. 
Planeringszonen ska ha en ungefärlig utsträckning på 100 km. Planeringszonen runt 
kärnkraftverket i Ringhals i Hallands län omfattar Båstads kommun i Skåne län.  
Inom planeringszonen ska det finnas förberedelser för 

− Strålningsmätningar 
− inomhusvistelse för allmänheten 
− en begränsad extrautdelning av jodtabletter till allmänheten 
− Utrymning av allmänheten baserad på strålningsmätningar 

 
Utanför planeringszonen ska mottagningsplatser för utrymmande från 
planeringszonen i Hallands län upprättas. Mottagningsplatser ska kunna ge mat och 
husrum tills personerna kan ordna egen logi eller återvända till den egna bostaden. 
För mottagning av utrymmande från Båstads kommun bör i möjligaste mån samma 
platser utnyttjas. Om inte kapaciteten räcker till ska övriga kommuner i Skåne län 
kontaktas. Förberedelserna för dessa åtgärder görs i samverkan med aktuella 
kommuner. För detaljer kring skyddsåtgärder hänvisas till bilaga 1–3. 

2. Hotbild  

2.1.  Allmänt 
Risk för strålning som innebär statlig räddningstjänst/sanering kan uppstå bland 
annat vid följande tillfällen: 

− en allvarlig olycka i ett inhemskt kärnkraftverk 
− en allvarlig olycka i ett utländskt kärnkraftverk eller annan kärnteknisk 

anläggning i Skånes närområde 
− en olycka på ett kärnenergidrivet fartyg nära skånska kusten 
− nedfallande kärnenergidriven satellit 

 
Dessa händelser omfattas av Länsstyrelsens ansvar enligt LSO då de innefattar 
kärntekniska anläggningar. 
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2.2.  Kärnkraftverk 
Det största hotet för ett radioaktivt nedfall från en kärnteknisk anläggning i Skåne 
kommer från kärnkraftverk utanför länet och utomlands. De svenska 
kärnkraftverken har försetts med haverifilter som fångar upp cirka 99,9 procent av 
de radioaktiva ämnena, såsom jod och cesium7. Vissa gaser, främst ädelgaser, som 
ingår i ångan kondenseras inte utan släpps ut via haverifiltrets skorsten. Detta 
förhindrar långvarig markbeläggning och akuta, livshotande hälsoeffekter för 
allmänheten. Dessa filter finns på ett fåtal kärnkraftverk utomlands. Under vissa 
tider på året ställs dessa filter av för service och reaktorn körs då utan filter, och det 
finns scenarion där ett utsläpp inte sker via haverifiltret.  
 
År 2022 finns 441 kärnreaktorer i drift runtom i världen8 varav 174 st. belägna i 
Europa och ytterligare 15 är under konstruktion9. I Skånes närområde finns, 
förutom Ringhals utanför Varberg och Simpevarp vid Oskarshamn, fyra 
kärnkraftverk i norra Tyskland och Polen. Dessutom finns reaktorer i drift i 
Forsmark norr om Uppsala. 
 
SSM har under 2017 fastställt två dimensionerande händelser som ligger till grund 
för förslagen på beredskapszoner och planeringsavstånd kring kärnkraftverken: 

− Händelse med fungerande konsekvenslindrande system. En händelse som 
representerar ett svårt haveri med härdsmälta, tankgenomsmältning och 
utsläpp via haverifiltret, där de konsekvenslindrande systemen fungerar 
enligt krav. 

− Händelse utan fungerande konsekvenslindrande system. En händelse som 
representerar ett svårt haveri med härdsmälta, tankgenomsmältning och 
utsläpp, där de konsekvenslindrande systemen inte fungerar och där 
reaktorinneslutningens täthet går förlorad i samband med 
tankgenomsmältning. Händelsen motsvarar ett tänkt värsta fall med 
avseende på utsläppets storlek från en kärnkraftsreaktor. 

 
Dessa beskrivs närmare i kapitel 4.1.1. Val av dimensionerande händelser i SSM:s 
rapport 2017:27 Översyn av beredskapszoner10 (SSM, 2017).  
 

 
7 http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Karnkraft/Sa-fungerar-ett-karnkraftverk/tillbud-
och-haverier/Sa-har-fungerar-haverifiltret/  
8 https://www.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/OperationalReactorsByCountry.aspx  
9 https://www.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/UnderConstructionReactorsByCountry.aspx  

10 
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/803a831e8c5d4f66be2fd97ee6d26fd0/oversyn-
av-beredskapszoner.pdf 
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För Skånes del kommer framför allt skyddsåtgärder för livsmedelsproduktion att 
vara brådskande, särskilt för dricksvatten, mjölk och bladgrönsaker. SSM anser att 
det är rimligt att planeringen för åtgärder kopplade till livsmedelsproduktion 
omfattar alla områden som kan komma att beröras vid ett utsläpp. För händelsen 
utan fungerande konsekvenslindrande system överskrids minst en åtgärdsnivå för 
samtliga livsmedel, med undantag av potatis, på större avstånd än det maximala 
avståndet i beräkningarna på 500 km. För händelsen med fungerande 
konsekvenslindrande system överskrids minst en åtgärdsnivå för några livsmedel på 
större avstånd än det maximala avståndet i beräkningarna på 500 km. För händelsen 
med väl fungerande konsekvenslindrande system överskrids åtgärdsnivåer för mjölk 
ut till cirka 300 km och åtgärdsnivåer för nöt, ren och bladgrönsaker ut till cirka 200 
km.  
 
Avståndet från Ringhals till Skånes sydkust är ca 250 km. Det finns således 
kärnkraftverk i Skånes närområde där ett utsläpp i samband med en radiologisk 
nödsituation kan leda till behov av skyddsåtgärder i Skåne, framför allt inom 
livsmedelssektorn. 
 
Det finns inga kärnkraftverk i Sveriges närområde som kan leda till att det uppstår 
en radiologisk nödsituation på svenskt territorium. Det finns dock kärnkraftverk i 
Sveriges närområde där ett utsläpp i samband med en radiologisk nödsituation kan 
leda till behov av skyddsåtgärder i Sverige, framför allt inom livsmedelssektorn. 

2.3. Övriga risker 
2.3.1. Barsebäck 

Den största risken för Skåne län vad gäller utsläpp av radioaktiva ämnen var tidigare 
förknippad med Barsebäcksverket. Detta förändrades dock sedan verket togs ur drift 
efter stängningen av den andra reaktorn 31 maj 2005. Sedan 2006 är allt kärnbränsle 
avlägsnat från anläggningen. Barsebäcksverket fick 2019-12-20 tillstånd från Mark- 
och miljödomstolen att inleda rivningen av anläggningen. En närmare beskrivning av 
rivningen finns på Unipers hemsida. Trots att det i anläggningen fortfarande finns 
radioaktiva ämnen kvar i olika komponenter är det inte möjligt att få så stora utsläpp 
att det skulle medföra akuta livshotande hälsoeffekter i dagsläget. Analyser från 
anläggningsansvariga Barsebäck kraft AB har visat att utsläpp av radioaktiva ämnen 
vid en olycka med en brand i Barsebäcksanläggningen även under ogynnsamma 
utsläpps- och väderförhållanden inte ger så höga doser att omedelbara 
skyddsåtgärder behövs för allmänheten på utanför anläggningen. En sådan olycka kan 
därmed hanteras av kommunal räddningstjänst (Räddningstjänsten Syd) som 
upprättar insatsplaner för de risker som finns i anläggningen. Detta betyder att 
Länsstyrelsens planläggning gällande kärnenergiberedskapen har blivit mer generell 
och utan direkt koppling till Barsebäcksverket.   

Page 339 of 400

https://www.uniper.energy/barseback/nedmontering-och-rivning/sa-har-river-vi-vara-karnkraftverk


 

13 

 
2.3.2. Övriga kärntekniska anläggningar i Sverige 

Övriga kärntekniska anläggningar i Sverige utgörs av: 
− två forskningsreaktorer som drivs av Studsvik Nuclear AB i Södermanland 

som är under avveckling.  
− Mellanlagret för använt kärnbränsle i Oskarshamn (CLAB).  
− Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall sker i en anläggning nära 

kärnkraftverket i Forsmark (SFR).  
− Nordens enda fabrik för tillverkning av kärnbränsle, Westinghouse Electric 

Sweden, i Västerås.  
Konsekvenserna vid en kärnteknisk olycka vid dessa anläggningar utgör inget hot 
mot Skåne.  
 

2.3.3.  European Spallation Source ERIC 
Acceleratoranläggningar klassificeras inte som kärntekniska anläggningar och faller 
därmed inte under Länsstyrelsens ansvar för statlig räddningstjänst och sanering, 
men ESS har av SSM blivit klassade som en anläggning i beredskapskategori 2, vilket 
enligt SSMFS 2014:2 innebär en anläggning där det kan uppstå en radiologisk 
nödsituation som kan medföra direkta eller långsiktiga hälsoeffekter utanför 
anläggningsområdet. Acceleratoranläggningen European Spallation Source ERIC 
(ESS) är under uppbyggnad i Lunds kommun. ESS är ett tvärvetenskapligt 
forskningscentrum baserat på en accelerator som utgör världens mest kraftfulla 
neutronkälla. Vid en mycket osannolik olycka kan radioaktiva isotoper spridas och 
därmed ge upphov till radioaktivt nedfall utanför anläggningen.  
 
ESS kommer inte att vara i full drift i närtid och därmed är inte förutsättningarna för 
en olycka som kan leda till utsläpp uppfyllda, varför ESS inte ingår i Länsstyrelsens 
planering mer än i form av ett samarbete med Räddningstjänsten Syd om 
informationsbehovet runt anläggningen. Länsstyrelsen deltar dock i övningar som 
arrangeras av ESS och Räddningstjänsten Syd. 
 

2.3.4. Kärnkraftsdrivet fartyg 
Ett kärnkraftsdrivet fartyg, såsom en ubåt, hangarfartyg eller en isbrytare, har en 
reaktor där mängden radioaktiva ämnen är några procent av de radioaktiva ämnena i 
ett kärnkraftverks reaktor. Dessa klassas i beredskapskategori 4. Ett antal sådana 
trafikerar tidvis Östersjön och passerar Skåne på väg in och ut från Östersjön. SSM 
bedömer att det finns händelser som skulle kunna leda till stråldoser för allmänheten 
som överskrider doskriteriet för inomhusvistelse. Inomhusvistelse skulle därmed 
kunna vara motiverad av radiologiska skäl vid dessa händelser.  
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Enligt scenariot med ett allvarligt haveri på ett reaktordrivet fartyg nära kusten, 
bedömer SSM att doskriteriet för inomhusvistelse kan överskridas i 
utsläppsriktningen lokalt. Inomhusvistelse kan vara motiverad inom ett riskområde 
med några kilometers utsträckning från fartyget. Genom att gå inomhus och stänga 
dörrar, fönster och ventilation minskar den externa exponeringen från radioaktiva 
ämnen i plymen och inandningsdosen. SSM bedömer att inomhusvistelse minskar 
exponeringen med mellan 50 och 90 %, beroende på hustyp. Ett mindre område 
kan behöva utrymmas och spärras av vid tecken på eller risk för spridning av 
radioaktiva ämnen eller till följd av extern exponering från en strålkälla.  
Beskrivning av scenarier inom beredskapskategori 4 finns i SSM:s rapport Riktlinjer 
för strålskyddsåtgärder vid radiologiska nödsituationer – Händelser i 
beredskapskategori 4 (SSM, 2020). 
 
 

2.3.5.  Satelliter 
Den el som behövs för anordningar i satelliter produceras i första hand med 
solpaneler, men även kärnreaktorer eller plutoniumbatterier kan användas. Om en 
satellits reaktorkärna faller till marken kan radioaktiva delar spridas på ett stort 
område. Delarna kan orsaka stora individuella doser om de vidrörs med bara 
händer. Om plutoniumbatterier faller till marken kan plutonium frigöras i miljön 
endast om batteriet skadas och plutoniumet faller sönder eller börjar brinna. 
Plutonium är farligt om det kommer in i lungorna via andningsluften. 
Plutoniumpartiklar som hamnar i lungorna kan orsaka cancer. 
 
Eftersom scenariona med ett kärnkraftsdrivet fartyg respektive en satellit är mycket 
svåra att definiera då ingångsvärdena med storlek och typ av reaktor, olycks-
/nedslagsplats och olycksförlopp är omöjliga att förutse tas dessa scenarier inte med 
i denna plan. Om någon av olyckorna skulle inträffa hanteras dessa som en CBRN-
olycka med hjälp av kommunal räddningstjänst ordinarie insatsplaner till dess 
olyckans omfattning definierats med hjälp av nationell expertis.  
 

2.3.6. Transporter av kärnbränsle och kärnavfall på fartyg 
Transporterna mellan kärnkraftverken och avfallsanläggningarna utförs av Svensk 
Kärnbränslehantering AB, SKB med det specialbyggda fartyget m/s Sigrid. Normalt 
gör Sigrid 30–40 resor per år mellan kärnkraftverken, Studsvik, SFR och CLAB. 
Även avfall från rivningen av Barsebäck transporteras enstaka gånger per år till med 
fartyget. Fler transporter kommer att genomföras då slutförvaret i Forsmark är 
färdigställt. En olycka ombord på fartyget då använt kärnbränsle transporteras kan 
påverka Skåne såtillvida att fartyget tvingas söka nödhamn i skånsk hamn eller 
förolyckas utanför Skånes kust. Ansvaret för räddningsinsatsen ligger då på 
kommunal räddningstjänst respektive Sjöfartsverket. 
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2.4.  Slutsatser av hotbilden 
Dimensionerande scenario för Länsstyrelsen Skånes planering enligt 4 kap 6§ LSO är 
ett svårt haveri utan fungerande konsekvenslindrande system i ett inhemskt eller 
utländskt kärnkraftverk eller annan kärnteknisk anläggning i Skånes närområde, samt 
ett utsläpp vid en olycka på ett kärnenergidrivet fartyg eller flytande kärnkraftverk i 
anslutning till kust eller hamn i Skåne.  
 
Vid ett svårt haveri utan fungerande konsekvenslindrande system i Ringhals 
kärnkraftverk och vissa väderförhållanden kan det inte uteslutas att delar av Skåne 
län kan behöva utrymma på grund av markbeläggningen efter att utsläppsfasen är 
över. Planering för skyddsåtgärder inom planeringszonen hanteras i delplaner för 
utrymning, sanering respektive inomhusvistelse och jodtabletter.  
 
Det finns kärnkraftverk i Skånes närområde där ett utsläpp i samband med en 
radiologisk nödsituation kan leda till behov av skyddsåtgärder i Skåne, framför allt 
inom livsmedelssektorn, vilket är huvudfokus för Länsstyrelsens planering.  
 
