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1.

Närvaro och justering

2.

Kommunstyrelsens månadsrapport (KS/2022/1)
Förslag till beslut
Ordförandeförslag:
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

3.

Ny gemensam verksamhet med Höganäs keramiskt
center och Höganäs museum och konsthall

Föredragande: EvaMarianne Nilsson

(KS/2016/552)
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ställa sig bakom vision och målsättning för den nya verksamheten ” Höganäs nya museum,
konsthall och verkstad”,
att tillsammans med Region Skåne och Höganäs Museum bilda en ny ideell förening för
ändamålet,
att delegera till kommunstyrelsen att utse styrelseledamöter samt ordförande, i enlighet med
förslaget, till Höganäs Museum och Keramiskt center samt till den ideella föreningen, när den är
grundad,
att finansiera den nya verksamheten med ett årligt driftbidrag om 3 500 tkr, år 2022 samt 4 200
tkr årligen fram till och med 2026, totalt 20 300 tkr, samt uppdra åt kommunstyrelsen att via
fastighetskontoret göra de åtgärder som är nödvändiga i nuläget för funktionaliteten i fastigheten
för verksamhetsändamålet, uppskattat till ca 1,0 mnkr,
att inleda ett planärende för en ny detaljplan som medför att den nya verksamheten kan
etableras i enlighet med förslaget,
att bidraget är villkorat av kommunens möjlighet till insyn enligt förslaget,
att delegera till kommunchefen att utse tjänsteperson som har rätt att närvara vid styrelsemöten
i den nya verksamheten samt att ta fram förslag till konkreta målsättningar för verksamheten för
den offentliga finansieringen, för beslut av kommunstyrelsen.
4.

Godkännande av ny inköpspolicy (KS/2022/150)
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta den nya inköpspolicyn.
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Föredragande: Axel Victorin
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5.

Återrapportering av naturvårdsplanen för åren 2017-21
(KS/2022/157)
Förslag till beslut
Miljöutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar

Föredragande: Richard
Åkesson

att lägga redovisningen till handlingarna
6.

Budgetplanering av naturvårdsplanen åren 2023 och
framåt (KS/2022/129)

Föredragande: Richard
Åkesson

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning att fortsätta med genomförandet av
naturvårdsplanen,
att fortsätta att uppdra kommunstyrelsens kommunledningskontor att lösa in mark kopplad till
naturvårdsplanens genomförande och ställa sig positivt till att större markinlösningar hanteras
utanför befintlig budget.
7.

Utökning av street food platser på Kvickbadet
(KS/2017/232)
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Föredragande: Pernilla
Landeke Wilsmark

att förutsatt att strandskyddsdispens beviljas möjliggöra två street foodplatser vid södra delen av
Kvickbadet,
att införliva de två street food platserna i de Lokala föreskrifterna för torghandel och street food
i Höganäs kommun, bilaga 2.
8.

Antagande av plan för trygghetspunkter (KS/2021/212)
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar
att anta plan för trygghetspunkter.
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Föredragande: Jonna
Ahlberg
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9.

Ansökan om planläggning för Flundrarp 1:93 och 1:94,
Stora vägen, Arild. (KS/2021/249)

Föredragande: Emma
Lindman

Förslag till beslut
Planutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå ansökan om planläggning för Flundrarp 1:93 och 1:94.
10.

Kompletterat exploateringsavtal med Derome Hus AB i
Södra Arild (KS/2021/362)

Föredragande: Dino Krcic

Förslag till beslut
Planutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna det kompletterade exploateringsavtalet jämte bilagor mellan Höganäs kommun
(212000-1165) och Derome Hus AB (556250-9223),
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att skriva under avtalet
11.

Antagande av riktlinjer för informationssäkerhet samt
personuppgifter i Höganäs kommunkoncern
(KS/2022/100)
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Riktlinjer för informationssäkerhet i Höganäskommunkoncern med tillhörande regler,
att anta Riktlinjer för behandling av personuppgifter i Höganäs kommunkoncern,
att upphäva den tidigare användarpolicyn.

12.

Återrapportering gällande granskning av inköp och
upphandling Höganäs omsorg AB (KS/2021/525)
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga informationen till handlingarna.
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13.

Revidering av arkivreglemente (KS/2019/854)
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta det reviderade arkivreglementet.

14.

Begäran om tilläggsanslag från Hyresfonden
(KS/2020/505)
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att tillföra kultur- och fritidsutskottet 1 788 994 kronor för 2022 för de ökade lokalkostnaderna,
att effekten av de ökade lokalkostnaderna arbetas in i budget 2023 och framåt av
kommunledningskontorets ekonomiavdelning,
att finansiera den ökade lokalkostnaden med medel ur hyresfonden.

15.

Svar på motion angående att stoppa timanställningar
(KS/2021/109)
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

16.

Svar på motion angående tiggeriförbud i Höganäs
ordningsföreskrifter (KS/2021/331)
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
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17.

Förnyat förordnande som förvaltningschef för
samhällsbyggnadsförvaltningen (KS/2022/182)
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar
att erbjuda Jacob Von Post ett förordnande som förvaltningschef för
samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs kommun fr.o.m. 2023-01-01 till och med 2026-12-31,
att bemyndiga kommunchefen Herman Crespin att skriva under anställningsavtalet.

18.

Upphandling av entreprenad berörande Tjörröd
verksamhetsområde etapp 2 (KS/2021/115)
Förslag till beslut
Planutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar
att bemyndiga kommunledningskontorets exploateringsavdelning att upphandla entreprenad för
utbyggnad av allmän platsmark i Tjörröd verksamhetsområde etapp 2.

19.

Uppföljning av Planen för tillgänglighet och delaktighet
(KS/2022/162)
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna uppföljningen.

20.

Uppföljning av Höganäs kommuns folkhälsoprogram
(KS/2022/163)
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna uppföljningen av Höganäs kommuns folkhälsoprogram för 2021.
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21.

Revidering av Höganäs kommuns drogpolicy
(KS/2021/75)
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta revideringen av Höganäs kommuns drogpolicy.

22.

Uppföljning av miljöprogrammet 2021 (KS/2022/165)
Förslag till beslut
Miljöutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna miljömålsuppföljningen för 2021.

23.

Rapport om Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram
2021 (KS/2022/40)
Förslag till beslut
Miljöutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna 2021 års rapport till vattenmyndigheterna.
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-03-22

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Peter Schölander (M) (ordförande)
Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Anders Ståhl (M)
Lennart Nilsson (S)
Göran Bengtsson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Anna Larsson (M)
Fredrik Eljin (KD)
Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Övriga närvarande

Eva-Marianne Nilsson (projektledare/utredare)
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)

Sammanträdestid

kl 08:45-11:10

Paragrafer

§37

JUSTERING
Utsedd att justera

Lennart Nilsson (S)

Datum och plats

2022-03-28, Digital justering

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Jacob Derefeldt

Ordförande

………………………………………………
Peter Schölander (M) § 37

Ordförande 2

………………………………………………
Ulf Molin (C)v §§ 38-54

Justerande

………………………………………………
Lennart Nilsson (S)

Protokollet justerat

2022-03-28

Tillkännagivandet av justeringen har 2022-03-29
anslagits på kommunens anslagstavla

SIGNATUR

Page
Page91ofof449
5

PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-03-22

SIGNATUR

Page
Page10
2 of 449
5

PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-03-22

KS/2016/552

§ 37
Ny gemensam verksamhet med Höganäs keramiskt center och
Höganäs museum och konsthall
Sammanfattning av ärendet