Inomhusvistelse kan under vissa förutsättningar behövas vid en olycka på ett 
kärnenergidrivet fartyg eller flytande kärnkraftverk som ligger i en hamn eller nära 
kusten i Skåne. Detta är dock inom närområdet och konsekvenserna blir lokala, 
varför en mindre organisation behövs för att verkställa detta. Eftersom det är 
omöjligt att veta var utsläppet kommer att ske eller vilken källa som orsakar det gör 
Länsstyrelsen ingen särskild platsspecifik planering för denna händelse.  

3. Alarmering 

3.1. Larmnivåer 
Det finns två nivåer av nationellt larm vid en svensk kärnkraftsolycka. Larm om 
förstärkt beredskap innebär att en händelse inträffat vid ett kärnkraftverk som 
har fått eller kan få betydelse för reaktorsäkerheten. Inga utsläpp av radioaktiva 
ämnen som påkallar skyddsåtgärder för omgivningen har förekommit. Dock kan 
utsläpp som leder till sådana skyddsåtgärder inte uteslutas på sikt. Länsstyrelsen 
bedömer efter samråd med främst SSM, MSB och kärnkraftverket vilka ytterligare 
åtgärder som behövs. Haverilarm innebär att en händelse har inträffat vid ett 
kärnkraftverk som medför att utsläpp pågår eller inte kan uteslutas inom de 
närmaste tolv timmarna. Händelsen medför att skyddsåtgärder utanför 
anläggningsområdet är nödvändiga. 
Områdeslarm är en larmnivå som finns på anläggningar som är klassade som 
hotkategori II. Larmet innebär att en händelse eller störning har skett som hotar 
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anläggningens säkerhet. Ett utsläpp av radioaktiva ämnen som påkallar 
skyddsåtgärder för omgivningen pågår eller kan inte uteslutas. 

3.2. Alarmering och varning vid kärnkraftsolycka 
I händelse av haverilarm på ett svenskt kärnkraftverk rapporterar kraftverkets 
personal omgående till SOS Alarm AB. De vidarekopplar kraftverkets personal till 
sändningsledningen vid Sveriges Radio AB (SR AB) som utlöser 
inomhusvarningssystemet samtidigt som de sänder ett viktigt meddelande till 
allmänheten, VMA, se bild 1. För att varna allmänhet som befinner sig utomhus i 
den inre beredskapszonen utlöser kraftverkets personal utomhusvarningssystemet. 
SOS Alarm AB larmar myndigheter och organisationer, däribland samtliga 
länsstyrelser, i enlighet med länsstyrelsens regionala larmplan samt SSM och MSB, 
där även Länsstyrelsen Skånes TiB får larmet och initierar lämpliga åtgärder enligt 
checklista. SSM i sin tur larmar sedan andra centrala myndigheter. I Skåne 
sammankallar Länsstyrelsen de samverkande aktörer som anses nödvändig för ett 
första samverkansmöte. Vid behov kallas en räddningsledare in enligt 
överenskommelse om samarbete och Länsstyrelsens saneringsledare kallas in. 
 
Om det under händelsens gång blir aktuellt att avropa Länsstyrelsen Skånes och 
Västerbottens resurser enligt FSO 4:29 för att stödja räddningsinsatsen kommer 
detta att göras antingen genom den ISF som hantera händelsen eller genom 
direktkontakt med respektive länsstyrelses samverkansfunktion. 
 
Vidare rapportering av händelsen sker via WIS11 enligt normala krisledningsrutiner. 
Om det inträffar en olycka i Sverige ska SSM skyndsamt informera om händelsen till 
både International Atomic Energy Agency (IAEA), EU, nordiska grannländer samt 
grannländer som kan bli påverkade av nödsituationen. Inom två timmar efter utlyst 
larm ska en notifiering finnas till IAEA och EU avseende läget på verket, och senaste 
fyra timmar efter notifiering ska levereras uppföljande information. SSM är också 
ansvarig för att fortsättningsvis kontinuerligt informera om de åtgärder som Sverige 
har vidtagit eller avser att vidta på grund av en nödsituation. Vid en radiologisk eller 
nukleär nödsituation utomlands kommer larmet från IAEA eller EU att gå till SMHI, 
som är nationell kontaktpunkt. SMHI vidarebefordrar larmet till SSM och MSB. Mer 
information finns i Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk 
olycka. 
 

 
11 Webbaserat InformationsSystem, system för informationsdelning vid kris, MSB 
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Bild 1 Aktuellt flöde för händelse i ett svenskt kärnkraftverk med avseende på larm, varning 
och information på nationell nivå. 

4. Räddningstjänst och sanering 

4.1.  Organisation vid räddningstjänst och sanering 
Vid en kärnteknisk olycka hanteras denna i Länsstyrelsens krisledningsorganisation 
(KLO) med ett tillägg av en räddningstjänst-/saneringsorganisation. KLO arbetar i 
en stab under ledning av en stabschef och en krisledningschef. Staben ska kunna 
byggas upp i olika steg och bemannas med den personal från Länsstyrelsen som 
händelsen kräver (se sidan 7 i krisledningsplanen.) Utöver krislednings-
organisationens ordinarie funktioner tillkommer en räddningsledare och/eller 
saneringsledare, en indikeringsfunktion under ledning av en indikeringsledare, 
sakkunniga inom Länsstyrelsen samt vid behov en utökning av samverkansfunktion 
med externa samverkans-organisationer på plats. Räddnings-/saneringsledaren 
placeras i den särskilda funktionen under funktionen L3 Genomförande och lägesbild 
då KLO som helhet bedöms behöva samordna flera samtidiga händelser som resultat 
av kärnkraftsolyckan som inte är räddningstjänst-/saneringshändelser och därmed 
inte berör räddnings-/saneringsledningen. 
 
Länsstyrelsen Skåne kommer att ingå i den regionala Inriktnings- och 
samordningsfunktion (ISF) i Halland som upprättas vid en kärnteknisk olycka och 
som arbetar med gemensam inriktning och samordning för frågor som rör Halland. 
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Regional ISF bör bland annat fatta beslut om en aktörsgemensam inriktning och 
samordning för sanering. Medverkan i ISF hanteras i Samverkansfunktionen. 
 

 
Bild 2: Länsstyrelsens organisation vid räddningstjänst och sanering 
 
Efter larm om utsläpp av radioaktiva ämnen sker initiering och samordning av 
Länsstyrelsens inledande arbete för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid 
allvarliga kriser av Länsstyrelsens Tjänsteperson i Beredskap (TiB).  
 
Specialistkompetens från länsstyrelsens Miljöavdelning och Landsbygdsavdelning 
samt extern personal från nationella beredskapsgrupper kommer att tillföras 
organisationen. Där finns kompetens inom livsmedelstillsyn, djurskyddsfrågor, fiske 
och vattenvård, förorenade områden, indikering, mätteknik, etc. Denna kompetens 
knyts i första hand till analysfunktionen. Vid behov kan även personal från 
länsstyrelserna i kärnkraftslänen (Halland, Kalmar och Uppsala län), stödlän 
(Västerbotten) eller andra länsstyrelser komma att ingå i krisledningsorganisationen. 
Förstärkning med stabspersonal är inte reglerad, utan måste hanteras när behovet 
uppkommer.  
 
Beslut om statlig räddningstjänst vid kärnteknisk olycka, enligt kriterier i 4 kap. 6 § 
LSO fattas av landshövdingen och i dennas frånvaro av länsöverdirektören (LÖD). 
Landshövdingen utser då en räddningsledare för räddningsinsatsen och i 
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saneringsskedet en saneringsledare. Vid ett ut släpp av radioaktiva ämnen där 
landshövding eller länsråd inte går att nå tas beslut av den som är utsedd 
myndighetschef för Länsstyrelsen. Räddningsledare utses enligt överenskommelse 
med Presumtiv räddningsledare (PRL) från räddningstjänsten. Till saneringsledare 
utses särskilt utbildad personal från Länsstyrelsen som agerar med stöd av experter 
från egen personal och experter från andra länsstyrelser, SSM och MSB.  

4.2. Organisation vid långsiktigt saneringsarbete 
I den akuta saneringsfasen där det fortfarande finns behov av snabba beslut och 
omfattande ingrepp i annans rätt kommer saneringsorganisationen att fortsätta som 
organisationen enligt bild 2. Eftersom saneringsarbetet kan pågå upp till flera år 
kommer en sådan organisation att bli otympligt då det inte längre finns behov av 
snabba beslut. Länsstyrelsen upprättar då en särskild organisation enligt beslut från 
Landshövdingen där de avdelningar/enheter inom länsstyrelsen och externa 
samverkansparter som bedöms relevanta ingår.  

5. Strålningsmätning (indikering) 
Genom att kontinuerligt mäta gammastrålningen i omgivningen kan man upptäcka 
förändringar i miljön och på ett tidigt stadium om ett större utsläpp skulle inträffa. 
Mätningarna sker med hjälp av tre olika system: 

− För att tidigt få en varning om halter av radioaktivitet i luften ökar markant 
har Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 28 mätstationer utspridda över hela 
Sverige och data från dem förs automatiskt över till SSM. Länsstyrelserna har 
tillgång till dessa mätvärden.  

− För att även mycket små eller avlägsna utsläpp ska kunna registreras används 
ett långsammare men känsligare mätsystem. SSM:s sex luftfilterstationer 
används till de mätningarna. 

− Det tredje systemet består av mätningar på kommunnivå. Alla kommuner 
utför mätningar av strålnivån på bestämda platser var sjunde månad. Dessa 
mätningar ger information om hur bakgrundsstrålningen är normalt i dessa 
områden. På så sätt upprätthålls även beredskapen om en ny olycka skulle 
inträffa. Dessa mätningar genomförs av kommunens miljöavdelning och 
mätvärdena rapporteras in till SSM genom systemet RadGIS 2.0.12 

Utöver detta finns en förberedd slinga i Båstads kommun som räddningstjänsten 
genomför indikering på vid ett misstänkt eller konstaterat utsläpp som kan påverkan 
kommunen. Ytterligare beskrivning av indikeringsorganisationen finns i bilaga 2 
Delplan Indikering. 

 
12 SSM, https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/miljoovervakning/radioaktiva-amnen/  
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5.1. Syfte och målsättning 
Strålningsmätning (indikering) utförs i syfte att: 
− kartlägga strålnivåer samt fastställa prognos 
− mäta nedfallets sammansättning och omfattning av radioaktiva ämnen 
− ligga till grund för eventuell utrymning och omflyttning 

 
Vid ett utsläpp av radioaktiva ämnen som orsakar eller riskerar att orsaka 

radioaktivt nedfall över Skåne i sådan omfattning att särskilda åtgärder krävs för att 
skydda allmänheten ansvarar ska Länsstyrelsen med vägledning av 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) upprätta en organisation för strålningsmätning 
(indikeringsorganisation). Målsättningen med strålningsmätningarna är att ta reda 
på: 
− OM utsläpp har skett 
− VILKA områden som är berörda  
− HUR höga stråldoserna är  
− Vilka områden som INTE är berörda 

 
Mätvärdena ligger bland annat till grund för Länsstyrelsens beslut om skydds- och 
saneringsåtgärder. Observera att enbart strålningsmätningar inte är tillräckligt som 
underlag för beslut. Därutöver ska mätningar göras som visar nedfallets utbredning 
och sammansättning som möjliggör att kunna informera och redogöra för händelsens 
konsekvenser.  
 
Efterfrågan på information kommer att vara mycket stor och en kartläggning av 
nedfallet är en central komponent i detta. En övergripande kartering av nedfallet 
tjänar även som ett underlag för att i ett tidigt skede bedöma behovet av andra 
åtgärder inom en rad olika områden, såsom livsmedelsproduktion. Det bör dock 
understrykas att i många fall kan en kartering av nedfallet i ett visst område inte 
direkt användas som beslutsunderlag utan att kompletteras med ytterligare 
undersökningar. Detta kan handla om exempelvis mätningar för att uppskatta 
stråldoser inomhus eller mätningar på slutprodukter inom livsmedelsproduktion. En 
kartläggning kan dock ge viktig information om var åtgärder och ytterligare 
mätningar behöver genomföras. Det är även angeläget att identifiera områden som 
inte påverkats av nedfallet, inte minst för att minska oro hos befolkningen. 

5.2.  Organisation, metod och resurser för indikering 
Indikering bygger på samverkan mellan en rad olika aktörer, t.ex. Länsstyrelsen, 
Strålsäkerhetsmyndigheten, kommunernas miljöhandläggare och den kommunala 
räddningstjänsten.  
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5.2.1. Länsstyrelsen beslutar om strålningsmätning 
I en situation där nedfall är nära förestående (förvarningsskedet) eller där nedfall 
upphört (avklingningsskedet) kan Länsstyrelsen uppdra åt kommunerna att snarast 
utföra mätningar med dosratmätinstrument på kommunernas mätplatser, samma 
punkter som används i kommunmätningarna var sjunde månad samt på de punkter 
som indikeringsledaren anger eller kommunerna tidigare bestämt. Under pågående 
nedfall kan länsstyrelsen uppdra åt kommunen att genomföra mätning på ett skyddat 
mätställe. Strålningen mäts i mikrosievert per timme (µSv/h). För att göra det 
möjligt för Länsstyrelsen att följa spridningen av radioaktiva ämnen och 
förändringen i strålningsnivå ska mätningar ske med förutbestämt intervall. Inget 
hindrar att mätningar utförs utöver detta schema.  
 
Mätresultatet (dosrat i µSv/h) rapporteras omedelbart av den som utfört mätningen 
till RadGIS eller till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen meddelar kommunerna aktuell 
kommunikationsväg, i första hand Rakel. Länsstyrelsen sammanställer då mätresultat 
och rapporterar in värdena i RadGIS. Under avklingningsskedet ska mätningar ske 
på samtliga förutbestämda mätpunkter i kommunerna. Mätningarna upprepas 
regelbundet för att följa dosratens minskning tills annat meddelas av SSM. Ansvarig 
på Länsstyrelsen vad gäller indikering är indikeringsledaren med den tillhörande 
indikeringsfunktionen. 
 

5.2.2. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) koordinerar nationella 
mätresurser 

SSM ansvarar även för att sammanställa information gällande nedfallets utbredning 
och sammansättning. Till sin hjälp har SSM en mätorganisation med mätresurser för 
laboratoriemätningar och mätningar i fält.  I mätorganisationen i Skåne ingår 
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), universitetens institutioner för radiofysik i 
Lund, Malmö, delar av Försvarsmakten (FM) och Sveriges geologiska undersökning 
(SGU). SSM har också ingått avtal med frivilligorganisationerna Riksförbundet 
Sveriges lottakårer, Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund och Svenska Blå 
Stjärnan. Deras uppgift är att ta prover av betesgräs i lantbruket. Om Länsstyrelsen 
behöver nyttja SSM:s nationella mätresurser ska hemställan göras till SSM:s 
beredskapsorganisation. Indikeringsledaren ansvarar för att hemställan görs.  

5.3. Ledningsstruktur för indikeringen 
Kärnkraftlänen har kommit överens om en gemensam ledningsstruktur för 
indikeringen. Denna ska användas som grund även för indikeringsorganisationen i 
Länsstyrelsen Skåne och byggas upp efter behov. 
 

5.3.1. Indikeringsledare 
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Indikeringsledaren är placerad i staben och har ansvaret för strålningsmätningarna i 
länet och ingår i Länsstyrelsens krisorganisation. Denne ska omsätta 
räddningsledarens beslut till en inriktning och en strategi för kommande mätningar. 
Indikeringsledaren ska även ha dialog med bland annat SSM, Försvarsmakten (FM), 
MSB och andra län om vilka nationella eller internationella resurser som finns 
tillgängliga. Indikeringsledaren har tät kontakt med räddnings-/saneringsledaren och 
presenterar beslutsunderlag till denne. Indikeringsledaren ska även verka för en 
helhetssyn, nationens bästa och inte bara intressen avgränsade till länet. 
 

5.3.2. Samordning av mätgrupper 
Mätgrupperna består i Skåne län av personal från räddningstjänsterna och miljö-
handläggarna i kommunerna och de samordnas av en gruppledare. Efter hand kan de 
kompletteras av personal som ingår i SSM:s expertstöd, samt av personal från andra 
räddningstjänster runt om i landet. De genomför mätningar praktiskt i fält på 
mätledarens order. Vid en sanering organiseras arbetet initialt enligt samma modell 
för att sedan övergå i en särskild organisation som utformas efter behovet beroende 
på händelsen. 

5.4. Strålningsdoser vid räddningsinsats och under/efter 
sanering 

I 2 kap 1–4 §§, Strålskyddsförordningen (2018:506)13 anges de tillåtna dosgränser 
som människor får utsättas för vid arbete i en verksamhet med joniserande strålning. 
Även om dessa dosgränser inte gäller vid en radiologisk nödsituation är 
målsättningen för Länsstyrelsen Skånes beredskap att vare sig allmänheten eller de 
som arbetar med räddningstjänst eller sanering före, under eller efter utsläppet ska 
utsättas för högre doser än dessa. Målsättningen på lång sikt, när saneringsarbetet är 
avslutat, är att personer som bor och vistas i Skåne inte ska utsättas för doser som 
överstiger dosgränserna.  

6. Skyddsåtgärder 
Vid en kärnteknisk olycka kan ett antal skyddsåtgärder tillämpas för att skydda 
allmänheten, såsom rekommendation om inomhusvistelse, intag av jodtabletter via 
extrautdelning, utrymning eller skyddsåtgärder i primärproduktionen. Dessa beslut 
fattas av räddningsledare och/eller saneringsledare enligt LSO 6 kap 2§ Ingrepp i 
annans rätt. Beroende på situationen kan en eller flera skyddsåtgärder vidtas för 
olika områden. Länsstyrelsen kan löpande besluta om förändrade skyddsåtgärder.  

 
13 Strålskyddsförordning 
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6.1. Åtgärder i planeringszon  
Inom planeringszonen ska det finnas förberedelser för 

− Strålningsmätningar 
− Utrymning av allmänheten baserad på strålningsmätningar 
− Förberedelser för inomhusvistelse för allmänheten 
− Förberedelser för en begränsad extrautdelning av jodtabletter till 

allmänheten 
Delplaner för dessa skyddsåtgärder finns i bilaga 1–3. Länsstyrelsen och berörda 
aktörer inom beredskapszonerna som ska ha en förmåga att agera vid en 
kärnkraftsolycka ska ha en kommunikationsplan. Det innebär att alla aktörer med 
uppdrag i skyddsåtgärden inomhusvistelse och jodtabletter för allmänheten på 
förhand ska planera för kommunikationen. Eftersom kommunikation är avgörande 
för skyddsåtgärderna inomhusvistelse och jodtabletter beskrivs nedan vad 
kommunikationen bör innehålla. 

6.2. Inomhusvistelse och extrautdelning av jodtabletter 
Sköldkörteln är känslig för strålning och ackumulerar radioaktiv jod vid inandning. 
Genom intag av jodtabletter med stabil jod förebyggs upptag av radioaktiv jod i 
sköldkörteln. Efter uppmaning av länsstyrelsen bör jodtabletter tas innan radioaktivt 
utsläpp sker. Barn och gravida (foster) ska prioriteras. För vuxna över 40 år har 
jodtabletter liten effekt. Strålsäkerhetsmyndigheten tillsammans med 
kärnkraftslänen ska lagerhålla jodtabletter för extrautdelning. Vid en inträffad 
händelse ska jodtabletter distribueras ut till barn, vuxna under 40 och gravida 
kvinnor inom planeringszonen. En extrautdelning ska genomföras inom 24–48 
timmar från det att beslut har tagits, beslutet tas med fördel redan då 
kärnkraftverket beslutat om ”förstärkt beredskap”. Intag av jodtabletter används 
sällan som enda skyddsåtgärd utan kombineras normalt med skyddsåtgärden 
inomhusvistelse eller utrymning. Tabletterna ger fullgott skydd under ett dygn och 
den optimala intagsperioden av jod är mindre än 24 timmar före, och upp till två 
timmar efter, förväntad exponering. 
 
Enligt SSM ska en rutin och process för hur extrautdelning ska ske under en 
kärnkraftsolycka i planeringszonen finnas. En planering för en begränsad 
extrautdelning måste vara på detaljnivå och utgå från befolkningsunderlaget inom 
respektive kommun. En detaljerad plan för extrautdelning inom planeringzonen 
arbetas fram i samverkan med Länsstyrelsen i Hallands län, där demografi och lokala 
förutsättningar tas i beaktande. Denna plan är under uppbyggnad och kommer att 
presenteras som en bilaga framöver i Delplan Inomhusvistelse och Jodtabletter. 
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6.3. Utrymning 
I enlighet med 4 kap 26§ i förordning (2003:778) om skydd mot olyckor ska 
länsstyrelsen förbereda strålningsmätningar och utrymning av allmänhet baserad på 
strålningsmätningar inom planeringszonen. Beslut om utrymning tas endast efter att 
strålning från markbeläggning har uppmätts och är begränsat till det område där 
hälsofarliga nivåer uppmätts. För att kunna genomföra utrymning inom länet samt 
för att kunna ta emot utrymmande ifrån andra län planeras och struktureras och 
dimensioneras en organisation för mottagande av utrymmande. Processen för 
utrymning inom länet samt mottagande av utrymmande ifrån andra län är 
densamma, detta eftersom processen innefattar samma steg oavsett varifrån 
utrymning sker. Detaljerad planering kommer att anges i bilagan Delplan Utrymning. 
 

6.4.  Åtgärder i primärproduktion 
MSB har tagit fram Vägledning – Sanering inom Primärproduktionen. Texten i detta 
stycke är till stor del tagen ur denna och för en mer utförligt vägning hänvisas till 
denna.   
 
Länsstyrelsen stödjer Jordbruksverket i arbetet och samverkar med Jordbruksverket 
på den Operativa Ledningscentralen (OLC) om en sådan upprättas i länet. Utöver 
samverkan med centrala myndigheter sker också samverkan och samordning med 
regionala och lokala myndigheter och aktörer. Länsstyrelsen arbetar också med 
informationsspridning och kontroll av att skyddsåtgärder som gäller vid nedfallet 
följs. Det kan bli aktuellt att Jordbruksverket delegerar ytterligare arbetsuppgifter 
till Länsstyrelsen. 
 
Jordbruksverket kan delegera uppgifter till Länsstyrelsen. Uppgifter som kan 
komma att delegeras till Länsstyrelsen är t ex löpande kontroller där det är en fördel 
att kontrollen utövas eller besluten fattas av regional myndighet. Delegering av 
beslut om tillträdesförbud, inrättande av skydds- och övervakningsområden, 
ianspråktagande av slakteri, bearbetningsanläggning, utrustning och personal 
kommer sannolikt att ske när radioaktivt nedfall har fått stor spridning över stora 
delar av landet. 
 
Djurägarkontakter tas i de kanaler som nyttjas i det dagliga arbetet av länsveterinärer 
och Enheten för livsmedelssäkerhet. Länsstyrelsen kontaktar djurägaren/ 
djurhållaren, om detta delegerats eller överenskommits med Jordbruksverket. 
Exempel på information: 

− Förklara länsstyrelsens roll i sammanhanget (skyldigheter, samordnings- och 
områdesansvar) 

Page 351 of 400

https://rib.msb.se/filer/pdf/30030.pdf


 

25 

− Lämna namn, telefonnummer m.m. till djurägaren så att denna/e alltid kan 
komma i kontakt med länsveterinär. En djurägare som drabbas av besked om 
epizootisjukdom på sina djur behöver kunna ställa sina frågor direkt vartefter 
de kommer upp 

− Informera eventuellt om sjukdomen och restriktioner 
− Redogör för vad som sannolikt kommer att ske p.g.a. restriktioner och 

smittbekämpningsåtgärder. 
 

6.4.1. Sårbarhetsreducerande åtgärder vid en olycka, innan ett 
utsläpp har skett  

Dessa åtgärder vidtas under räddningtjänstfasen och beslut fattas då av 
räddningsledaren. De åtgärder som kan vara aktuella att vidta för att förhindra att 
djuren får i sig radioaktiva ämnen är att: 

− ta in djur som vistas ute, i första hand mjölkkor 
− stänga dörrar och fönster till djurstallar och foderlador 
− minska ventilationen i djurstallar så mycket som möjligt utan att djuren tar 

skada 
− undvika att ge djuren kontaminerat foder  
− undvika att använda vatten från mindre vattensamlingar. Vatten från 

ledningsnätet och täckta brunnar kan användas 
− om inget annat meddelas ta in ensilage från utomhuslager. 

 
Tänkbara åtgärder inom växtodlingen är mer begränsade och kan övervägas om det 
är tidsmässigt och praktiskt möjligt att genomföra dessa. Inom växtodlingen kan 
följande rekommendationer vara lämpliga: 

− skörda tidigare om skörd av en gröda är nära förestående, t.ex. grönsaker, 
vall eller spannmål 

− täcka över mindre odlingar 
− behålla befintlig täckning även om man hade planerat att ta bort den i närtid, 

t.ex. för vissa trädgårdsprodukter och färskpotatis 
− jämna till marker som är plöjda och/eller ojämna (ett nedfall som sker på en 

jämn yta är enklare att sanera genom metoden att ta bort det översta 
jordlagret). 

 
 Rekommendationerna måste ges till lantbrukarna i det område som riskerar att 
påverkas av ett nedfall och med en god säkerhetsmarginal. Rekommendationerna 
bör också innehålla information om när åtgärderna senast bör vara vidtagna. 
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6.4.2. Åtgärder under eller strax efter ett utsläpp  
Dessa åtgärder räknas fortfarande som räddningstjänst och räddningsledaren har 
fortfarande ansvar för att leda arbetet och att fatta erforderliga beslut. Huvudarbetet 
kommer att röra fortsatt information till lantbrukare. Det kan röra sig om 
rekommendation om inomhusvistelse eller beslut om utrymning av människor i ett 
område. Ägaren har på samma sätt som vid inomhusvistelse då ett ansvar för att 
djuren får vatten, foder och annan nödvändig skötsel, men eftersom utrymning är 
tvingande måste detta ske i dialog med länsstyrelsen. Även utrymning av djur kan bli 
aktuellt men kräver planering för att kunna flytta och ta emot djuren. Exempelvis 
bör risken för spridning av sjukdomar beaktas om djur flyttas. Det måste även finnas 
kapacitet att ta emot djur som flyttats. Direkt efter ett nedfall av radioaktiva ämnen 
kvarstår de rekommenderade åtgärder som eventuellt redan vidtagits innan 
utsläppet. Eftersom dessa sårbarhetsreducerande åtgärder sannolikt kommer att 
rekommenderas med rejäl säkerhetsmarginal, dvs. sårbarhetsreducerande åtgärder 
har vidtagits i ett större område än det som påverkats av nedfall, är det viktigt att få 
fram mätunderlag så att områden som inte berörts av nedfallet så snart som möjligt 
kan återgå till normal verksamhet. 
 

6.4.3. Åtgärder på längre sikt  
När de akuta åtgärderna för att skydda liv och hälsa, miljö och egendom avslutats 
vidtas åtgärder som får effekter under efterföljande år eller längre och dessa räknas 
som sanering och ansvaret för beslut övergår då till saneringsledaren. Den fortsatta 
saneringen inom primärproduktionen är beroende av vilka mål som sätts för 
saneringen, de ekonomiska förutsättningarna hos producenterna och samhället i 
övrigt samt av ett beslutsunderlag framtaget genom mätningar. Även efterfrågan på 
produkterna på marknaden kan komma att påverka vilka åtgärder som görs. Det 
finns ingen klar gräns mellan de åtgärder som kan vidtas tidigt efter olyckan och 
åtgärder som vidtas längre fram. Det är olyckan och tidpunkt på året som avgör 
vilka åtgärder som är möjliga att genomföra. 
 
De åtgärder som kan vara aktuella att vidta för att minska innehållet av radioaktiva 
ämnen i grödan/foder åren efter nedfallet: 
− Kaliumgödsling. 
− Plöjning. 
− Kalkning. 
− Fosforgödsling. 
− Val av gröda/sort som tar upp mindre mängd radioaktiva ämnen. 

 
Åtgärder vid mycket höga nedfallsnivåer: 
− Bortförsel av den kontaminerade ytjorden. 

Page 353 of 400



 

27 

− Ändrad driftsinriktning och markanvändning. 

6.5. Alarmering 
Ett meddelande om skyddsåtgärd ges via Viktigt Meddelande till allmänheten14 
(VMA) via SOS Alarm och sändningsledningen på Sveriges Radio samt i de ordinarie 
kontaktvägar som länsstyrelsen har till primärproducenter. Önskvärt beteende är att 
allmänheten går in, eller håller sig, inomhus med stängda dörrar och fönster och 
lyssnar på SR P4 för ytterligare anvisningar från Länsstyrelsen.  