I februari 2020 beslutade kommunstyrelsen att skyndsamt utreda samverkansmöjligheter mellan
Höganäs Keramiskt center och Höganäs Museum och Konsthall med anledning av att båda
verksamheterna var i behov av ökade bidrag från Höganäs kommun. Både Höganäs museum och
Keramiskt center har, vid flera tillfällen, adresserat kommunen om behovet av en grundläggande
analys av situationen för de båda stiftelserna. Stiftelserna är beroende av ekonomiskt stöd från
kommunen om verksamheterna ska fortleva. Utredningen, som leddes av Joakim Bengtsson,
antikexpert inom keramik och porslin biträdd av kommunledningskontorets utredare EvaMarianne Nilsson, gjordes i samverkan med företrädare från Keramiskt center och Höganäs
museum.
Utredningen visade att det finns ett stort intresse och engagemang vilket skapar goda
förutsättningar att utveckla verksamheterna under förutsättning att man får ett ökat ekonomiskt
stöd från Höganäs kommun och någon form av samlokalisering sker. Ska verksamheterna
samordnas på en gemensam plats är Höganäs Övre, där museet är idag, kanske det alternativ som
kan genomföras på kortast tid. Dels finns redan verksamheten i området, d.v.s. inom detaljplan,
dels förfogar kommunen över marken som ligger i anslutning därtill.
Placeringen på Höganäs Övre passar väl in i arkitekturen runt Gruvtorget och kan bli en
besöksmotor i ett mer kulturorienterat Höganäs Övre för att ge området mer liv och rörelse.
Lindéngruppen, ägare av bl.a. Höganäs AB som har sitt huvudkontor i Bruksgården i
angränsande kvarter, har planer på att upplåta mark för en skulpturpark i Kaptenens trädgård,
närbeläget museet, som skulle kunna vara en del i en större kulturell helhet. På så sätt kan det
skapas ytterligare en destination i Höganäs som bidrar till att stärka besöksnäringen.
Styrelserna i Höganäs museum och Keramiskt center har ställt sig positiva till att verka för en
samordning av verksamheterna med en gemensam ledning och en gemensam lokalisering på
Höganäs Övre.
Kommunstyrelsen beslutade därför, i september 2020, att tillsätta en projektgrupp, under ledning
av kommunledningskontoret, som fick i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen senast i
september 2021 med förslag till gemensam vision, verksamhetsidé och ledning för en ny
gemensam verksamhet med placering på Höganäs Övre.
I projektgruppen har Höganäs museum representerats av Martin Severinson och Per-Magnus
Johansson, Keramiskt center av Anna Malin Tibe och Johan Bjerntoft, Lindéngruppen av Claes
von Hauswolff och Höganäs kommun av Joakim Bengtsson och Emma Håkansson samt
projektledare Eva-Marianne Nilsson.
Projektgruppen, som arbetat under hösten och våren 2020/21, har tagit fram ett förslag till vision
och verksamhetsidé för den nya gemensamma verksamheten med arbetsnamnet ”Höganäs Nya
Museum, Konsthall och Verkstad”.
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Förslaget har presenterats för Höganäs Kommunstyrelse i september 2021, se bilaga, samt för
respektive styrelse i Höganäs museum och Keramiskt center, som alla ställt sig bakom förslaget.
Projektgruppen fick i uppdrag att återkomma med förslag till tidplan, finansiering och
organisation för ett beslut om genomförande.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 22 mars 2022.
Kommunledningskontoret, utredning den 15 mars 2022,
Höganäs museum och konsthall, protokoll den 22 februari 2022,
Keramiskt center, beslut den 8 februari 2022.
Förslag till beslut
Ulf Molin (C) 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 föreslå kommunfullmäktige besluta
att ställa sig bakom vision och målsättning för den nya verksamheten ” Höganäs nya museum,
konsthall och verkstad”,
att tillsammans med Region Skåne och Höganäs Museum bilda en ny ideell förening för
ändamålet,
att delegera till kommunstyrelsen att utse styrelseledamöter samt ordförande, i enlighet med
förslaget, till Höganäs Museum och Keramiskt center samt till den ideella föreningen, när den är
grundad,
att finansiera den nya verksamheten med ett årligt driftbidrag om 3 500 tkr, år 2022 samt 4 200
tkr 2023, totalt 7 700 tkr, samt uppdra åt kommunstyrelsen att via teknik- och
fastighetsförvaltningen göra de åtgärder som är nödvändiga för funktionaliteten i fastigheten för
verksamhetsändamålet, uppskattat till ca 1,0 mnkr
att inleda ett planärende för en ny detaljplan som medför att den nya verksamheten kan etableras
i enlighet med förslaget,
att bidraget är villkorat av kommunens möjlighet till insyn enligt förslaget,
att delegera till kommunchefen att vid behov utse tjänsteperson som har rätt att närvara vid
styrelsemöten i den nya verksamheten.
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Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages
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NY GEMENSAM VERKSAMHET MED HÖGANÄS
KERAMISKT CENTER OCH HÖGANÄS MUSEUM
OCH KONSTHALL
Bakgrund och uppdrag
I februari 2020 beslutade kommunstyrelsen att skyndsamt utreda samverkansmöjligheter
mellan Höganäs Keramiskt center och Höganäs Museum och Konsthall med anledning av att
båda verksamheterna var i behov av ökade bidrag från Höganäs kommun.
Både Höganäs museum och Keramiskt center har, vid flera tillfällen, adresserat kommunen
om behovet av en grundläggande analys av situationen för de båda stiftelserna. Stiftelserna är
beroende av ekonomiskt stöd från kommunen om verksamheterna ska fortleva.
Utredningen, som leddes av Joakim Bengtsson, antikexpert inom keramik och porslin biträdd
av kommunledningskontorets utredare Eva-Marianne Nilsson, gjordes i samverkan med
företrädare från Keramiskt center och Höganäs museum.
Utredningen visade att det finns ett stort intresse och engagemang vilket skapar goda
förutsättningar att utveckla verksamheterna under förutsättning att man får ett ökat
ekonomiskt stöd från Höganäs kommun och någon form av samlokalisering sker.
Ska verksamheterna samordnas på en gemensam plats är Höganäs Övre, där museet är idag,
kanske det alternativ som kan genomföras på kortast tid. Dels finns redan verksamheten i
området, d.v.s. inom detaljplan, dels förfogar kommunen över marken som ligger i anslutning
därtill.
Placeringen på Höganäs Övre passar väl in i arkitekturen runt Gruvtorget och kan bli en
besöksmotor i ett mer kulturorienterat Höganäs Övre för att ge området mer liv och rörelse.
Lindéngruppen, ägare av bl.a. Höganäs AB som har sitt huvudkontor i Bruksgården i
angränsande kvarter, har planer på att upplåta mark för en skulpturpark i Kaptenens trädgård,
närbeläget museet, som skulle kunna vara en del i en större kulturell helhet. På så sätt kan det
skapas ytterligare en destination i Höganäs som bidrar till att stärka besöksnäringen.
Styrelserna i Höganäs museum och Keramiskt center har ställt sig positiva till att verka för en
samordning av verksamheterna med en gemensam ledning och en gemensam lokalisering på
Höganäs Övre.
Kommunstyrelsen beslutade därför, i september 2020, att tillsätta en projektgrupp, under
ledning av kommunledningskontoret, som fick i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen
senast i september 2021 med förslag till gemensam vision, verksamhetsidé och ledning för en
ny gemensam verksamhet med placering på Höganäs Övre.
I projektgruppen har Höganäs museum representerats av Martin Severinson och Per-Magnus
Johansson, Keramiskt center av Anna Malin Tibe och Johan Bjerntoft, Lindéngruppen av

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

Page 14 of 449

1 (14)

2 (14)

Claes von Hauswolff och Höganäs kommun av Joakim Bengtsson och Emma Håkansson
samt projektledare Eva-Marianne Nilsson.
Projektgruppen, som arbetat under hösten och våren 2020/21, har tagit fram ett förslag till
vision och verksamhetsidé för den nya gemensamma verksamheten med arbetsnamnet
”Höganäs Nya Museum, Konsthall och Verkstad”.
Förslaget har presenterats för kommunstyrelsen den 14 september 2021 § 137, se bilaga, samt
för respektive styrelse i Höganäs museum och Keramiskt center, samtliga styrelser har beslutat
ställa sig bakom förslaget. Projektgruppen fick i uppdrag att återkomma med förslag till
tidplan, finansiering och organisation för ett beslut om genomförande.

Den nya verksamheten
Den nya verksamheten blir en kombination av utbildnings- och utställningsverksamhet
tillsammans med de keramiska samlingarna och stads- och kultur historia.
Vision för den nya verksamheten;

”Den kreativa platsen för keramik, konst och kultur”
En plats för utbildning inom konst, keramik och konsthantverk, med tillgång till keramiska samlingar och
kultur- och stadshistoria som ger perspektiv på vår historia, samtid och framtid samt utställningar som har
en spännvidd mellan lokala, nationella och internationella konstnärer och samlingar.
Den nya verksamheten, som bygger på den etablerade verksamheten, ska utveckla utbildningsoch utställningsverksamhet, visa keramiska samlingar och kultur- och stadshistoria för att
skapa en kreativ plats för keramik, konst och kultur.
Verksamheten kan delas in i tre huvudområden, utbildning, utställning samt mötesplats.

Utbildning
Konst, Keramik och Konsthantverk
I syfte att stärka den keramiska traditionen beslöt sig Höganäs kommun redan 2009 att,
tillsammans med Region Skåne och Höganäs Museum, bilda stiftelsen Höganäs Keramiska
Center. Syftet var att ”främja bevarandet av svensk keramisk tradition och visa den
tillsammans med internationellt producerad keramik”. I stiftelsens uppdrag ingår att ”förvalta
den lokala produktionen av keramik, med särskild inriktning mot produktion i Höganäs och
Kullabygden”. Stiftelsen ska också utgöra ett ”nationellt kunskaps- och forskningscentrum
för keramisk design och produktion samt bedriva näringsverksamhet inom keramik och
därmed sammanhängande verksamhet”.
Stiftelsen har sedan år 2012 etablerat en permanent verksamhet med utställningar, keramisk
verkstad och butik i Höganäs Keramiks gamla fabrik i Höganäs.
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En av målsättningarna för den nya verksamheten är att etablera högre keramisk utbildning
med material och materialutveckling i samverkan med högre utbildningsakademier, och kunna
erbjuda ett nationellt kunskaps- och forskningscentrum för keramisk design och produktion,
samt stimulera näringsverksamhet inom keramik och sammanhängande verksamhet.
Med ett nationellt kunskapscentrum, kan man erbjuda stipendiater och gästande
professionella keramiker (Artists in Residence) studieplats med tillgång till både teknisk och
konstnärlig kompetens och professionella nätverk samt dessutom en publik utställningsarena.
I syfte att bli en arena för professionellt konsthantverk ska verksamheten fortsatt bygga upp
och etablera relationer och samverkan med konstnärsorganisationer och med övriga
resurscentra inom konst och konsthantverk. Utveckla kontakter, etablera samarbeten och
idéutbyten med andra professionella aktörer och mötesplatser för att utveckla verksamheten.
Den nya verksamheten ska bygga vidare på, bredda och fördjupa, traditionen och kunskapen
om keramik. Genom att utveckla och bygga en kunskapsbank med olika keramiska tekniker,
leror och bränningar i verkstaden kan man utveckla en pedagogisk verksamhet, med
utbildningar och workshops för både nybörjare, vana amatörer och professionella keramiker.
En viktig uppgift är att stimulera intresset och öka kunskapen om det keramiska kulturarvet
och industriell och teknisk keramik med utgångspunkt från den industriella verksamheten i
regionen, framförallt Höganäs AB, Höganäs Keramik och traditionen med saltglaserad
keramik.
Speciellt fokus ska läggas på att utveckla pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar för
att stödja och utveckla deras möjligheter att ta del av och pröva kreativa idéer och uttryckssätt.

Utställning
Lokalt, Nationellt och Internationellt
Den nya verksamheten ska förvalta och bygga vidare på den långa tradition som finns av att
visa lokala, nationella och internationella konstnärer samt keramiska samlingar och kultur- och
stadshistoria.
Genom att fortsatt utveckla relationer och samarbeten med lokal anknytning till Höganäs med
internationellt rykte, som exempelvis det befintliga samarbetet med Beckers
konstnärsstipendium genom Lindén gruppen, kan man stärka och utveckla varumärket som
utställningsarena och kreativ plats.
Utställningsverksamheten ska ha kvaliteter som gör den spännande, intressant och
gränsöverskridande i syfte att attrahera olika målgrupper och stödja målsättningen att vara en
kreativ plats. Den ska inte vara begränsad enbart till den fysiska platsen och rummet utan
kunna integreras med utemiljö och omgivningar i syfte att öka tillgänglighet och intresse för
konst och kultur.
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Mötesplats,
Historia, Samtid och Framtid
Verksamheten har en viktig uppgift i att skapa perspektiv med vår historia, samtid och framtid.
Det öppnar sig många möjligheter med att samla verksamheten på en gemensam plats. Med
tillgång till de keramiska samlingarna och kultur-och stadshistoria kan man visa på kopplingar
till samtid och framtid i både utbildningar och utställningar.
Genom olika perspektiv och dimensioner kan man väcka intresse och öka kunskapen kring
hur kultur påverkar och utvecklar oss som människor och som samhälle. Verksamheten har
en särskilt viktig pedagogisk roll i väcka intresse och nyfikenhet hos barn och ungdomar, och
inspirera och stärka deras kreativa kraft.
Utgångspunkten för att skapa en kreativ mötesplats är att utveckla koncept och forma
verksamheten i enlighet med visionen. Platsen och byggnaden ska utgå ifrån verksamhetens
behov och utvecklingsmöjligheter. Utvecklingen av verksamhetens innehåll ska vara ledande
för programbeskrivning för både en ny byggnad och ombyggnad och anpassning av befintliga
byggnader.
Höganäs museums lokaler på Polhemsgatan ägs och förvaltas av Höganäs kommun. De
rymmer förutom en konsthall, byggd på 70-talet, en gammal arbetarbostad som är intressant
ur ett stadshistoriskt perspektiv med avseende på Höganäs gruv- och arbetarhistoria, samt en
särskilt anlagd museiträdgård i de äldre delarna av byggnaden.
För den nya verksamheten, som ska rymma både utbildningsverksamhet och
utställningsarenor inne och ute, finns i nuvarande byggnader inte tillräckliga ytor och
faciliteter. Det kommer också att behövas olika mötesytor med t.ex. Café, Bar och Bistro samt
butik för att öka attraktiviteten och stödja den övriga verksamheten.
Lokalerna ska vara flexibla och omställningsbara så att de kan användas för olika arrangemang,
föreläsningar, debatter och workshops och även ge utrymme för studios/gästateljéer för
konst- och kulturprojekt, stipendiater och Artist in Residence.

Utvecklingspotential och marknadsförutsättningar
Den föreslagna verksamheten med kombinationen av utbildnings- och
utställningsverksamhet tillsammans med keramiska samlingar är ett unikt koncept, det finns
inget liknande i Norden.
Det finns ett starkt växande intresse för att se och uppleva konst och keramik och även för
själva hantverket. Intresset för att måla, dreja och skulptera är stort, och har ökat ännu mer
de senaste åren. Att utveckla en verksamhet där man både kan uppleva och inspireras av konst
och konstnärer och själv få möjlighet att prova på och utveckla sig själv är relativt unikt.
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Möjligheten att få många besökare är gynnsam utifrån att det finns ca 4 miljoner boende i
Öresundsregionen, varav 1,4 miljoner på den svenska sidan. Som jämförelse kan nämnas att
Louisiana har ca 750 000 besökare per år och Kullaberg har mer än 600 000 besökare per år.
Tillgängligheten för besökare är också god, man når t.ex. Höganäs från Köpenhamn på ca 1
timme med bil och ca 2 timmar med kollektivtrafik.
Det finns också en stor potential i att utveckla en digital plattform för verksamheterna.
Möjligheten att göra verksamheter tillgängliga digitalt, med alltifrån att digitalisera samlingar
till webbkurser, webbshop, webbaserade föreläsningar, arrangemang, event och även vissa
utställningar, innebär att man kan nå besökare runt hela världen ”24/7”.