7. Sanering 
Staten är skyldig att vidta sådana åtgärder endast i den utsträckning detta är 
motiverat med hänsyn till följderna av utsläppet (tex oacceptabel stråldos), det 
hotade intressets vikt (tex sänkt produktion i samhällsviktiga funktioner), 
kostnaderna för insatsen (tex utrusning, personal, utbildning vid sanering) och 
omständigheterna i övrigt (tex stråldosexponering av saneringspersonal och 
psykiskosociala effekter). 
 
Planering för och eventuellt påbörjande av sanering pågår samtidigt med 
räddningstjänstfasen. Beslut som fattas av räddningsledare enligt LSO såsom 
skyddsåtgärder och ingrepp i annans rätt upphör att gälla när räddningstjänsten 
avslutas och behöver då fattas på nytt av saneringsledaren. Beslut om tjänsteplikt kan 
inte fattas under saneringsfasen. 

7.1.  Målbild 
Den slutliga arbetsplanen för sanering kan inte göras förrän omfattningen av ett 
utsläpp av radioaktiva ämnen är känd. Saneringsledaren ansvarar för upprättande av 
saneringsplan. Denna ska utgöra ett ramverk för resurser och saneringsverksamhets 
bedrivande vid olyckor med radioaktivt nedfall. Vid utformandet av den slutliga 
arbetsplanen för sanering fungerar saneringsplanen som stöd och utgångspunkt. 
Saneringsplanen riktar sig därmed i första hand till den organisation som 
Länsstyrelsen utser att ansvara för och arbeta med sanering av radioaktiva ämnen. 
Vid upprättande av slutlig saneringsplan bör samråd med bland annat SSM, NESA 
med flera tas avseende bland annat rekommenderade saneringsåtgärder/-metoder. 
 
Länsstyrelsen målbild med saneringen utifrån definitionen av sanering i LSO:  

− Skåne har återhämtat sig från ett nedfall av radioaktiva ämnen och har 
återgått till ett nytt normalläge.  

 
14 https://www.msb.se/vma 
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− Skåne är ett län som i stor utsträckning som möjligt gått tillbaka till den 
struktur som varade innan olyckan, där marken, vattnet, anläggningar och 
annan egendom kan användas i någon form.  

− De åtgärder som vidtagits har minskat nivåerna av joniserande strålning så 
långt det varit rimligt och möjligt. 

− Under saneringsarbetet har Länsstyrelsen tillsammans med berörda aktörer 
gjort sitt yttersta för att säkerställa samhällets skyddsvärden – liv och hälsa, 
samhällets funktionalitet, miljö och ekonomiska värden, demokrati, 
rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.  

− Konsekvenserna på samhällets skyddsvärden har begränsats i så stor 
utsträckning som möjligt. 

 
Vidare har länsstyrelsen i samverkan med berörda aktörer arbetat efter beslutad 
prioriteringsordning för sanering av mark, vatten, anläggningar och annan egendom. 
Planering och genomförande av sanering har kommunicerats väl med allmänheten. 
Saneringsarbetet har genomförts på ett effektivt sätt och tidsåtgång har därför 
begränsats i så stor utsträckning som möjligt. 
 
Gällande målbild ska vara känd av samverkande aktörer. 

7.2.  Allmänt 
Som nämnt ovan är målsättningen med saneringsarbetet är att personer som bor och 
vistas i Skåne inte ska utsättas för doser som överstiger dosgränserna som anges i 2 
kap 1–4 §§ i Strålskyddsförordningen. Sanering av radioaktiva ämnen genomförs i 
huvudsak för att minska stråldoser till människor och djur genom att minska 
förhöjda strålnivåer. De saneringsåtgärder som kan vidtas för att återställa mark, 
vatten, anläggningar och egendom efter ett radioaktivt nedfall, och som presenteras 
mer ingående i MSB:s saneringsvägledning som tagits fram som stöd för sanering. 
Vägledningen ligger på MSB:s hemsida 
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-
amnen/cbrne/karnenergiberedskap/sanering-efter-karnteknisk-olycka/ 
Personsanering genomförs för att avlägsna radioaktiva ämnen från människor. Den 
genomförs även för att undvika att omgivningen kontamineras. Personsanering ingår 
inte i den sanering som Länsstyrelsen ansvarar för enligt LSO. Ansvaret för 
personsanering åligger räddningstjänsten och sjukvården. 
 
I rapporten 2017:27 Översyn av beredskapszoner anger SSM i sin analys att för 
händelsen där de konsekvenslindrande systemen inte fungerar kan en saneringsplan 
behöva tas fram som omfattar hela eller delar av området kring kärnkraftverket på 
ett avstånd som överstiger 500 km. Inom detta område kan det vara berättigat att 

Page 355 of 400

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/cbrne/karnenergiberedskap/sanering-efter-karnteknisk-olycka/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/cbrne/karnenergiberedskap/sanering-efter-karnteknisk-olycka/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/rapporter/stralskydd/2017/201727/


 

29 

vidta enklare saneringsinsatser i viss utsträckning. Avståndet där enklare 
saneringsinsatser troligen är motiverade kan sträcka sig ut till cirka 400 km. 
Avståndet där avancerade saneringsinsatser kan vara motiverade kan sträcka sig ut 
till cirka 350 km och avståndet där avancerade saneringsinsatser troligen är 
motiverade kan sträcka sig ut till cirka 250 km. 

7.3.  Ansvar för saneringen 
Länsstyrelsen har enligt lagen om skydd mot olyckor ansvaret för saneringen efter en 
kärnteknisk olycka. Det ansvaret innebär att Länsstyrelsen ska planera, besluta och 
följa upp saneringen. Saneringsåtgärderna syftar till att återställa mark, vatten, 
anläggningar samt annan egendom. Skyldigheten att vidta saneringsåtgärder 
begränsas i lagstiftningen. Detta redogörs för i MSB:s saneringsvägledning i delen 
om lagstiftning. 

7.4.  Saneringsstrategi 
En faktisk saneringsstrategi är i hög grad beroende av t.ex. lokala betingelser, 

nedfallets omfattning och sammansättning. En saneringsstrategi som är anpassad till 
en faktisk situation kan därför utformas först när nedfallets omfattning och 
sammansättning är känd. Eftersom åtskilliga faktorer måste vägas in i 
saneringsstrategin är uppgiften mycket komplex. En strategi för att ta fram en 
arbetsplan vid en händelse finns i MSB:s saneringsvägledning i delen Övergripande 
inledning 

7.5.  Saneringsmetoder 
I saneringsförfarandet finns det tre huvudsakliga principer att beakta för att återställa 
mark, vatten, anläggningar och annan egendom vilka är:  

• Avklingning  
• Skärmning 
• Dekontaminering/sanering 

 
Vid avklingning vidtas inga särskilda åtgärder, utan det radioaktiva ämnet får klinga 
av på platsen, t.ex. vid nedfall av kortlivade nuklider som jod. Området kan i dessa 
fall behöva utrymmas och spärras av under kortare eller längre tid. För mer 
detaljerad information om saneringsmetoder hänvisas till MSB:s 
saneringsvägledning. 

7.6.  Sårbarheter i Skåne 
I MSB:s Saneringsvägledning i delen Sanering inom primärproduktion hanteras 

sanering av jordbruksmiljö för djurhållning, växtodling mm. Information finns även 
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på Jordbruksverkets hemsida om radioaktivt nedfall15. Livsmedelsverket har tagit 
fram skriften Livsmedelsproduktionen vid nedfall av radioaktiva ämnen (2020)16 där 
erfarenheter från Tjernobyl redovisas samt en omfattande genomgång av olika 
livsmedel samt radioaktivitetens påverkan på dessa och på människor och djur. För 
närmare information se SGU:s jordartskarta17. En inventering av sårbarheterna 
utifrån detta underlag genomförs under uppstart av saneringsorganisationen med 
hjälp av expertkompetens från länsstyrelsen. 

7.7.  Prioritering 
Sanering av mark och egendom som är kontaminerat innebär stora ingrepp i 

många människors liv och medför höga kostnader. Av sociala och ekonomiska skäl är 
det därför omöjligt att sanera alltför stora områden samtidigt. Därmed måste en 
prioritering göras av vad som ska saneras. 

8. Avfallshantering  
Till följd av sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen uppstår stora mängder 
radioaktivt avfall som måste omhändertas. En grundlig genomgång om hur avfall 
omhändertas och hur en deponi byggs upp används och avslutas finns i MSB:s 
saneringsvägledning i delen Sanering efter en kärnteknisk olycka – deponier och 
Checklistor - deponier: Hantering av avfall efter kärnteknisk olycka. En inventering av 
lämpliga platser och förutsättningar för upprättande av en deponi görs av sakkunnig 
personal på länsstyrelsen när behov uppstår. Eftersom användning av potentiella ytor 
i länet förändras över tid görs ingen inventering i detta program då denna riskerar 
att bli inaktuell. 

9. Samband 
Länsstyrelsen har på länsledningsplatsen tillgång till fast och mobil telefon, telefax, 
datorer med internetuppkoppling, videokonferensutrustning, kryptofax, 
kryptotelefon, krypto-PC, krypterad telefon via Försvarets Telenät (FTN) samt 
RAKEL.  

9.1. Telefoni 
Särskilt utpekade organisationer såsom länsstyrelserna, Polisen, SSM, 
Försvarsmakten har möjlighet att kommunicera över krypterad telefon via 
Försvarets telenät (FTN). 

 
15 https://nya.jordbruksverket.se/4.b14954b16ab3bd5dd322beb.html 
16 https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/handbocker-verktyg/livsmedel-

vid-radioaktivt-nedfall.pdf  
17 https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html 
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9.2.  Samverkanskonferenser 
Regionala samverkanskonferenser genomförs med berörda aktörer i länet vid en 
kris. Samverkansstruktur följer ”Riktlinjer för regional samverkan och ledning vid 
samhällsstörning i Skåne” som tagits fram av Länsstyrelsen tillsammans med 
aktörerna i Skåne. Samverkanskonferenser kan komma att genomföras via telefon, 
Rakel eller virtuella mötesrum. Med stöd av MSB kan nationella telefonkonferenser 
anordnas för samverkan, samordning och informationsdelning. 

9.3. Rakel 
Den förväntade belastningen på mobiltelefonnät gör att personal i fält bör använda 
Rakel för att kunna kommunicera. Viktiga basstationer är försedda med reservkraft 
för att kunna fungera vid elbortfall. För regional samverkan används ordinarie 
talgrupp och denna talgrupp kommer att sammankopplas med intilliggande läns 
talgrupper vid behov. För räddningstjänstinsatserna utses talgrupper vid behov.  
 
Ett utsläpp av radioaktiva ämnen kommer med stor sannolikhet innebära att resurser 
tillförs från övriga delar av länet och landet. För ändamålet avsedda talgrupper kan 
då användas av alla enheter utan att en mängd sammankopplingar behöver göras.  

9.4.  Virtuella mötesrum, Skype och videokonferens 
Länsstyrelsen har virtuella mötesrum där samverkande organisationer kan koppla 
upp sig via Skype/Cisco Jabber, videokonferenssystem, webbläsare, eller telefon 
används för att dela lägesinformation mellan staber och vid samverkanskonferenser. 
Till exempel så kan SSM ge stabsstöd på distans från sin ledningsplats i Solna.  

10. Utbildning och övning 
För att Länsstyrelsen och länet ska kunna uppnå och vidmakthålla en god beredskap 
för ledning, räddningstjänst- och sanering vid och efter en kärnteknisk olycka måste 
nyckelpersonal i krisledningsorganisationen ha genomgått grundläggande utbildning 
på förhand. Två befattningshavare som är särskilt viktiga i händelsen är räddnings- 
och saneringsledare. Utbildning av dessa bör genomföras genom centrala 
myndigheters försorg för att säkerställa en gemensam kunskapsgrund. Även övrig 
nyckelpersonal bör i största möjliga mån genomgå centralt anordnade kurser. 
Utbildning och övning för både länsstyrelsens personal och övriga aktörer i 
Samverkan Skåne genomförs enligt fastställd utbildnings- och övningsplan. 
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10.1. Utbildning 
10.1.1. Länsstyrelsens skyldigheter 

I Arbetsmiljölagen (1977:1160) sägs att: ”Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren 
får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att 
arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. 
Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs 
och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren skall se 
till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till 
områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall” (3. Kap. 3. § 
AML). 
 
Det ankommer på ordinarie arbetsgivare att tillgodose att den personal som sätts in 
för att hantera effekterna av en kärnteknisk olycka har fått sådan utbildning att risker 
förenade med det förväntade arbetet kan begränsas så långt som möjligt. 
Länsstyrelsen ansvar i detta avseende är begränsat till samordning av 
arbetsmiljöansvaret och att stödja aktuell personals ordinarie arbetsgivare med 
information och i utbildningsfrågor. 
 

10.1.2. Utbildningsplan 
Delar av utbildningen, exempelvis för räddningstjänstpersonal, sanerings- och 
mätledare samt personal i den händelsespecifika operativa resursen i 
krisledningsorganisationen bör genomföras innan en olycka inträffar för att kunna 
upprätthålla en god beredskap. Den största utbildningsinsatsen (utbildning av 
saneringspersonal) avses dock inte genomföras förrän i direkt anslutning till nedfall 
eller efter att ett nedfall inträffat, eftersom sanering till skillnad från räddningstjänst 
inte kräver akuta eller omedelbara åtgärder. Behovet beskrivs i Bilaga 6 – Utbildning 
och övning. Utbildning på regional och lokal nivå i grundläggande strålskydd kan 
genomföras med hjälp av personal från Region Skåne på initiativ av och med stöd av 
länsstyrelsen. Stöd vid genomförande av utbildningsinsatser ska också förväntas 
kunna lämnas av länsstyrelserna i kärnkraftslänen och av MSB och SSM. 

10.2. Övning 
10.2.1. Länsstyrelsens skyldigheter och målsättning 

Analogt med vad som sägs i 3. Kap 3. § Arbetsmiljölagen (1977:1160) om 
utbildning, har länsstyrelsen även skyldighet att öva den personal som ingår i 
organisationen för hantering av en kärnteknisk olycka med radioaktivt nedfall som 
följd. Den övningsverksamhet som kan komma i fråga riktar sig endast mot personal 
som i förväg tagits ut eller på grund av sin ordinarie tjänst, eller av annan anledning, 
kan förutsättas bli ianspråktagen för lednings-, räddningstjänsts- eller 
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saneringsarbete. Länsstyrelsen deltar regelbundet på nationella kärnkraftsövningar 
som anordnas av respektive kärnkraftslän. 
 

10.2.2. Kommuners skyldighet 
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor är kommuner skyldiga att delta i 
planering av räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktiva ämnen från kärntekniska 
anläggningar och att medverka vid övningar i sådan räddningstjänst. På samma sätt är 
man skyldig att delta i planering och övningar för sanering efter utsläpp av 
radioaktiva ämnen (6 Kap. 9§). 
 