En strategisk satsning
Besöksnäring, turism, är idag en av Sveriges basnäringar. SKR gjorde 2016 en
sammanställning över besöksnäringens effekter för kommuner. Den visar att kommuner
som har en utvecklad besöksnäring ser positiva effekter på ökad sysselsättning, större
serviceutbud inom flera branscher, högre nyföretagande och bättre dagligvaruhandel.
I Höganäs kommuns handlingsprogram för 2019–2022 nämns keramiken i bygden som en
del av strategin i att växla upp upplevelsenäringen:
”I samarbete med besöksnäringen kommer vi att se en utveckling av Kullabygden som turistmål - ett hållbart
turistmål. Höganäs rymmer flera intressanta områden. Kullabygden ska bli känd som Sveriges keramikbygd
samt mat- och vinbygd. Dessa områden kommer att marknadsföras aktivt.”
Vision och målsättning för den nya verksamheten ligger väl i linje med Höganäs kommuns
strategi för att utveckla Höganäs som destination. Den kan bli en stark besöksmotor, även
under lågsäsong, och öka kultur- och upplevelseutbud för både invånare och turister.
Placeringen på Höganäs övre kan vitalisera och stärka området som ”kulturkvarter” och öka
intresset för att både bo och verka i området. Innehållet i verksamheten och utformningen
av platsen och byggnaden kan ytterligare förstärka Höganäs varumärke som attraktiv kommun
att uppleva, bo och verka i.
Det finns tydliga samhällsvärden i att skapa en plats som är öppen och tillgänglig, med ett
tydligt pedagogiskt syfte att stärka både barn, ungdomar och vuxna med särskilda behov i att
utveckla sina kreativa förmågor och bidra till ett inkluderande och hållbart samhälle.
Genom att utveckla en arena för professionellt konsthantverk, en kreativ hub och kultur
inkubator, kan man också bidra till att utveckla entreprenörskap inom kultursektorn.
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Skapa rätt förutsättningar
För att utveckla en ny gemensam verksamhet i enlighet med ovanstående vision och
målsättning, behöver verksamheten tillföras kompetens, erfarenhet och resurser.
Styrelsen behöver vara väl sammansatt med ledamöter som har den kompetens och erfarenhet
som behövs för uppdraget.
Organisationen behöver utformas utifrån den nya verksamhetens behov och förutsättningar,
samtidigt som man ska bibehålla det stora engagemang som finns för verksamheterna idag.
För att kunna ge rimliga förutsättningar och ramar för verksamheten föreslås utvecklingen
ske i tidsbestämda etapper med tydlig målsättning.
För att verksamheten ska kunna skapa en stabil och långsiktig finansiering behöver man öka
graden av självfinansiering. Idag uppgår bidragen från kommun och region till drygt 75
procent av verksamhetens finansiering, vilket innebär att självfinansieringsgraden är knappt
25 procent. Verksamheten behöver aktivt och långsiktigt öka olika intäkts- och
finansieringsmöjligheter, för att kunna utveckla en mer oberoende och mindre sårbar
verksamhet.
Den nya verksamheten, med arbetsnamnet ”Höganäs Nya Museum, Konsthall och Verkstad”,
som bygger på den etablerade verksamheten, ska utveckla utbildnings- och
utställningsverksamhet och skapa en kreativ plats för keramik, konst och kultur.
För att kunna ge rimliga förutsättningar behöver kompetens, erfarenhet och resurser tillföras
för att skapa en stabil och långsiktig utveckling och finansiering för verksamheten.
Projektgruppen har tagit fram förslag till vision, verksamhetsidé och ledning för en ny
gemensam verksamhet
Förslaget har presenterats för respektive styrelse i Höganäs Museum och Keramiskt center
under augusti 2021, som ställt sig bakom förslaget, samt för Höganäs kommunstyrelse den 14
september, som beslutade att ställa sig bakom vision och målsättning för den nya
verksamheten samt att ge kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma med ett
beslutsunderlag, senast i november 2021, med förslag på organisation, tidplan och finansiering
Detta beslutsunderlag har blivit förskjutet till mars månad 2022, för att först invänta Region
Skånes beslut att ställa sig bakom den nya verksamheten, vilket varit en viktig förutsättning
för den fortsatta utvecklingen då regionen är både medstiftare och bidragsgivare till Keramiskt
center.
Organisation
Den nya verksamheten, som ska skapa en modern plats med keramik, konst och kultur i
centrum, ställer nya krav och kommer att behöva en verksamhetsledning och styrelse som kan
leda och transformera verksamheten på de premisser som Höganäs kommun och Region
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Skåne ställer som krav för sin finansiering samt för de förväntningar som samhällsintressen
och samhällsutvecklingen ställer framöver.
Det innebär att man redan från start ska utveckla en gemensam verksamhet som bedrivs på
två fysiska platser fram till att man kan etablera sig i den gemensamma lokalen på Höganäs
övre.
För att undersöka de juridiska förutsättningarna för den nya sammanslagna verksamheten,
antingen inom någon av de befintliga stiftelserna eller i annan organisationsform, har
Lindéngruppens chefsjurist, Joakim Björk, bistått pro bono.
Hans analys påvisar att existerande stiftelsers resurser är envar och tillsammans otillräckliga.
Det är ineffektivt att ha två parallella organisationer som arbetar med snarlika syften och
verksamheter; det alstrar merarbete och revirtänkande.
Stiftelsernas stadgar är inte skapta för den verksamhet som man vill bedriva och för det syfte
man vill uppnå. Även om det skulle gå att ändra stadgar och verksamheter så blir det ett
onödigt merarbete och man riskerar att förnyelsen går i stå.
Att lägga ned en av eller båda stiftelserna tar tid. Stiftelser som tar emot gåvor är inte lätta att
lägga ned.
Nuvarande stiftelser är å ena sidan ej lämpliga för ändamålet men kan å andra sidan inte heller
bara läggas ned enkelt.
Det är här fråga om ett kulturellt ideellt ändamål med utbildningsinslag och kommersiella
aktiviteter. Detta är något som såväl stora som små ideella föreningar ägnar sig åt.
Så länge avsikten är att eventuella överskott ska kvarbli i föreningen kan den driva vilka
kommersiella verksamheter som helst (med anställd personal, genom andra juridiska personer
etc.). Föreningsformen är idealisk för att motta såväl generella verksamhetsbidrag som
projektbidrag, liksom sponsorpengar.
Ett förslag på sikt är att de existerande stiftelserna, Höganäs kommun och Region Skåne
tillsammans bildar en ideell förening i syfte att sammanföra, effektivisera samt utveckla
verksamheterna vidare.
Allmänheten kan bli medlemmar, t.ex. med skilda medlemskap för fysiska personer respektive
juridiska personer (främst företag) med högre avgifter för de senare och förmåner i form av
gratis inträde och/eller rabatter till vissa evenemang.
Detta kan skapa merintresse, engagemang och legitimitet i allmänhetens ögon och inte minst
i förhållande till bidragsgivare (jfr stiftelser; utan medlemmar och snävare bidragsmöjligheter).
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Utöver att väljas av föreningsstämman kan föreskrivas att några styrelseledamöter utses av
Höganäs kommun, [Stiftelsen Höganäs Museum & Konsthall/Keramiskt center/Saltglaserat]
och Region Skåne.
För att snabbt komma igång och säkra engagemang och finansiering bör under en
övergångsperiod båda stiftelserna involveras.
Stiftelsen Höganäs Museum & Konsthalls stadgar fokuserar på ett historiskt perspektiv och
kultur- och naturminnesvård. De ger inte utrymme för stiftelsen att syssla med utbildningsoch forskningsverksamhet eller någon mer aktiv näringsverksamhet. Vidare råder viss
oklarhet kring stiftelsens status.
Stiftelsen Keramiskt Center är å ena sidan insnävad till just den keramiska kopplingen. Men å
andra sidan ger dessa stadgar mer utrymme till utbildnings-, forsknings- och
näringsverksamhet. Dessutom är styrelserepresentationen likartad den som föresvävas
framöver.
Förslagsvis blir under övergångsskedet Stiftelsen Keramiskt Center den operativt ansvariga
organisationen med ansvar för att leda utvecklingsarbetet. Stiftelsen Höganäs Museum &
Konsthall fortsätter med utställningsverksamheten.
Båda styrelserna besätts omedelbart med sju ledamöter var (detta är minimikravet i Stiftelsen
Höganäs Museum & Konsthalls stadgar respektive maximiantalet enligt Stiftelsen Keramiskt
Centers stadgar).
Dessa ledamöter ska vara identiska med varandra, även om utrymmet för att formellt tillsätta
dem sker på formellt olika vis (jfr. § 3 i Stiftelsen Höganäs Museum & Konsthalls stadgar med
§ 4 i Stiftelsen Keramiskt Centrums stadgar).
I praktiken utses tre ledamöter av Höganäs kommun, tre ledamöter av Stiftelsen Höganäs
Museum & Konsthall samt en ledamot av Region Skåne. Så kan båda stiftelsernas styrelser
uppfylla sina formella krav.
Under övergångsskedet kan Stiftelsen Höganäs Museum & Konsthall fakturera Stiftelsen
Keramiskt Centrum avseende t.ex. lokaler, personal, el och vatten m.m. i den utsträckning
som krävs för att få täckning för sina kostnader.
Något avtal avseende utlåning av konst eller dylikt behövs inte eftersom den verksamheten
under övergångsperioden kan fortsätta drivas av muséet (återigen, mot kostnadstäckning i den
mån man inte ersätts på annat vis).
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12

Höganäs Konst- och Keramikcenter – förslag på
organisation
Hierarki

Aktiviteter

[Föreningsstämma] [När det väl blivit en förening]
[– såväl fysiska som juridiska personer medlemmar]

Utställningar och butik – Höganäs
Art & Exhibitions

Kontrollorgan

Revisorer

Styrelse
Utbildningar –
Höganäs Ceramics Institute

VD / Verksamhetsledare
- Stabsfunktioner (sekreterare, kassör etc.)
Restaurang och event –
Höganäs Art & Food

Utskott / Avdelningar

Sammanfattningsvis föreslås att en ideell förening bildas med en för ändamålet väl
sammansatt styrelse och verksamhetschef som har den kompetens och erfarenhet som behövs
för att forma och driva den nya verksamheten. Grundare föreslås vara Höganäs kommun,
Höganäs Museum och konsthall samt Region Skåne gemensamt.
Förslaget är att antalet ledamöter i styrelsen ska vara sju varav Höganäs kommun utser två
ledamöter samt styrelseordförande, Höganäs Museum utser tre ledamöter och Region Skåne
utser en ledamot.
Den nya föreningen har således totalt sju ledamöter. Styrelsen utses i samråd mellan de tre
grundarna genom en valberedning med en representant vardera, Höganäs kommuns
representant är tillika ordförande i valberedningen. Valberedningen ska även föreslå arvode
för styrelsens ledamöter och suppleanter.
För att bibehålla kunskap, kompetens och engagemang in i den nya verksamheten föreslås att
respektive ordförande i befintliga stiftelser utgör den sammanhållande länken för att
säkerställa en bra övergång och överlämnande till den nya styrelsen för verksamheten.
Båda stiftelsernas styrelser har beslutat att godkänna förslaget, se bilaga.
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Tidplan
Under övergångsskedet blir Stiftelsen Keramiskt Center den operativt ansvariga
organisationen med ansvar för att leda utvecklingsarbetet. Stiftelsen Höganäs Museum &
Konsthall fortsätter med utställningsverksamheten.
Båda styrelserna besätts omedelbart med sju ledamöter var (detta är minimikravet i Stiftelsen
Höganäs Museum & Konsthalls stadgar respektive maximiantalet enligt Stiftelsen Keramiskt
Centers stadgar).
Den nya styrelsen och föreslås tillträda så snart beslutet vunnit laga kraft och får till uppdrag
att återkomma med förslag till stadgar för beslut och bildande av den ideella föreningen i
enlighet med detta förslag.
För att inte tappa tempo i nuvarande verksamhetsplanering och drift föreslås att en
tillförordnad intendent utses till dess att ny verksamhetschef rekryterats för verksamheten.
När den nya ideella föreningen är bildad och registrerad kan de befintliga stiftelserna överlåta
den operativa verksamheten och erforderliga avtal och överenskommelser till föreningen.
Överlåtelser av maskiner och inventarier kan, om nödvändigt, ske enligt särskild
överenskommelse mellan befintliga stiftelser och den nya verksamheten.
För att kunna ge långsiktiga förutsättningar och ramar för verksamheten föreslås utvecklingen
ske i tidsbestämda etapper med tydlig målsättning.
Genom en offentlig finansiering av basen i verksamheten skapas stabilitet och långsiktighet
vilket ger bättre förutsättningar för extern finansiering och möjligheterna att utveckla en högre
grad av självfinansiering.
Etapp 1;
Omfattar 2 år, 2022–23: Huvudsyfte att utveckla och etablera den nya verksamheten i
befintliga lokaler, samt ta fram underlag för programbeskrivning för gemensamma
verksamhetslokaler.
Etapp 2;
Omfattar 2 år, 2024–25: Huvudsyfte fortsatt utveckling av verksamheten samtidigt med plan
för finansiering och projektering av nya gemensamma verksamhetslokaler.
Etapp 3;
Omfattar 5 år, 2026–30: Huvudsyfte att etablera och utveckla verksamheten i övergång till
nya lokaler, och utveckla kvalitet och självfinansieringsgrad.
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Etapp 4;
Omfattar 5 år, 2030–35: Huvudsyfte att utveckla högre självfinansieringsgrad för en stabil,
långsiktig och kvalitativ verksamhet.
För varje etapp sätts konkreta målsättningar för verksamheten för den offentliga
finansieringen.
Styrelsen ansvarar för att uppföljning och återkoppling sker för varje etapps målsättning och
finansiering.
Finansiering
Verksamheten behöver en basfinansiering avseende de delar som inte har en kommersiell
inriktning och bas, som idag utgör merparten av verksamheten. Avsikten är att redan under
2022–23 utveckla utbildning och verkstadsdelen på befintlig plats där Keramiskt center har
sin verksamhet i dag.
På Höganäs Övre, i Höganäs Museum lokaler och där den nya verksamheten är tänkt att
etableras, utvecklas utställningsverksamhet och de befintliga keramiska samlingarna i första
hand. Genom att knyta ihop verksamheterna, skapa samband och sammanhang, kan man öka
intresset för att besöka båda verksamheterna och skapa upplevelser i en ny kontext.
För att utveckla en keramisk utbildningsplattform med spetskompetens inom material, glasyroch bränningstekniker som kan attrahera nationella och internationella studenter och
professionella keramiker behövs tillgång till både verkstadsplatser och erforderlig kompetens
inom en rad områden.
En del kompetens kan tillföras med etablerade keramiker som tillgång till verkstadens
faciliteter och referensbibliotek i form av de keramiska samlingarna, en del kompetens
behöver tillföras verksamheten mer permanent och långsiktigt för att utveckla kvalitet i
verksamheten. I verksamhetsplanen för 2022–23 ingår bl. a. utbildnings- och teknisk
verkstadschef, verkstadspedagoger samt personal med ansvar för utbildningsprogram,
stipendiater, och nätverk för professionella keramiker och verkstad.
I verksamhetsplanen för 2022–23 ingår också en fördubbling av kapaciteten, från 12 till 24
drejskivor i två verkstäder. Särskilda projektmedel kommer att sökas för att tillskapa ytterligare
glasyrrum, gipsrum reduktionsugn och provugnar samt dessutom 4–6 stycken avskilda
studioplatser som kan användas av både professionella keramiker, stipendiater och
högskoleutbildade elever som ska ta sin mastersexamen.
Fokus under de två första verksamhetsåren blir att etablera utbildnings- samt
utställningsverksamheten, och därmed sammanhörande aktiviteter, med kvalitet och bredd

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

Page 24 of 449

12 (14)

för den fortsatta utvecklingen och att identifiera målgrupper, intressenter och områden som
kan bidra till att öka självfinansieringsgraden för verksamheten framöver.
I verksamhetens basfinansiering ingår förutom ovanstående även kostnader för styrelse och
verksamhetsledning, administrativa resurser, kostnader för lokal och därmed
sammanhängande kostnader samt övriga kostnader för administration avseende
basverksamheten.
Resurser för programbeskrivning av gemensamma lokaler och därmed sammanhängande
utvecklingskostnader ingår inte i basfinansiering utan får ansöks om separat i ett eget projekt.
Från baskostnaderna har avdrag gjorts för intäkter från försäljning, medlemsavgifter och
diverse övriga intäkter, vilket motsvarar en självfinansieringsgrad på ca 20 procent.
Beräknat finansieringsbehov för verksamhetsdrift är 5 500 tkr 2022 samt 6 100 tkr 2023.
Regions Skånes kulturnämnd beslutade den 17 februari i år att dubbla sin finansiering av
Keramiskt Center som får ett utökat verksamhetsstöd för 2022 på totalt 1 200 tkr.
I beslutshandlingarna står följande att läsa:
”Keramiskt Center Höganäs verkstad riktar sig även till barn och unga och med sin omfattande verksamhet
bidrar de till en ökad kunskap om keramik och dess historia. Under 2021 har Höganäs kommun genomfört
en utredning om en sammanslagning av verksamheterna Keramiskt Center Höganäs och Höganäs Museum.
Kulturnämnden ökar verksamhetsstödet till Keramiskt Center för att stärka förutsättningarna för
professionella konstnärer att arbeta på Keramiskt Centers verkstad och att fullfölja arbetet med
sammanslagningen.”
För att genomföra sammanslagningen och klara basfinansieringen av den nya verksamheten
behöver även Höganäs kommun dubblera sin finansiering.
Nuvarande bidrag uppgår till 2 100 tkr för de båda verksamheterna, exklusive museets lokaler,
som kommunen finansierar och upplåter hyresfritt. En dubblering innebär att kommunens
bidrag ökar till 4 200 tkr. Eftersom den nya verksamheten startar först efter beslut, en bit in
på 2022 föreslås kommunen ge ett bidrag för 2022 med 3 500 tkr och först 2023 det fulla
bidraget 4 200 tkr exklusive museets lokaler.
Investeringsbehov i verkstadslokaler uppgår till ca 1 800 tkr och innebär fördubblad kapacitet
gentemot idag samt att det inrättas 4–6 studioplatser för professionella keramiker. Merparten
av investeringarna avser inventarier som går att ta med vid framtida flytt till nya lokaler.
Särskilda projektbidrag kommer att sökas bl. a. från statens kulturråd, via Region Skåne, för
utvecklings ändamål.