10.2.3. Övningsplan 
Övningsverksamhet kan genomföras som teoretiska eller praktiska övningar. Ofta 
fordras båda formerna för att nå en god effekt i övningsverksamheten. Praktiska 
övningar inskränker sig huvudsakligen till att öva delmoment i räddningstjänst och 
sanering, medan teoretiska övningar kan genomföras inom alla områden. Behov av 
övning anges i Bilaga 6 – Utbildning och övning 

11. Information och kommunikation 

11.1. Allmänt 
Kriskommunikation är en stor och viktig del av arbetet vid utsläpp av radioaktiva 
ämnen och även om utsläppet i sig är en regional händelse blir det snabbt en 
nationell och internationell händelse, vilket erfarenheterna från olyckan vid 
kärnkraftverket i Fukushima efter jordbävningen i Japan visade. En studie av 
informationsarbetet har sammanställts i rapporten Efter Fukushima-katastrofen - 
Kriskommunikation och mediebevakning i Sverige och Tyskland18 (MSB, 2014). För att 
uppnå framgång i hanteringen är kommunikationsfrågorna vitala, inte minst spelar 
det en avgörande roll för förtroendet för organisationen. Det är Länsstyrelsen som 
har informationsansvaret och ska säkerställa att befolkningen som kan komma att 
beröras vid en kärnteknisk olycka informeras om olyckan t.ex. vilka skyddsåtgärder 
som bör vidtas inom Länsstyrelsens geografiska område. Det är 
kommunikationsfunktionen i Länsstyrelsens stab som ser till att nödvändig 
information förmedlas ut till allmänheten, media samt berörda aktörer för vilka 
informationen är relevant.  

11.2. Kommunikation vid skyddsåtgärder 
Kommunikation med berörda aktörer och allmänhet bör innehålla följande: 
− Varför och vem som har beslutat om inomhusvistelse. 

 
18 https://rib.msb.se/filer/pdf/27485.pdf  
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− Förklara att det handlar om att skydda allmänheten och varför det är bäst att 
vara inomhus vid en exponering. 

− Informera hur intag av jodtabletter och extrautdelning ska genomföras. 
− Hur länge en inomhusvistelse kan komma att pågå, vilka fördelar det är med 

en inomhusvistelse. 
− Tydlig information och kommunikation till de arbetsgivare vars arbetstagare 

har sitt dagliga arbete inom beredskapszonerna, vilka restriktioner och beslut 
som gäller. 

− Särskilt riktad kommunikation till dem som av olika anledningar, vid olika 
tider behöver bryta inomhusvistelsen, som lantbrukare med djur och 
arbetstagare i samhällsviktig verksamhet inom det exponerade området. 

− Informera att man genom basala hygienrutiner som att tvätta händerna, 
duscha och byta kläder minskar riskerna väsentligt för att oavsiktligt få i sig 
radioaktiva ämnen exempelvis i samband med måltider. 

− Informera om hur livsmedel och dricksvatten ska hanteras. 
− Uppmana till solidaritet – att hjälpa varandra. Samhällets resurser kommer 

behöva fokusera på de mest utsatta. 
− Förberedelser för en begränsad extrautdelning av jodtabletter till 

allmänheten 

11.3. Kriskommunikation 
Eftersom Länsstyrelsen har ett utpekat samordningsansvar för information19 oavsett 
vilken typ av kris som drabbar länet är det Länsstyrelsen som ska verka för att 
informationen som kommuniceras är samstämmig. Utöver det bör även 
informationen präglas av synlighet, snabbhet och tydlighet. Nedan presenteras de 
kommunikationsaktiviteter som kan bli aktuella under en kris:  

 
− Publicera den samordnade och verifierade informationen på Länsstyrelsens 

externa och interna webbplats samt via övriga relevanta kanaler. 
− Bevaka, analysera och verka för att berörda aktörers krisinformation är 

samordnad och verifierad.  
− På Länsstyrelsens webbplats publicera länkar till relevanta hemsidor. 
− Omvärldsbevaka. 
− Bevaka medias hantering av händelsen. 
− Vid behov sammanställa och publicera pressmeddelande med den 

samordnade och verifierade informationen.  

 
19 6 § Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid 

höjd beredskap 
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− Vid behov anordna gemensamma presskonferenser/pressinformationer för 
förmedling av den samordnade och verifierade informationen. 

11.4.  Information till allmänheten vid larm 
Kommunikationen till allmänheten vid en kärnteknisk olycka är komplex och sker 
på många olika plan. Kommunikationsarbetet skiljer sig från det som genomförs i 
många andra större olyckor, då en väldigt stor del av befolkningen kommer att anse 
sig vara drabbade. I det initiala skedet är det viktigt att Länsstyrelsen snabbt 
upprättar kontakt med media för att bekräfta händelsen. Länsstyrelsen samordnar de 
aktörer som är direkt berörda av händelsen. För att åstadkomma samordnad 
kommunikation till allmänheten behövs en organiserad samverkan mellan ansvariga 
aktörer. Detta görs genom att Länsstyrelsen kallar till regionala 
informationssamordningskonferenser och MSB till nationella sådana.  
 
För att kunna svara på och föregå allmänhetens frågor kommer det att krävas riktade 
åtgärder. För brådskande information sänds VMA (viktigt meddelande till 
allmänheten) via Sveriges Radio. De kanaler som därefter främst används är radio i 
ett tidigt skede framför allt Sveriges Radio P4. Information kommer även att finnas i 
nationella och till viss del internationella och sociala medier. Länsstyrelsen och 
berörda aktörer måste se till att informationen till allmänheten är lättillgänglig och 
lättförståelig. Det är därför viktigt att en löpande diskussion förs med medier för att 
få kännedom om vilka behovsgrupper som nås av respektive medias information. 

 
Allt eftersom händelsen fortlöper kommer de myndigheter som är berörda av krisen 
att behöva ta större del i mediernas rapportering och vara med i diskussionen. Detta 
ställer krav på att det finns kunniga talespersoner som kan förklara det som sker på 
ett begripligt sätt.  

 
Rekommendationer från myndigheter vänder sig i första hand till de som är 
drabbade. Ansvariga myndigheter bör säkerställa att dessa rekommendationer är 
informativa även för de som inte är direkt drabbade av händelsen. Därmed krävs att 
det genomförs analyser för vilka behovsgrupper som finns. 
 
För att nå så stora delar av allmänheten som möjligt med informationen om olyckan 
krävs det att Länsstyrelsen tillsammans med berörda aktörer använder flera 
kommunikationskanaler. De kanaler som Länsstyrelsen identifierat på förhand och 
kommer att nyttja i samband med en kärnteknisk olycka är Sveriges Radio P4, 
Länsstyrelsens hemsida (lansstyrelsen.se/skane) och sociala medier.  
 
För mer information om Länsstyrelsens kriskommunikationsarbete, se Styrdokument 
för kriskommunikationsarbetet vid Länsstyrelsen Skåne (2014).  
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12. Personella och materiella resurser 
Behovet av resurser är svårt att förutse eftersom varje kärnteknisk olycka är 

unik. Rent generellt bör saneringen anpassas till de resurser som finns tillgängliga. 
Många olika typer av resurser kan komma att behövas och med stor sannolikhet kan 
personal och utrustning i många fall hämtas från samhällets normala resurser 

12.1. Personella och materiella resurser i länet 
Det är av stor vikt att inhämta så mycket kunskap och information som möjligt 

om regionala förhållanden för att kunna upprätta detaljerad planering för sanering. 
Såväl interna som externa aktörer kan bistå med råd, information och expertkunskap 
inom en rad olika områden, såsom: 

 
− Befolkningstäthet, boendeformer, bebyggelsekaraktär (kan inhämtas från 

t.ex. Lantmäteriet, kommunerna, SCB) 
− Berggrunds-, jordarts- och hydrogeologi (ex. SGU, Länsstyrelsen, 

Miljöavdelningen) 
− Jordbruket (ex. SJV, Länsstyrelsen, Lantbruksavdelningen, LRF Skåne) 
− Kommunikationer, dvs. viktigaste och största transportvägarna, 

pendlingssträckor, etc. (ex. Vägverket, Skånetrafiken) 
− Markanvändning (ex. Lantmäteriet, SJV, SVO) 
− Näringslivsstruktur (ex. Region Skåne) 
− Skog och skogsmark (ex. SVO, Länsstyrelsen, Miljöavdelningen, 

Skogsägarna Södra) 
− Skolor, förskolor och daghem (ex. kommunerna) 
− Vattentäkter (ex. Länsstyrelsen, Miljöavdelningen) 
− Vårdinrättningar (ex. Region Skåne) 

 
Det finns flera organisationer som har personal med kompetens/vana av att 

arbeta i radioaktiva miljöer såsom saneringsföretag som är specialiserade på 
radioaktiva miljöer och frivilligorganisationer kan bidra med personella resurser. 
SSM ingått avtal med Riksförbundet Sveriges Lottakårer, Sveriges Kvinnliga 
Bilkårers Riksförbund och Svenska Blå Stjärnan vad gäller provtagning av betesgräs i 
lantbruket. Hemvärnet kan efter förfrågan bistå med transporter och liknande 
verksamhet. Kompletterande utbildning om strålskydd och saneringsmetoder 
kommer att behövas för den personal som ska arbeta operativt i 
saneringsorganisationen. 
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12.2.  Expertkompetenser vid Länsstyrelsen Skåne 
Länsstyrelsen har många anställda som inte ingår i krisledningsorganisationen men i 
sin ordinarie tjänst har arbetsuppgifter och kompetens som behövs för att avgöra 
behov av sanering och val av saneringsmetod. I bilaga 8 finns en inventering av 
funktioner vid Länsstyrelsen Skåne som skulle kunna användas vid en räddningsinsats 
och sanering. 

12.3. Expertkompetenser i kommunerna 
Länsstyrelsen kan enligt LSO begära hjälp från kommuner som inte drabbats av 
nedfall eller statliga myndigheter som inte redan har ett ansvar vid radioaktivt 
nedfall. Drabbade kommuner har egna funktioner för kontroll av miljö, hälsa, 
livsmedel, farligt avfall mm. som har det lokala ansvaret för uppföljning vid utsläpp 
av farliga ämnen. Länsstyrelsens saneringsfunktion har till uppgift att samordna det 
lokala och regionala arbetet med nationell expertis för att få en enhetlig inriktning i 
arbetet. 

12.4.  Materiella resurser 
För att kunna utföra vissa av saneringsåtgärderna kommer olika typer materiella 

resurser att behövas i kommunerna, såsom: 
− Gatusopningsmaskiner med uppsamlingscontainer (kan tillhandahållas av 

t.ex. kommunerna) 
− Gräsklippare med uppsamlare (ex. kommunerna) 
− Snöslunga, snöplog, (ex. kommunerna, jordbrukare, Trafikverkets 

entreprenörer) 
− Resurser till klippning av buskar och fällning av träd (ex. kommunerna, 

skogsägare, jordbrukare) 
− Spolningsutrustning  
− Resurser till sanering av byggnader och väggar (ex. privata 

saneringsföretag) 
− Anläggningsmaskiner såsom traktorer, frontlastare, etc. (ex. 

Trafikverkets entreprenörer, privata företag) 
− Jordbruksmaskiner som t.ex. plogar (ex. jordbrukare) 

 
Som yttersta möjlighet att få fram materiella resurser kan den myndighet som 

ansvarar för saneringen ta utrustning i anspråk genom att företa ingrepp i annans rätt 
enligt 6 kap. 2 § LSO. 

 
Vad gäller resurser för indikering har varje kommun för att genomföra 

mätningarna på kommunnivå var sjunde månad tilldelats två strålskyddsinstrument 
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(intensimeter) för mätning av strålning där oftast ett instrument finns på 
miljöavdelningen och ett på räddningstjänsten för att kunna användas även vid andra 
insatser. Nationella resurser finns också att tillgå via kärnkraftslänen, NESA och 
MSB:s förstärkningsresurser för Avancerad indikering som är placerade hos 
räddningstjänsten Syds station vid Hyllie. 

12.5. Stöd från andra län 
Länsstyrelserna i kärnkraftslänen Uppsala, Kalmar och Halland samt Skåne och 
Västerbotten ska enligt 21 § FSO bistå andra länsstyrelser i frågor om 
räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen. Länsstyrelsen kan begära och ska 
vara beredd att ta emot stöd från dessa län som har särskilda resurser inom 
kärnenergiberedskapen. Resurser som kan komma att ställas till förfogande efter 
begäran hos dessa länsstyrelser är: 

− stabspersonal för att avlasta och förlänga uthålligheten i drabbat läns stab 
− mätpatruller eller annan utrustning eller personal 
− resurser för information till allmänheten 
− instrument for strålningsmätning 
− mätpatruller med kvalificerade instrument 
 

12.6.  Enskilda 
Till skillnad från under räddningstjänstfasen kan saneringsledaren inte beordra 

personer att hjälpa till med hjälp av 6 kap 1§ om tjänsteplikt i LSO utan man får då 
luta sig mot frivilliga i större omfattning. Länsstyrelsen Skåne har gjort en 
inventering av frivilligorganisationer i Skåne i samband med 
totalförsvarsuppbyggnaden och utifrån denna kan Länsstyrelsen begära stöd. 
Enskilda kan även själva utföra saneringsåtgärder inom exempelvis det egna 
jordbruket, den egna bostaden och trädgården.  

13. Bistånd 

13.1. Mottagande av nationellt och internationellt bistånd 
Om Länsstyrelsen i Skåne län har behov av att motta nationellt bistånd klargörs 
behovet i samspråk med MSB. För att ta emot internationellt stöd bör MSB:s 
Förstärkningsresursen för värdlandsstöd20 utnyttjas. När begäran om internationell 
hjälp görs är det den aktör som begärt hjälpen som också ansvarar för att ta emot 
stödet på ett ordnat sätt. Förstärkningsresursen har till uppgift att stödja aktören 

 
20 Förstärkningsresursen för värdlandsstöd 
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som är ansvarig för insatsen med mottagning och koordinering av den internationella 
hjälpen. Den stödjer också de inkommande stödresurserna i kommunikationen med 
svenska kontakter. Förstärkningsresursen är självförsörjande och medför egen 
kontors- och kommunikationsmateriel. Antalet personal och kompetenser anpassas 
efter behov.  
 
Vid en kris har MSB ansvaret att ställa nationella såväl som internationella resurser 
till förfogande till de aktörer som är drabbade av en eventuell kris. Dessutom ska 
MSB vara Sveriges kontaktpunkt till EU:s civilskyddsmekanism (ERCC), vilket ger 
möjligheten att begära internationellt bistånd och att lämna bistånd till de länder 
som deltar i samarbetet inom ramen för EU:s ministerråds beslut.  
 