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

Page 25 of 449

13 (14)

Ett viktigt och prioriterad fråga för styrelse och verksamhetsledning blir att öka
självfinansieringsgraden. Det kommer att vara avgörande för om verksamheten ska kunna
utvecklas framöver. Det innebär att fokus de närmaste två åren måste ligga på att prioritera
och utveckla verksamheter som bidrar till ökade intäkter, direkt eller indirekt. Med de nya
resurser som nu ställs till verksamhetens förfogande kan grunden läggas för en mer långsiktig
och ekonomiskt stabil verksamhet.
Eftersom den nya verksamhetens utveckling är strategiskt viktig för Höganäs kommun vill
kommunen ha rätten till att ta del av styrelseprotokoll, budget, ekonomisk rapportering,
bokslut och årsredovisning samt kunna adjungera en tjänsteperson till verksamhetens
styrelsemöten. Dels för att ha löpande insyn i verksamheten och dels för att kunna bistå med
viss kompetens om behov uppstår.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att

ställa sig bakom vision och målsättning för den nya verksamheten ” Höganäs nya
museum, konsthall och verkstad”,

att

tillsammans med Region Skåne och Höganäs Museum bilda en ny ideell förening för
ändamålet,

att

delegera till kommunstyrelsen att utse styrelseledamöter samt ordförande, i enlighet
med förslaget, till Höganäs Museum och Keramiskt center samt till den ideella
föreningen, när den är grundad,

att

finansiera den nya verksamheten med ett årligt driftbidrag om 3 500 tkr, år 2022 samt
4 200 tkr årligen fram till och med 2026, totalt 20 300 tkr, samt uppdra åt
kommunstyrelsen att via fastighetskontoret göra de åtgärder som är nödvändiga i
nuläget för funktionaliteten i fastigheten för verksamhetsändamålet, uppskattat till ca
1,0 mnkr

att

inleda ett planärende för en ny detaljplan som medför att den nya verksamheten kan
etableras i enlighet med förslaget,

att

bidraget är villkorat av kommunens möjlighet till insyn enligt förslaget,

att

delegera till kommunchefen att utse tjänsteperson som har rätt att närvara vid
styrelsemöten i den nya verksamheten samt att ta fram förslag till konkreta
målsättningar för verksamheten för den offentliga finansieringen, för beslut av
kommunstyrelsen.
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Herman Crespin
Kommunchef
Eva-Marianne Nilsson
Projektledare

Bilagor:
1. Kommunstyrelsens beslut den 14 september 2021 § 137
2. Protokollsutdrag styrelsebeslut Höganäs Museum och konsthall
3. Protokollsutdrag styrelsebeslut Höganäs Keramiskt Center
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2021-09-14

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Peter Schölander (M) (ordförande)
Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande)
Lars Linderot (M)
Göran Bengtsson (M)
Judith Melin (M)
Anna Larsson (M)
Fredrik Eljin (KD)
Kerstin Björkäng Wirehed (S)
Louise Stjernquist (L)
Johan Ingvarson (MP)
Leif Löwegren (SD)
Margareta Widell (M) ersätter Anders Ståhl (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Björn Jakobsson (M)
Helena Svensson (M)
Ann-Britt Strufve (M)
Gertrud Greén (C)
Barbara Struglics Bogs (KD)
Reinhold Knutsson (S)
Ros-Mari Paulsson (L)
Göran Lock (MP)
Gudrun Zettergren (SD)

Övriga närvarande

Eva-Marianne Nilsson (projektledare/utredare)
Fanny Lundqvist (utskottssekreterare)
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Jan Kivisaar (kommunikatör)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)

Sammanträdestid

kl 15:00-18:30

Paragrafer

§137

JUSTERING
Utsedd att justera

Lars Linderot (M)

Datum och plats

2021-09-20, Digital signering

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Fanny Lundqvist
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2021-09-14

Ordförande

………………………………………………
Peter Schölander (M) §§135-143

Ordförande 2

………………………………………………
Ulf Molin (C) §§144-160

Justerande

………………………………………………
Lars Linderot (M)

Protokollet justerat

2021-09-20

Tillkännagivandet av justeringen har 2021-09-21
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
2021-09-14

KS/2016/552

§ 137
Samverkansmöjligheter mellan Höganäs museum och Höganäs
keramiska center
Sammanfattning av ärendet

Den 4 februari 2020 § 37 beslutade kommunstyrelsen att skyndsamt utreda
samverkansmöjligheter mellan Höganäs Keramiskt center och Höganäs museum och konsthall
med anledning av att båda verksamheterna var i behov av ökade bidrag från Höganäs kommun.
Både Höganäs museum och Keramiskt center har, vid flera tillfällen, adresserat kommunen om
behovet av en grundläggande analys av situationen för de båda stiftelserna. Stiftelserna är
beroende av ekonomiskt stöd från kommunen om verksamheterna ska fortleva.
Utredningen, som leddes av Joakim Bengtsson, antikexpert inom keramik och porslin, biträdd av
kommunledningskontorets utredare Eva-Marianne Nilsson, gjordes i samverkan med företrädare
från Keramiskt center och Höganäs museum. Utredningen visade att det finns ett stort intresse
och engagemang vilket skapar goda förutsättningar att utveckla verksamheterna under
förutsättning att man får ett ökat ekonomiskt stöd från Höganäs kommun och någon form av
samlokalisering sker. Ska verksamheterna samordnas på en gemensam plats är Höganäs Övre, där
museet ligger idag, kanske det alternativ som kan genomföras på kortast tid. Dels finns redan
verksamheten i området, det vill säga inom detaljplan, och dels förfogar kommunen över marken
som ligger i anslutning därtill.
Placeringen på Höganäs Övre passar väl in i arkitekturen runt Gruvtorget och kan bli en
besöksmotor i ett mer kulturorienterat Höganäs Övre för att ge området mer liv och rörelse.
Lindéngruppen, ägare av bland annat Höganäs AB som har sitt huvudkontor i Bruksgården i
angränsande kvarter, har planer på att utveckla en skulpturpark i Kaptenens trädgård, närbeläget
museet, som skulle kunna vara en del i en större kulturell helhet. På så sätt kan det skapas
ytterligare en destination i Höganäs som bidrar till att stärka besöksnäringen.
Styrelserna i Höganäs museum och Keramiskt center har ställt sig positiva till att verka för en
samordning av verksamheterna med en gemensam ledning och en gemensam lokalisering på
Höganäs Övre. Kommunstyrelsen beslutade därför den 10 november 2020, § 192, att tillsätta en
projektgrupp under ledning av kommunledningskontoret, med uppdrag att återkomma till
kommunstyrelsen senast i september 2021 med förslag för gemensam vision, verksamhetsidé och
ledning med placering på Höganäs Övre samt organisation, tidplan och finansiering för
genomförande.
I projektgruppen har Höganäs museum representerats av Martin Severinson och Per-Magnus
Johansson, Keramiskt center, Anna Malin Tibe och Johan Bjerntoft, Lindéngruppen av Claes von
Hauswolff och Höganäs kommun av Joakim Bengtsson och Emma Håkansson samt
projektledare Eva-Marianne Nilsson.
Beslutsunderlag
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KOMMUNSTYRELSEN
2021-09-14

Muntlig presentation på sammanträdet,
Utredning,
Keramiskt center, protokollsutdrag den 6 september 2021,
Stiftelsen Höganäs museum och konsthall, protokollsutdrag den 31 augusti 2021,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 31 augusti 2021, § 94,
Kommunstyrelsen, beslut den 10 november 2020, § 192.
Förslag till beslut
Johan Ingvarson (MP), Lennart Nilsson (S) och Louise Stjernquist (L) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom vision och målsättning för den nya verksamheten ”Höganäs nya museum,
konsthall och verkstad”,
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma med ett beslutsunderlag senast i
november 2021 med förslag på organisation, tidplan och finansiering.
Beslutet ska skickas till

Kommunledningskontoret
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages

2021-10-15
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-03-22

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Anders Ståhl (M)
Lennart Nilsson (S)
Göran Bengtsson (M)
Anna Larsson (M) ersätter Peter Schölander (M) (ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Fredrik Eljin (KD)
Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Övriga närvarande

Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Axel Victorin (upphandlare)

Sammanträdestid

kl 08:45-11:10

Paragrafer

§39

JUSTERING
Utsedd att justera

Lennart Nilsson (S)

Datum och plats

2022-03-28, Digital justering

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Jacob Derefeldt

Ordförande

………………………………………………
Peter Schölander (M) § 37

Ordförande 2

………………………………………………
Ulf Molin (C)v §§ 38-54

Justerande

………………………………………………
Lennart Nilsson (S)

Protokollet justerat

2022-03-28

Tillkännagivandet av justeringen har 2022-03-29
anslagits på kommunens anslagstavla
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2022-03-22

KS/2022/150

§ 39
Godkännande av ny inköpspolicy
Sammanfattning av ärendet

Den nu gällande upphandlingspolicyn är antagen av kommunfullmäktige den 23 februari 2017.
Sedan dess har lagstiftningen förändrats, och organisationens arbetssätt på inköpsområdet
behöver ges möjlighet att effektiviseras och utvecklas. Den nya policyn beskriver på ett kortfattat
sätt de övergripande regler och bindande principer som, utöver gällande lagstiftning, ska tillämpas
för inköpsprocessens alla delar i Höganäs kommun inklusive bolag, det vill säga för hela
koncernen.
Den nya inköpspolicyn är förenklad men ger tydligare mål och riktning för inköpsprocessen. Som
komplement till den politiskt beslutade policyn finns praktiska tillämpningsanvisningar framtagna
som stöd för en effektiv process kring inköps- och upphandlingsfrågor.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 10 februari 2022,
Kommunledningskontoret, Inköpspolicy för Höganäs kommunkoncern, den 10 februari 2022.
Beslutsgång
1:e vice ordförande Ulf Molin (C) 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 den nya inköpspolicyn.
Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages

2022-04-22
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Ny inköpspolicy
Sammanfattning av ärendet
Den nu gällande upphandlingspolicyn är antagen av kommunfullmäktige den 23 februari 2017. Sedan dess
har lagstiftningen förändrats, och organisationens arbetssätt på inköpsområdet behöver ges möjlighet att
effektiviseras och utvecklas. Den nya policyn beskriver på ett kortfattat sätt de övergripande regler och
bindande principer som, utöver gällande lagstiftning, ska tillämpas för inköpsprocessens alla delar i
Höganäs kommun inklusive bolag, det vill säga för hela koncernen.
Den nya inköpspolicyn är förenklad men ger tydligare mål och riktning för inköpsprocessen. Som
komplement till den politiskt beslutade policyn finns praktiska tillämpningsanvisningar framtagna som
stöd för en effektiv process kring inköps- och upphandlingsfrågor.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, Inköpspolicy för Höganäs kommunkoncern, den 10 februari 2022.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att anta den nya inköpspolicyn.

Herman Crespin
Kommunchef
Axel Victorin
Upphandlare
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INKÖPSPOLICY FÖR HÖGANÄS
KOMMUNKONCERN
INLEDNING OCH SYFTE
Inköp och upphandling omfattar såväl strategiska som taktiska och operativa aktiviteter med
ett kommungemensamt intresse. Processen ska präglas av effektivitet, kompetens och
samverkan för bästa måluppfyllelse. Denna policy beskriver på ett kortfattat sätt de
övergripande regler och bindande principer som, utöver gällande lagstiftning, ska tillämpas
för inköpsprocessens alla delar i Höganäs kommun inklusive bolag, det vill säga hela
koncernen. Policyn beslutas av kommunfullmäktige och upphandlingsenheten upprättar
riktlinjer för hur den ska tillämpas. Förtroendevalda och all berörd personal har en
skyldighet att känna till och följa policyn med tillhörande riktlinjer.
GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR INKÖP I HÖGANÄS
Alla inköp av varor, tjänster, byggentreprenader och byggkoncessioner ska genomföras i
enlighet med svensk lagstiftning och de grundläggande EU-rättsliga principerna:
•
•
•
•
•

likabehandlingsprincipen
icke-diskrimineringsprincipen
proportionalitetsprincipen
öppenhetsprincipen
principen om ömsesidigt erkännande

Utöver de EU-rättsliga principerna ska kommunen i enlighet med antagen vision så långt det
är möjligt och lämpligt verka för följande:
• ekonomisk hållbarhet
• social hållbarhet
• miljömässig hållbarhet
• att göra det enkelt för små- och medelstora företag att ingå avtal med koncernen
ANSVAR
Beslut om inköp och upphandling ska ske enligt kommunens delegationsordning.
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunfullmäktige beslutar om inköpspolicyn.
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KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen ansvarar för att strategiskt styra och följa upp inköpsprocessen inom
koncernen genom att upprätthålla och bemanna en central upphandlingsenhet.
Kommunstyrelsen ansvarar därigenom också för att samordna upphandlingar av
koncerngemensamma varor, tjänster och entreprenader.
Samordning kan också ske i form av samarbete med andra inköpsorganisationer på regional
eller nationell nivå om det ger ekonomiska eller andra fördelar.
För avtalsområden som i huvudsak nyttjas av en förvaltning eller är tydligt kopplad till ett
fackområde har den förvaltningen ägarskap över avtalsområdet. Den centrala
upphandlingsenheten ger stöd vid upphandling av dessa avtalsområden.
NÄMNDER OCH BOLAGSSTYRELSER

Varje nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för att den egna verksamhetens inköp görs i
enlighet med inköpspolicyn med tillämpningsanvisningar.
Varje nämnd och styrelse ansvarar för att en effektiv inköpsorganisation upprätthålls.
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN
2022-03-17
KS/2022/157

Återrapportering av naturvårdsplanen för åren 2017-21
Sammanfattning av ärendet
Höganäs kommun antog en kraftigt reviderad naturvårdsplan vårvintern 2017 som ersatte 1997 års
naturvårdsplan. Till den nya naturvårdsplanen fanns förutom en områdesbeskrivning av alla objekt även
en åtgärdslista med budget. Första budgetåret var 2018.
Nu efter fyra år finns ett underlag att rapportera jämsides med en reviderad åtgärdslista med förslag till
budget. Det senare hanteras som ett eget ärende. Den gångna tiden har gett erfarenheter och då särskilt
förbättrat förståelsen för kostnaderna.
Så hur har resultatet ut. Generellt kan sägas att många av projekten varit underfinansierade men många
har ändå genomförts tack vare externa medel och intern budget. Två naturreservat har bildats men det har
varit svårt att komma framåt i andra reservatsarbeten och markförvärv.
Beslutsunderlag
Rapport för genomförandet av naturvårdsplanen 2017-21, PDF
Rapport 2017-21 med kostnader, Excellista
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens miljöutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att lägga redovisningen till handlingarna

Pär Ragvald
Stadsmiljöchef

Richard Åkesson
Miljösakkunnig/Ekolog

HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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BAKGRUND
Höganäs kommun antog nuvarande naturvårds
plan den 23 februari 2017, § 18/2017. Planen
ersatte kommunens första naturvårdsplan som
antogs året 1997. Den nu aktuella är uppdelad i
tre delar, del A redovisar bakgrund och allmänna
uppgifter, del B redovisar de ett hundra områdena
i detalj och del C är en åtgärdslista med budget
och förslag på åtgärder. Budget för genomföran
de implementerades från och med år 2018. Del
C omfattar i grova drag 1) markinköp, förvärv
och ev. intrångsersättning vid reservatsbildning,
2) praktiska skötselåtgärder och 3) ändringar i
detaljplaner och arrenden. Budgeten har omfattat
del 1 och 2 men senare i processen har 1) överförts
till exploateringsavdelningen.