Ytterligare internationellt bistånd kan mottagas från IAEA i form av materiella och 
personella resurser. Kontaktpunkt för bistånd från IAEA är SSM. 
 
Länsstyrelsens roll gällande internationellt stöd handlar om att analysera och bedöma 
vilket resursbehov som Länsstyrelsen kan tänkas behöva i sitt arbete med en kris. 
Vilket behov av förstärkningsresurser som Länsstyrelsen eftersöker meddelas till 
MSB och/eller SSM, varpå regeringen sedermera tar beslut vilka resurser 
Länsstyrelsen ska tilldelas. 

14. Arbetsmiljö och regler kring strålskydd 
Förutom de författningar som normalt styr respektive verksamhet, så som 
arbetsmiljölagen (1977:1160), arbetsmiljöförordningen (1977:1166) och 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter, styrs arbete med joniserande strålning också av 
strålskyddslagen (2018:396), strålskyddsförordningen (2018:506) samt SSM:s 
meddelade föreskrifter. Mer utförlig beskrivning finns i avsnitt 3.5.5 ”Arbetarskydd 
för operativ personal” i Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk 
olycka (MSB, 2016) 

15. Ersättning 
Ett utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning kommer att 
resultera i stora kostnader för samhället. Det kan gälla kostnader som uppstår i 
direkt anslutning till saneringsarbetet men även produktionsbortfall och skada på 
egendom till följd av olyckan. Såväl enskilda som offentliga och privata 
organisationer har rätt att söka ersättning. 
Mer om ersättning finns att läsa i MSB:s saneringsvägledning. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Delplan Inomhusvistelse och jodtabletter (under framtagande) 
Bilaga 2 – Delplan Indikering 
Bilaga 3 – Delplan utrymning (under framtagande) 
Bilaga 4 – Utbildning och övning 
Bilaga 5 – Nationella resurser 
Bilaga 6 – Kompetenser inom Länsstyrelsen  
Bilaga 7 – Ordlista  
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Bilaga 4 – Utbildning och övning 
 
Målgrupper för utbildning före en kärnteknisk olycka: 

− Nyckelpersonal i länsstyrelsens krisledningsorganisation (inklusive från 
annan myndighet). 

− Personal som tjänstgör som TiB, VB och liknande funktioner i länet 
− Presumtiva räddningsledare 
− Saneringsledare 
− Mätledare 
− Mätpersonal 
− Räddningstjänstpersonal 
− Personal inom kommuner (och regionen) som vid sanering har ledande 

befattningar 
− Kommunikatörer 
− Instruktörer som förväntas utbilda personal efter en kärnteknisk olycka 

(inom sjukvård, polis, räddningstjänst med flera). 
 
Målgrupper för utbildning vid en kärnteknisk olycka: 

− Övrig personal i länsstyrelsens krisledningsorganisation. 
− Personal som har ledande befattningar vid sanering i fält. 
− Personal som praktiskt ska delta vid genomförande av sanering. 
− Mätpersonal. 
− Personal i regionala myndigheter och organisationer, som inte ingår i 

länsstyrelsen krisledningsorganisation, varmed samverkan kan behöva ske i 
saneringssammanhang. 

 
Inriktning av utbildningsinsatser: 
All personal ingående i krishanteringsorganisationen bör om möjligt delges en 
grundläggande baskunskap avseende radioaktiva ämnen och joniserande strålning, 
larmning, strålskydd, dosgränser, effekter, myndigheters roller och ansvar 
(allmänt). Härutöver bör respektive personal ges kunskaper avseende: 

− Nyckelpersonal (i respektive organisation) – Länsstyrelsens roll och ansvar, 
samverkande myndigheters roll och ansvar (särskilt), lagrum aktuella vid 
kärnteknisk olycka, stöd till räddnings- och saneringsledare. 

− Räddningsledare – insatser i radioaktiv miljö, samhällets resurser. 
− Räddningstjänstpersonal – strålningsmätning, insatser i radioaktiv miljö, 

riskbedömning. 
− Mätledare – samordning och ledning av mätresurser, strålningsmätning, 

mätinstrument, rapportering. 
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− Mätpersonal – strålningsmätning, strålskydd, mätinstrument, rapportering. 
− Saneringsledare – planering och prioritering av saneringsinsatser, 

skyddsutrustning, samhällets resurser för sanering, deponering, ledning och 
kraftsamling, samordning. 

− Saneringspersonal – tekniker och metoder för mark, miljö och 
personsanering, skyddsutrustning, dosimetrar och annan mätutrustning, 
arbetsskyddsregler. 

− Personal i kommuner – lagrum aktuella vid kärnteknisk olycka, kriterier för 
ordnande av deponier. 

− Kommunikatörer – kriskommunikation, WIS, mediehantering, 
informationssamordning, FAQ. 

 
Målgrupper för övning före en kärnteknisk olycka: 

− Personal i länsstyrelsens krisledningsorganisation (inkl. räddningsledare, 
mätledare saneringsledare och personal från annan myndighet). 

− Kommunikatörer. 
− Räddningstjänstpersonal. 
− Personal inom kommuner som vid sanering har ledande befattningar (till 

exempel Miljö- och hälso-skyddsinspektörer). 
 
Inriktning av övningsinsatser 

− Stabs- och ledningsövningar – för delar av eller hela staben. Övningar kan 
genomföras som tabletop-, diskussions-, larm- eller fullständiga 
stabsövningar. 

− Regionala övningar – Länsstyrelsen kan, med stöd av MSB, genomföra 
regionala övningar omfattande såväl länsstyrelsens som andra aktörers 
krisledningsorganisationer där vissa praktiska inslag kan förekomma. 

− Särskilda övningar för nyckelpersonal (till exempel saneringsledare) – med 
målsättning att öva bland annat åtgärdsprioritering, intern och extern 
samverkan, planering och överväganden, informationssamverkan, med 
mera. 

− Praktisk övningsverksamhet för räddningstjänstpersonal bör samordnas med 
annan övningsverksamhet, till exempel insatsövningar mot trafikolyckor 
med radioaktiva ämnen. 

 
Målgrupper för övning vid en kärnteknisk olycka: 

− Övningsverksamhet bedrivs endast med nedanstående personalkategorier. 
− Personal som har ledande befattningar vid sanering i fält. 
− Personal som praktiskt ska delta vid genomförande av sanering. 
− Kompletterande mätpersonal. 

Page 369 of 400



 

43 

 
Inriktning av övningsinsatser 

− Saneringsövningar – praktiska övningar bör i första hand inriktas på sanering 
av materiel eller ytor där metoder är väl utvecklade och fastställda och avse 
tekniker och metoder för mark-, miljö- och personsanering samt utnyttjande 
av skyddsutrustning. 

− Strålningsmätningsövningar – Praktiska övningar avseende 
strålningsmätningar i fält samt rapportering av de uppmätta värdena. 
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Bilaga 5 – Kompetenser inom Länsstyrelsen  
 
Landsbygdsavdelningen 
Djurskyddsenheten 

- Djurskyddsfrågor 
 
Djur- och livsmedelsenheten 

− Primärproduktion av livsmedel och foder 
− Djurhälsa 
− Djurhälsopersonal 
− Läkemedel på gårdsnivå 
− Animaliska biprodukter 
− Revision av lokal livsmedelskontroll 
− Tillsynslagen (hund och katt) 
− Verkställighet av omhändertagande enligt djurskyddslagen 

 
Enheten för Landsbygd Miljö 

− Utbildningar till kommunernas lantbruksansvariga 
− Utbildningar till lantbruk/trädgård  
− Hantering dispensansökningar avseende naturskydd kopplat 

till åkermark   
 

Handläggningsenheten 
− Handläggning av jordbrukarstöden.  

 
Kontrollenheten 

− Genomför stickprovskontroller av handläggningsenhetens 
ansökningar, se ovan.   

− Genomför enskild rådgivning gällande restaurering av 
betesmarker. 

− Ansvarar för ängs- och betesmarksinventeringen 
 
Enheten för Landsbygd samverkan 

− Handlägger investeringsstöd inom lantbruks och 
trädgårdsnäringen (LBP) 

 
Miljöavdelningen 

− Miljöjurist 
 
Fiske- och restaureringsenheten:  

− Fiskefrågor, yrkes- och fritidsfiske, vattenbruk, fiskevård 
− Miljögifter i vatten  
− Vattenskyddsområden  
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Miljöprövningsenheten 
− Tillstånd transport av farligt avfall 
− Prövning av miljöfarlig verksamhet 
− Förorenade områden inkl. anläggningar och 

vattenområden 
− Avfallshantering vid incidenter 
− Hantering av avfallsmassor 

 
Miljötillsynsenheten 

− Tillsyn miljöfarlig verksamhet 
− Förorenade områden inkl. anläggningar och 

vattenområden 
− Avfallshantering vid incidenter.   

 
Naturprövningsenheten 

− Kunskap om naturreservat och deras värden  
− Tillstånd och dispenser inom skyddade områden och 

samråd 
− Experter på lagstiftning 
− Göra avvägningar utifrån helheten, överblick 

 
Naturskyddsenheten 

− Kunskap om påverkan på specifik art eller område  
− Biogeografisk uppföljning (grod- och kräldjur) 
− Regional naturvårdsstrategi 
− Ekosystemtjänster 
− Bevarandeplaner 
− Kunskap om värdetrakter för: skog, hotade arter, 

gräsmarker, sandmarker, marina områden 
− Värdefulla områden för naturskydd - värdekärnor 

(reservat, Natura 2000 omr). särskilt värdefulla arter, 
rödlistade arter 
 

Naturvårdsenheten 
− Naturvårdsförvaltning 
− Naturinformation 
− Reservatsförvaltning med fokus på friluftsliv 
− Skyltning och föreskrifter/dispenser/bygglovsfrågor 
− Utrustning - Terrängkörande fordon - Skyddskläder 
− Kunskap om naturreservat och deras värden 
− Kan ge info på Naturum som också kan vara mötesplatser  
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− Enheten har egna kommunikatörer med miljö- och 
naturvårdskunskap 

 
Vattenenheten 

− Grundvatten 
− Skyddsområden för dricksvatten 
− GIS-analyser gällande påverkan på vatten 

 
Enheten för förorenade områden & avfallstransporter 

− Förorenade områden inkl. anläggningar och vattenområden 
− Avfallshantering vid incidenter 
− Ursköljning av förorenad mark 
− Utsläpp av farliga ämnen/kemiska  
− Bistå med miljökemisk kunskap och riskbedömningar 
− Hjälp med bedömning av åtgärdsbehov och uppföljningsbehov 
− Föroreningsskada: mark/grundvatten/ytvatten. Behov åtgärd? 

Kortsiktigt/dagar. Långsiktigt/år?  
− Kompetens/förorenade områden & avfallstransporter 
 

Samhällsbyggnadsavdelningen 
 
Enheten för samhällsplanering 
Geografisk information om utbredning och drabbade områdens 
användning 
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Bilaga 6 – Ordlista 
 
Beredskapskategori Definieras i Strålsäkerhetsmyndighetens 

föreskrifter om grundläggande 
bestämmelser för tillståndspliktig 
verksamhet med joniserande strålning 
(SSMFS 2018:1), bilaga 4 

 I Sverige är samtliga beredskapskategori 1-
anläggningar kärnkraftverk.  
I Sverige är följande anläggningar 
beredskapskategori 2:  

− Centralt mellanlager för använt 
kärnbränsle (Clab) utanför 
Oskarshamn,  

− Westinghouse Electric Sweden AB 
bränslefabrik i Västerås (WSE)  

− European Spallation Source (ESS) i 
Lund.  

Den avvecklade kärnkraftsanläggningen 
Barsebäck Kraft AB, viss verksamhet som 
bedrivs på Studsviksområdet och viss 
verksamhet vid Chalmers Tekniska 
Högskola placeras i beredskapskategori 3.  
 

Deterministiska 
(förutbestämda) skador 
och hälsoeffekter  

Skador direkt beroende på bestrålningen. 
Vid doser över ett visst värde uppstår alltid 
en skada, och högre doser ger allvarligare 
skador. Doserna vid deterministiska effekter 
anges i absorberad dos. De absorberade 
energimängder som ger upphov till 
biologiska skador är mycket små.  
 

Dos, persondos, 
dosbelastning 

Den mängden strålning en person utsatts 
för. 

Dosgräns  Sammanlagd årlig stråldos som inte får 
överskridas för arbetstagare som har fyllt 18 
år och som arbetar i verksamhet med 
joniserande strålning. Gäller dock inte vid 
radiologisk nödsituation.  
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Doshastighet  Samma som dosrat. 
 

Dosrat  Beskriver hur stor dos en person får under 
en viss tid. Dosratens enhet mäts i sievert 
per timme.  
 

Effektiv dos  Skyddsstorhet som utgör ett mått på den 
sammanlagda risken för stokastiska 
hälsoeffekter. Effektiv dos beräknas som 
summan av alla ekvivalenta doser från 
kroppens vävnader och organ, viktade med 
en faktor som tar hänsyn till att olika 
vävnader och organ är olika känsliga för 
exponering från joniserande strålning. 
Effektiv dos anges i sievert (Sv).  
 

Farlig verksamhet Av MSB:s allmänna råd (MSBFS 2014:2) om 
skyldigheter vid farlig verksamhet framgår 
att kärntekniska anläggningar, enligt 
definitionen i lagen om kärnteknisk 
verksamhet, bör anses vara farlig 
verksamhet. Samtliga kärntekniska 
anläggningar i beredskapskategori 1 och 2 
omfattas av bestämmelserna för farlig 
verksamhet utifrån 2 kap. 4 § Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). 
2007-06-12 beslutade Länsstyrelsen Skåne 
att Barsebäck Kraft AB inte ska omfattas av 
bestämmelserna om farlig verksamhet då 
verksamhetens inneboende fara inte 
bedömdes utgöra en risk för allvarliga 
skador på människa eller miljö. 2019-06-20 
beslutade Länsstyrelsen Skåne att European 
Spallation Source (ESS) i Lund ska omfattas 
av dessa bestämmelser.  
 

Indikering  Annat namn för strålningsmätning. 
  

Joniserande strålning  Elektromagnetisk strålning eller 
partikelstrålning med tillräckligt hög energi 
för att jonisera materia, dvs. slå loss 
elektroner från atomer och molekyler.  
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Kärnkraftlän Länsstyrelserna i Kalmar, Halland och 
Uppsala län. Kärnkraftlänen är de län som 
har kärnkraftverk i drift placerat inom sitt 
län. 
 

Kärnteknisk verksamhet 
och kärntekniska 
anläggningar 
 

Definieras i 1§ lagen (1984:3) om 
kärnteknisk verksamhet 

Stokastiska 
(slumpmässiga) skador 

Skadorna beror på bestrålningen, men här är 
det sannolikheten att få en skada som beror 
av dosen, inte hur allvarlig skadan blir. 
Exempel på stokastiska skador är cancer och 
genetiska skador. 

Stödlän Länsstyrelserna i Västerbottens och Skåne 
län. Stödlänen är de län som utöver 
kärnkraftslänen ska bistå andra län i enlighet 
med 4 kap. 29 § FSO. 
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Bilaga 2 – Delplan indikering 
1. Inledning 

Denna plan är en delplan till länsstyrelsen Skånes ”Program för 
räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen”. Planen 
beskriver hur indikering ska genomföras inför, under och efter en eventuell 
kärnkraftsolycka med utsläpp av radioaktiva ämnen eller annan kärnteknisk 
olycka i Sverige eller utanför landets gränser. Planen riktar sig främst till 
länsstyrelsens krisledningsorganisation och organisation för indikering, 
men även berörda förvaltningar inom kommunala och statliga 
organisationer. Planen omfattar hela nedfallet av radioaktiva ämne och är 
därmed inte avgränsad geografiskt till Skåne län.  

Ett utsläpp från ett kärnkraftverk kan leda till att stort område 
kontamineras/förorenas av radioaktiva ämnen. För att kartlägga vilka 
områden som kontaminerats/förorenats krävs indikeringar för att fastställa 
nedfallets utbredning och omfattning (kartläggning av nedfall). Man kan 
även mäta vilka ämnen det är som avger joniserande strålningen. I det 
tidiga skedet av räddningstjänstarbetet är indikering avgörande för att 
snabbt kunna skapa sig en bild av vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas 
för drabbade områden. I saneringsskedet behövs indikering för att kunna 
identifiera vilka områden som kräver sanering.  

1.1 Planens syfte 

Planen syftar till att skapa förmåga till indikering vid en kärnkraftsolycka 
med utsläpp av radioaktiva ämnen. Denna förmåga skapas genom att 
samordna resurser för indikeringar för att ge underlag till beslut om 
brådskande skyddsåtgärder och att bidra till att målen med krishantering 
nås.  

Delplanens inriktning omfattar kartläggning av nedfall över Skåne län som 
ligger inom Ringhals planeringszon.  Arbetet kräver omfattande samverkan 
och ledning av resurser mellan aktörer för att nå en gemensam inriktning. 
God arbetsmiljö eftersträvas i det förberedande arbetet och under insats, 
då ett stort antal människor kommer att delta och dela uppgifterna kan 
komma att utföras i miljö med joniserande strålning.  

I planen beskrivs även indikeringsstrategi, organisation, och 
arbetsmiljöarbete.  

 

Bilaga  

Datum 
2022-12-20 
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I ett längre perspektiv syftar indikeringen även till att fatta beslut om 
gränsvärden för aktivitetskoncentration i livsmedel, åtgärder inom 
jordbruksnäringen och uppföljning av effekterna av vidtagna åtgärder.  
Indikering kommer i det längre perspektivet även att utföras som ett led i 
medicinska uppföljningar av exponerade målgrupper, för exportkontroll, 
som del i miljöövervakningsprogram och forskningsprojekt. Vidare syfte är 
att bidra till nationell och internationell information.  

1.2 Legala förutsättningar 

Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) är länsstyrelsen ansvarig för 
räddningstjänst och sanering efter en kärnteknisk olycka. Länsstyrelsen kan 
enligt Förordning (2003:779) om skydd mot olyckor erhålla bistånd från 
andra aktörer. Exempelvis ska kommuner inom en beredskapszon bistå 
länsstyrelsen i arbetet med beredskapsplanering och kommuner ska inom 
planeringszonerna bistå i arbetet med indikering och rapportering av 
mätresultat genom att ställa personal och nödvändig egendom till 
förfogande (4 kap 28§). Strålsäkerhetsmyndigheten ska bland annat ge råd 
om indikeringar samt samordna och bistå med strålskyddsbedömningar vid 
räddningstjänst (4 kap 30§). 

1.3 Ekonomiska förutsättningar 

Ersättningar för kostnader för räddningstjänst och sanering efter ett 
utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning regleras 
genom LSO (2003:778) samt Atomansvaghetslagen (1968:45). 

2. Organisation och ledning 

2.1 Länsstyrelsen Skånes krisorganisation 

Länsstyrelsen organiserar sig utifrån en bestämd struktur vid 
samhällsstörningar enligt Länsstyrelsen Skånes krisledningsplan. I 
Länsstyrelsens stabsinstruktion samt regional samverkansstrategi beskriver 
länsstyrelsen krislednings-organisation intern och samverkan med andra 
aktörer.  

En kärnkraftsolycka skiljer sig från andra typer av samhällsstörningar 
såtillvida att Länsstyrelsen är utpekad att leda händelsen. Den tillförda 
organisationen för indikering består främst av personal från kommunala 
räddningstjänster och länsstyrelsen. 

indikeringsorganisationen består av en indikeringsledare som ansvarar för 
samordningen av indikeringen och en gruppledare som tillsammans med 
indikeringsgrupperna genomför mätningar efter indikeringsledarens 
inriktning. Expertresurser från främst strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 
stödjer den regionala indikeringsorganisationen och bistår med analyser, 
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råd och rekommendationer. Vid behov kan L3-funktionen tillsätta en 
stödfunktion vars uppgift är att bistå indikeringsgrupperna med samband, 
strålskydd och utrustning för indikering samt övrig uppkommen materiel.  

L3-funktionen på länsstyrelsens ledningsplats (indikeringsledare och SSM 
på distans) tar fram en långsiktig strategi för indikeringar för såväl 
räddningstjänstfas som saneringsfas. Strategin ska vara grundad på 
räddnings-/saneringsledarens rådande inriktning och beslut. Strategin 
verkställs av indikeringssamordnare i samverkan med SSM:s mätledning 
och omsätter den till konkreta mätuppdrag för indikeringsgrupper.  

2.2 Indikeringsledare 

Indikeringsledaren är placerad på länsstyrelsens ledningsplats och finns i 
funktion L3 Genomförande och lägesbild. Indikeringsledarens roll är att, 
utifrån L3:s inriktning, ta fram underlag för beslut avseende exempelvis 
skyddsåtgärder och sanering. Funktionen kan vid vissa situationer få 
förstärkning av personal för att lösa delar av de uppgifter som 
mätningsledaren ansvarar för. Förstärkningen kan tillexempel vara 
Indikeringsledare från annan länsstyrelse. Indikeringsledaren samordnar 
arbetet med Länsstyrelsen Hallands krisledningsorganisation. 
Indikeringsledaren tar emot de indikeringsrapporter från kommunerna 
som inte rapporteras in direkt i RadGIS samt kontrollerar kontinuerligt att 
inlagda värden i RadGIS är korrekta. 

Indikeringsledaren ansvarar för att tolka och besluta om hur indikeringen 
ska genomföras utifrån räddningsledarens/saneringsledarens beslut om 
avsikt med insatsen. Indikeringsledaren omsätter avsikten med insatsen till 
konkret mål med insats och syfte och innehåll i uppgifterna som 
indikeringsgrupperna blir tilldelade genom en taktisk plan för 
genomförandet. Den taktiska planen ska ta hänsyn till räddnings-
/saneringsledarens beslut, underlag från den samlade lägesbilden 
avseende exempelvis samhällsviktiga verksamhet och behov hos 
kommunen, drabbade län och andra regionala aktörer. Strategin ska även 
bygga på de mätrapporter som tas fram och de mätningar som genomförs 
och rapporteras. För att tolka de radiologiska delarna av mätstrategin har 
mätledaren hjälp av SSM. indikeringsstrategin skall vara långsiktig och 
övergripande samt leverera en tydlig inriktning för vilka behov av 
ytterligare mätningar som finns.  

Funktionschef L3 ansvarar även för att lägesbilden för indikeringarna 
beskrivs på stabsgenomgångarna samt att den radiologiska lägesbilden 
lyfts över till den samlade lägesbilden. Indikeringsledaren bevakar 
radiologiska frågor som kan vara av medialt intresse och rapporter dessa 
till kommunikationsfunktionen.  
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Styrgruppen är ansvarig för att begära resurser utanför länets gränser, 
nationellt och internationellt på indikeringsledarens framställan. 
Funktionschef L3 ska göra stabschefen beredd på eventuella externa 
resurser som tillkommer till mätorganisationen.  

Indikeringsledaren ska, efter analys och bedömning besluta om 
insatspersonalens skyddsnivå och säkerställa att skyddsnivån förmedlas. 
SSM kan bistå med rekommendationer avseende skyddsnivå. 
Indikeringsledaren ska kunna förklara den radiologiska lägesbilden för 
räddningsledaren och säkerställa att räddningsledarens frågor kopplade till 
den radiologiska lägesbilden besvaras.  

Indikeringsledaren ska samordna arbetet med indikeringsledaren i Hallands 
län gällande aktuell strategi, mobil indikering (utförs av länsstyrelsen 
Halland) samt en väl avvägd inriktning till organisationen för indikering.  

2.3 Indikeringsgrupp 

Indikeringsgrupperna bemannas av personal från räddningstjänsten samt 
kommunernas miljöförvaltning. Personalstyrkan kan efterhand utökas och 
omsättas med personal från andra kommuner, länsstyrelsens 
miljöavdelning samt nationella resurser från andra myndigheter.  

Indikeringsgrupperna skall med tilldelad utrustning utföra indikering enligt 
indikeringsledarens instruktioner. För att ingå som personal i en 
Indikeringsgrupp ska man ha genomgått nödvändig utbildning i strålskydd 
samt hantering av dosratsinstrument.  

2.4 Arbetsledning vid kommunen 

Räddningstjänsten i Båstad kommun ingår i länsstyrelsens mätorganisation 
och ansvarar för att indikeringsgrupperna kommer i gång med indikeringen 
efter beslut från länsstyrelsen enligt förutbestämda mätpunkter vid ett 
utsläpp eller överhängande fara för utsläpp från ett kärnkraftverk. 
Räddningstjänsten har upprättat en utökad mätslinga i Båstads kommun 
för att tacka in en större del av kommunen, för att få en högre upplösning 
för indikeringen än de två punkter som normalt används vid 
kommunmätningarna var sjunde månad. Båstads kommun ansvarar för att 
besluta om vilka mätpunkter som ska upprättas i övrigt i kommunen för att 
till exempel friklassa samhällsviktig verksamhet. I övriga kommunen i Skåne 
län ansvarar respektive kommuns miljöförvaltning i samverkan med 
räddningstjänsten för att utföra indikering på de punkter som normalt 
används för kommunmätningar var sjunde månad, tills annat beslut 
meddelas från länsstyrelsen. 

Om kommunen behöver dosratinstrument utöver de som redan finns i 
kommunen kan ytterliga instrument begäras från länsstyrelsen L3-funktion 
via L9 samverkansfunktionen. 
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Ordinarie arbetsgivare har kvar sitt arbetsmiljöansvar för de som 
medverkar i arbetet. Länsstyrelsen har ansvar för de frivilliga och 
entreprenörer som deltar och som länsstyrelsen skrivit avtal med för att 
medverka i räddningstjänst- eller saneringsarbetet.  Länsstyrelsen är 
ansvarig för samordning av arbetsmiljöarbetet. Detta samordningsansvar 
innebär att arbetstagare har tillgång till exempelvis jodtabletter, 
dosimetrar samt är utbildade 
  

2.5 Beredskapslaboratorier 

Beredskapslaboratorierna vid universitet, forskningsinstitut och statliga 
myndigheter är inriktade mot kvalificerade mätningar av joniserande 
strålning och kvantifiering av radioaktiva ämnen. SSM har avtal med dessa 
för att säkerställa att kvalificerade resurser finns tillgängliga, insatsberedda 
och samordnade om en händelse inträffar med joniserande strålning, 
radioaktiva ämne eller nukleära material. Länsstyrelsen kan avropa 
resurser från dessa vid behov. 

Beredskapslaboratorierna finns band annat i Malmö, Lund och Göteborg, 
SSM:s fordon för indikering finns vid beredskapslaboratorierna.  

2.6 Samverkan med angränsande län 

För att kartlägga nedfallet ska indikeringar kunna ske i hela 
planeringszonen (Västra Götalands, Jönköpings, Kronoberg och Skåne län). 
Samverkan för genomsam inriktning och prioritering av indikeringsbehoven 
i hela planeringszonen sker genom samverkansmöten mellan 
indikeringsledarna i länen. Länsstyrelsen i Hallands län leder de mobila 
dosratresurserna i hela planeringszonen.  

Förmågan till punktmätningar i enskilda mindre områden (punktmätning) 
ska finnas i Sveriges alla län, vilket innebär att länen i planeringszonen har 
förmågan i det egna länet.  
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jordbruksmark 

KS/2023/22 
    

Page 383 of 400



 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2023-02-28    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) 
Pia Lidwall (KD) 
Christian Johansson (SD) 
Eva Hemström (C) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S)  ersätter Lennart Nilsson (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Nils Hyllienmark (M) 

Fredrik Eljin (KD) 
Göran Lock (MP) 
Louise Stjernquist (L) 
Sandra Kovács (M) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 09:00-12:00 
  
Paragrafer §31 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Johan Ingvarson (MP) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Johan Ingvarson (MP)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2023-03-08 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2023-03-08 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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     KS/2023/22 
§ 31 
ANMÄLAN OM REMITTERAD MOTION ANGÅENDE ATT SOLPANELER 
SKALL INSTALLERAS PÅ FRIA YTOR 
Sammanfattning av ärendet   
Motion har inkommit från Håkan Balcker (L), Magnus Wiberg (L), Louise Stjernquist (L), Elisabeth 
Eriksson (L), Ros-Mari Paulsson (L) och Mikael Bendz (L) den 22 december 
2022. Kommunfullmäktige har beslutat att remittera inkommen motion till kommunstyrelsen för 
beredning. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, beslut den 26 januari 2023, § 10, 
Håkan Balcker (L), Magnus Wiberg (L), Louise Stjernquist (L), Elisabeth Eriksson (L), Ros-Mari 
Paulsson (L) och Mikael Bendz (L), motion den 22 december 2022. 
  
Förslag till beslut 
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att 
remittera inkommen motion till kommunledningskontorets exploateringsavdelning för yttrande.  
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att remittera inkommen motion till kommunledningskontorets exploateringsavdelning för yttrande.  
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-04-03 
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Motion    

Solpaneler skall installeras på ”fria ytor”, ej på jordbruksmark.

Höganäs är fantastiskt och Liberalerna Höganäs vill att 

det.  

Vi vill värna våra framtida möjligheter att säkerställa livsmedelsproduktion

är medvetna om att Sveriges energisituation är högst problematisk

En ökad energiproduktion är viktig men så är även 

att möta båda behoven vill vi 

befintliga fastigheter i kommunen eller på mark helt olämplig för jordbruk eller djurhållning.

 

Liberalerna Höganäs yrkar därför

Att Höganäs Kommun inte skall

kan användas till produktion av livsmedel eller djurhållning

Att riktlinjer tas fram som tydliggör kommunens ställningstagande

 

Håkan Balcker 

Magnus Wiberg 

Louise Stjernquist 

Elisabeth Eriksson 

Ros-Mari Paulsson 

Mikael Bendz 

   2022

skall installeras på ”fria ytor”, ej på jordbruksmark. 

Liberalerna Höganäs vill att kommunen även i framtiden ska vara 

våra framtida möjligheter att säkerställa livsmedelsproduktion

Sveriges energisituation är högst problematisk, i synnerhet i zon 4.

En ökad energiproduktion är viktig men så är även möjligheten att kunna o

att installation av solenergianläggningar sker på nya och 

fastigheter i kommunen eller på mark helt olämplig för jordbruk eller djurhållning.

Liberalerna Höganäs yrkar därför 

skall tillåta installationer av solenergianläggningar på mark som 

kan användas till produktion av livsmedel eller djurhållning 

riktlinjer tas fram som tydliggör kommunens ställningstagande 

 

2022-12-22 

kommunen även i framtiden ska vara 

våra framtida möjligheter att säkerställa livsmedelsproduktion samtidigt som vi 

, i synnerhet i zon 4.  

möjligheten att kunna odla marken. För 

att installation av solenergianläggningar sker på nya och 

fastigheter i kommunen eller på mark helt olämplig för jordbruk eller djurhållning. 

tillåta installationer av solenergianläggningar på mark som 
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NÄRVARANDE 
 
Beslutande ledamöter  Petér Kovács (M) (ordförande) 

Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Wivi-Anne Broberg (S) (2:e vice ordförande) 
Pia Möller (M) 
Marie Tidedal (M) 
Anders Ståhl (M) 
Sandra Kovács (M) 
Lars Linderot (M) 
Bo Caperman (M) 
Boel Olsson Litström (M) 
Gustaf Wingårdh (M) 
Nils Hyllienmark (M) 
Anna Larsson (M) 
Anita Söderlind (M) 
Fredrik Walderyd (M) 
Gertrud Greén (C) 
Pia Lidwall (KD) 
Fredrik Eljin (KD) 
Johan Ingvarson (MP) 
Göran Lock (MP) 
Lennart Nilsson (S) 
Reinhold Knutsson (S) 
Carola Persson (S) 
Peter Graff (S) 
Alexander Malmqvist (S) 
Ann-Magreth Larsson (S) 
Louise Stjernquist (L) 
Elisabeth Eriksson (L) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Mikael Bendz (L) 
Christian Johansson (SD) 
Sixten Paulsson (SD) 
Sören Ravn (SD) 
Lars Metsäketo (SD) 
Johan Westrell (SD) 
Emma Wennerholm (V) 
Olof Suneson (M)  ersätter Peter Schölander (M) 
Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M)  ersätter Göran Bengtsson (M) 
Karin Bagger (MP)  ersätter Maria Jönsson (MP) 
Gary Paulsson (S)  ersätter Heléne Nyholm (S) 
Dylan Zohar (SD)  ersätter Lars-Erik Nilsson (SD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Roger Andersson (M) 

Eva Hemström (C) 
Anna Hedbrant (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Mikael Wibom (MP) 
Elisabeth Berg (KD) 
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Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Gabriella Andersson (S) 
Inger Nilsson (V) 
Gunilla Fruerlund (V) 
Tal Henieksson Zohar (SD) 
Håkan Balcker (L) 
Magnus Wiberg (L) 

  
Övriga närvarande  Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 

Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 
  
Sammanträdestid kl 18:30-19:30 
  
Paragrafer §10 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Johan Ingvarson (MP) med Anita Söderlind (M) som ersättare 
Ann-Magreth Larsson (S) med Mikael Bendz (L) som ersättare 

  
Datum och plats Digital justering, 2023-02-07 
 
UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Jacob Derefeldt 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Péter Kovács (M) 
 
Justerande ……………………………………………… 

Johan Ingvarson (MP) med Anita Söderlind (M) som ersättare                         
 
Justerande ……………………………………………… 

Ann-Magreth Larsson (S) med Mikael Bendz (L) som ersättare                         
 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2023-02-08 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

 2023-01-26    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2023/22 
§ 10 
Inkommen motion angående att solpaneler ska installeras på 
”fria ytor”, ej på jordbruksmark 
Sammanfattning av ärendet   

Håkan Balcker, Magnus Wiberg, Louise Stjernquist, Elisabeth Eriksson, Ros-Mari Paulsson och Mikael 
Bendz har den 9 januari 2023 inkommen med motion angående att solpaneler ska installeras på ”fria ytor”, 
ej på jordbruksmark. 

  
Beslutsgång 
Ordförande Péter Kovács (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget. 

 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
  
att remittera inkommen motion till kommunstyrelsen för beredning. 

 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-03-06 
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Permanenta målningen av Pridesgatan samt  
genomförande av årlig Pridefestival 

KS/2023/96 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2023-02-28    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) 
Pia Lidwall (KD) 
Christian Johansson (SD) 
Eva Hemström (C) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S)  ersätter Lennart Nilsson (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Nils Hyllienmark (M) 

Fredrik Eljin (KD) 
Göran Lock (MP) 
Louise Stjernquist (L) 
Sandra Kovács (M) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 
Pär Ragvald (stadsmiljöchef) 
Josefin Bengtsson (parkingenjör) 

  
Sammanträdestid kl 09:00-12:00 
  
Paragrafer §33 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Johan Ingvarson (MP) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Johan Ingvarson (MP)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2023-03-08 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2023-03-08 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2023-02-28    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2023/96 
§ 33 
PERMANENTA MÅLNINGEN AV PRIDESGATAN SAMT  
GENOMFÖRANDE AV ÅRLIG PRIDEFESTIVAL 
Sammanfattning av ärendet   
Under våren 2022 genomförde samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med kultur- och 
fritidsförvaltningen en målning av Pridesgatan i Höganäs. Målningen var i regnbågens färger för att 
visa support för allas lika världen och rättigheter oavsett sexuell läggningen, religion eller 
ursprung. Målningen var tänkt som en ettårig installation och skulle sedan få slitas ut med tiden och i 
samband med detta genomfördes Höganäs första pridefestival. 
 
Då målningen blev väldigt uppskattad så vill samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med kultur- 
och fritidsförvaltningen nu föreslå att målningen av gatan blir permanent samt att även Höganäs 
pridefestival blir ett återkommande event. 
  
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 7 februari 2023. 
  
Förslag till beslut 
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att uppdra 
samhällsbyggnadsförvaltningen att hålla Pridesgatan målad i regnbågens färger permanent, samt 
att uppdra kultur och fritidsförvaltningen att årligen genomföra Höganäs pridefestival. 
  
Christian Johansson (SD) yrkar avslag till ordförandes förslag till beslut.  
  
Johan Ingvarson (MP) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut mot Christian Johanssons (SD) 
avslagsyrkande under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla ordförandes förslag 
till beslut.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen att hålla Pridesgatan målad i regnbågens färger permanent, 
 
att uppdra kultur och fritidsförvaltningen att årligen genomföra Höganäs pridefestival.  
 
Reservation 
Christian Johanson (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå hans avslagsyrkande.  
  
Protokollsanteckning 
Christian Johansson (SD) anmäler att han vill bifoga anteckningar som bilaga till protokollet, vilket 
ordförande Peter Schölander (M) godkänner.  
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2023-02-28    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-04-03 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

   2023-02-07    KS/2023/96 
 

 

 
 
 
 
 

 

HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Permanenta målningen av Pridesgatan 
Sammanfattning av ärendet 
Under våren 2022 genomförde samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med kultur- och 
fritidsförvaltningen en målning av Pridesgatan i Höganäs. Målningen var i regnbågens färger för att visa 
support för allas lika världen och rättigheter oavsett sexuell läggningen, religion eller ursprung.  
Målningen var tänkt som en ettårig installation och skulle sedan få slitas ut med tiden och i samband med 
detta genomfördes Höganäs första pridefestival. 
 
Då målningen blev väldigt uppskattad så vill samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med kultur- och 
fritidsförvaltningen nu föreslå att målningen av gatan blir permanent samt att även Höganäs pridefestival  
blir ett återkommande event. 
 
Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 7 februari 2023.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta  
 
att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen att hålla Pridesgatan målad i regnbågens färger permanent, 
 
att uppdra kultur- och fritidsförvaltningen att årligen genomföra Höganäs pridefestival.  
 

 

 

 Jacob von Post 
 Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 Pär Ragvald 

  Stadsmiljöchef 
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Tjänstekoncession avseende ställplatser i Höganäs 
kommun 

KS/2023/119 
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 PROTOKOLL 

 KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT  
 

 2023-03-01    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Fredrik Eljin (KD) (vice ordförande) 
Lennart Nilsson (S) 
Ronnie Larsson (S)  ersätter Peter Schölander (M) (ordförande) 

 
Ej tjänstgörande ersättare   
  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Josefine Marklund (näringslivsutvecklare) 
Linus Svensson (näringslivsutvecklare) 
Johan Bringle (näringslivsutvecklare) 
Anna A. Nilsson (näringslivschef) 
Sofie Oldfield (centrumutvecklare) 
Anneli Söderhjelm (rektor) 
Peter Schölander (M) (ej tjänstgörande ledamot) 

  
Sammanträdestid kl 09:00-11:15 
  
Paragrafer §1 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Lennart Nilsson (S) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Fanny Lundqvist 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Fredrik Eljin (KD)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Lennart Nilsson (S)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2023-03-03 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2023-03-06 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT  
 

 2023-03-01    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2023/119 
§ 1 
TJÄNSTEKONCESSION AVSEENDE STÄLLPLATSER I HÖGANÄS 
KOMMUN 
Sammanfattning av ärendet   
Historiskt sett har stadsmiljö fått in många klagomål på olägenheter från husbilar gällande till exempel 
nedskräpning och latrintömning i naturen, att dom utnyttjar stor yta till utemöbler och att många 
husbilar står parkerade på en plats i mer än ett dygn. Campingar kan inte konkurrera mot gratis p-
platser. Gratisplatserna tar uppskattningsvis 500 tkr – 1 miljon från näringslivet varje år. Samtidigt har 
Höganäs kommun ett behov av att skapa fler bäddar, framför allt under sommaren. Genom att 
möjliggöra för fler ställplatser kan kommunen på kort sikt bidra till att lösa denna problematik. 
 
Stadsmiljö har identifierat fem strategiska platser som kan fungera som ställplatser. Dessa behöver 
förberedas med skyltning, märkas upp med säkerhetsavstånd samt bygglov. Platserna är följande: 
• Sportcenter/Golfklubben 
• Öresundsgatan/Lotshuset 
• Margreteberg 
• Infartsparkeringen Mölle 
• Jonstorpsskolan 

 
Kommunen behöver gå ut med en tjänstekoncession till både föreningar, befintliga campingar och 
andra företag för att hitta dem som vill driva ställplatserna under utsatt tid. Koncessionsinnehavarens 
åtaganden blir att: 
• Städa området och hålla det i vårdat skick, 
• Lösa sophantering på platsen, 
• Sköta bokningssystem, 
• Ansvara för tillsyn på platsen så att säkerhetsavståndet på minst fyra meters avstånd mellan 

husbilarna upprätthålls. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets näringslivsavdelning, tjänsteskrivelse den 22 februari 2023. 
  
Förslag till beslut 
Vice ordförande Fredrik Eljin (KD) föreslår utskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att uppdra åt 
kommunledningskontoret att genomföra tjänstekoncession för ställplatser i Höganäs för drift av 
ställplatser på identifierade platser samt, att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningens 
stadsmiljöavdelning att förbereda de identifierade platserna. 
  
Beslutsgång 
Vice ordförande Fredrik Eljin (KD) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Näringslivsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att uppdra åt kommunledningskontoret att genomföra tjänstekoncession för ställplatser i Höganäs för 
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 PROTOKOLL 

 KS NÄRINGSLIVSUTSKOTT  
 

 2023-03-01    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

drift av ställplatser på identifierade platser, 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningens stadsmiljöavdelning att förbereda de identifierade 
platserna. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2023-03-30 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

   2023-02-17    KS/2023/119 
 

 

 
 
 
 
 

 

HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Tjänstekoncession avseende ställplatser i Höganäs 
kommun  
Sammanfattning av ärendet 
Historiskt sett har stadsmiljö fått in många klagomål på olägenheter från husbilar. Nedskräpning och 
latrintömning i naturen, att de utnyttjar stor yta till utemöbler och att många besökare står parkerade på en 
plats i mer än ett dygn. Campingar kan inte konkurrera mot gratis p-platser. Gratisplatserna tar 
uppskattningsvis 500 tkr – 1 miljon från näringslivet varje år. Samtidigt har Höganäs kommun ett behov 
av att skapa fler bäddar, framför allt under sommaren. Genom att möjliggöra för fler ställplatser kan 
kommunen på kort sikt bidra till att lösa denna problematik. 
 
Stadsmiljö har identifierat fem strategiska platser som kan fungera som ställplatser. Dessa behöver 
förberedas med skyltning, märkas upp med säkerhetsavstånd, samt bygglov. Platserna är följande: 
- Sportcenter/Golfklubben 
- Öresundsgatan/Lotshuset 
- Margreteberg 
- Infartsparkeringen Mölle 
- Jonstorpsskolan 
 
Kommunen behöver gå ut med en tjänstekonsession till både föreningar, befintliga campingar och andra 
företag för att hitta dem som vill driva ställplatserna under utsatt tid. Koncessionsinnehavarens åtagande 
blir att: 
• städa området och hålla det i vårdat skick 
• sophantering   
• bokningssystem 
• tillsyn på platsen så säkerhetsavstånd upprätthålls 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets näringslivsavdelning, tjänsteskrivelse den 22 februari 2023. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
  
att uppdra åt kommunledningskontoret att genomföra tjänstekoncession för ställplatser i Höganäs för 
drift av ställplatser på identifierade platser, 
 
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningens stadsmiljöavdelning att förbereda de identifierade platserna. 

  

Anna Nilsson  
Näringslivschef 

 
 Josefine Marklund 

Näringslivsutvecklare 
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