RESULTATET
Sammanfattning
Resultaten kan sammanfattas i att merparten av
åtgärderna under 1) inte har kunnat genomföras,
pga. personell resursbrist, personalbyten och svårig
heter att få till reservatsbildning i vissa delar. För
att påskynda den processen hyrs nu in förhandlare
och värderare. Merparten av åtgärderna inom 2) är
genomförda, antigen tidigare eller något senare. Del
3) har genomförts i en del (Brännan 38:1) medan
det i annan del (Viken) inte är klart.

Naturreservat och markfrågor
Två kommunala naturreservat är bildade, Vit
sippeskogen i Jonstorp samt Ärtan och Bönan i
Höganäs, båda år 2019.
Enligt naturvårdsplanen ska bildandet av natur
reservat påbörjas eller genomföras under den aktuella
rapporttiden i a) Lerbergsskogen, b) utmed kusten
mellan Lerberget och Höganäs, c) utmed kusten
mellan Höganäs och Strandbadsskogen, d) Görse
källa samt e) skogsområdet norr om S:t Arilds
golfbana (Fjälastorp 6:3).

som ingår i Lerbergsskogen. Enligt naturvårds
planen ska bildandet ske under åren 2021-24. Då
processen kan anses vara påbörjad 2021 är vi i fas
med planen.
Processen för område c) var åren 2019-22. Arbetet
påbörjades enligt plan genom en förrättning av
samfälld mark närmast Höganäs men stoppades
upp då lantmäteriets beslut överklagades till
mark- och miljödomstolen (Höganäs S:54). Halva
stranden söder om Margreteberg parkering berörs
även av en äldre detaljplan från 1940-talet som
möjliggör industri. Någon överenskommelse har
inte gått att nå med övriga samfällda ägare.
En förutsättning här för att komma vidare är
planändring i den del som berörs av strand samt
intrångsersättningar, inte markförvärv, – det senare
genom reservatsbeslut.
För Görse källa, d), ska enligt naturvårdsplanen
bildas naturreservat under åren 2021-23. Den
processen är inte påbörjad och prioriteras nu lägre.
Kommunen är markägare till större delen men
marken i dess östra del är privat.
Fjälastorp skogar, e), ett skogsområde norr om
S:t Arild golfbana ägs av kommunen. Förslaget
inkluderar ett markbyte med golfbanan. Processen
här har tagit tid då reservatsbildning förutsätter
en detaljplanändring. Enligt naturvårdsplanen
skulle processen ske åren 2019-20. Ett förslag till
planändring finns nu och förhoppningen är att den
ska bli antagen hösten 2022. I så fall tas förslag till
reservatsbildning upp året 2023.
Utöver bildandet av naturreservat så har det före
slagits förvärv av klippstranden utmed Norra Strand
vägen i Mölle (allmän platsmark). Det har inte gått
att nå någon överenskommelse med markägarna där.

Inom a) är processen påbörjad 2021 med förhand
ling genom extern förhandlare. Enligt natur
vårdsplanen skulle vi ha reservatet på plats 2022
(process åren 2019-22) varför vi inte är i fas med
planen. Förutom förhandling, ev. markförvärv och
intrångsersättningar krävs en planändring.
Område b) är delvis berört av föregående då för
handlingen även omfattar de delar av fastigheterna

Artrik torräng nedan Norra Strandvägen i Mölle
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SKÖTSELÅTGÄRDER
Det marina
Under åren 2013-14 kartlades hårdbottnarna
översiktligt mellan Mölle och Viken, det inom ett
område på 3000 hektar och mellan två till 14 meters
djup. Som ett resultat av det antogs en av transek
terna (linje från strand ut till djupbotten) för årlig
övervakning av makroalger (tång). Det har genom
förts åren 2016, 2018-21.
In- och epifauna (bottendjur som lever i bottnen
samt direkt på bottnen) på grundbottnarna mellan
Jonstorp och Farhult kartlades sommaren 2020.
Det som ett lona-projekt (LOkalNAturvård) där
staten medfinansierar till hälften. Resultatet visade
att bottnarna är mycket produktiva, att sedimenten
dominerades av finsand-silt och var syresatta samt
att metallhalterna i sedimenten var mycket låga
och hade obetydlig från förindustriell nivå.

faktiska kostnaderna. Detta särskilt med avseende
på IAS (Invasive Alien Species), dvs. invasiva främ
mande arter – här främst vresros.
Vresros har grävts bort eller ned mellan Höganäs
och Strandbaden åren 2016-21, med undantag för
sträckan mellan Lysekilsgatan och Strömstads
gatan där det ligger VA. De delar som grävts efter
2017 har återplanterats med dyngräs som sandrör
och sandstarr. Enligt budget beräknades kostna
den till 500 tkr (inkl. lona-bidrag som utgjorde
270 tkr) men kostnadsutfallet blev 920 tkr. I detta
ingår även återplantering hösten 2022 på den sista
delsträckan. Totalt har ca 22 500 kvm vresros
tagits bort på en kuststräcka av 2700 m. Om något
så gynnar detta besöksnäringen, ger även plats för
badgäster och boende.
Under åren 2020-21 har länsstyrelsen, genom
kommunen, finansierat samma åtgärd på heden
i kusthedsreservatet Nyhamnsläge-Strandbaden
(kallad Kullens Havsbad) och Farhultsbaden. Den
sista etappen där fram till Skälebäcken planeras ske
hösten 2022.
Utöver sträckan Margreteberg-Strandbaden har
motsvarande grävningar skett av strandmark väst
Vikens hamn (150 tkr) och mellan Lerberget och
Höganäs, om än i mindre omfattning (50 tkr),
båda ingår i lona-projektet. Enligt naturvårds
planen skulle ytterligare grävningar ha startats upp
i Viken men resurserna har inte räckt till, både
ekonomiskt och personellt. Där krävs även för
handling med markägare.

Liten piprensare på 20 m djup. Bild Peter Göransson

Vattendrag
Utmed Skälebäcken har det planterats ca 1 km med
klibbal, i syfte att hjälpa vandrande öring. Alen ger
skugga och sänker vattentemperaturen varpå vattnet
kan hålla högre syrehalter. Det har varit svårt att
få en god etablering pga. torka eller viltskador.
Planteringen har vattnats och döende träd ersättas.
Hitintills har ca 300 tkr använts för det.

På land
Merparten av de större skötselinsatserna har skett
i form av lona-projekt, vilket förstärkt resurserna
ekonomiskt med 1080 tkr. Men rent generellt
kan sägas av åtgärdslistan som antogs 2017 är
underfinansierad genom en underskattning av de

Grävning av vresros 2021
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Uteklassrum på Ärtan och Bönan

Fällning av riskträd i Vitsippeskogen, Jonstorp

Andra lona-projekt har avsett bildandet av kom
munala naturreservaten. Inom Ärtan och Bönan
har nuvarande skog kompletterats med plantering
av ädellövträd och buskage, holkar, uteklassrum
och informationstavlor. Lona har beviljats för
Lerbergsskogen och Fjälastorp men detta genom
förs under 2022 och framåt.

ningen har ändrats radikalt sett över tid. Dels så
har vi en kraftig föryngring av ek som det gäller
att ta till vara. Tillåts miljöer rika på ek växa igen
för länge så går det inte att backa, träden förlorar i
krona och vitalitet.

Nytt är flytt av större ek. Under 2021 flyttades
35 ekar till tre områden, dessa är Strandbads
skogen, Steglinge och Ekdungen. Flytt av en ek
kostar ca 5 tkr men efterföljande vård och bevattning
i tre år 15 tkr extra per träd. De två sistnämnda
områdena omfattas av lona-projekt där målet har
varit målet att gallra fram ljusa ekmiljöer med
artrika bryn. Med nämnda plantering av ek har vi
här hitintills satsat 270 tkr. Ekdungen har succe
sivt under åren blivit allt viktigare för närboende
och området har redan nu likheter med en ekhage.
Grönområdet nära Steglingegården har däremot
ett antal gallringar och decennier kvar innan det
börjar likna något. Tillväxten är god av ek men
det krävs mer åtgärder, även om det nu gallrats och
bullervallen mot Steglingegården har kompletterats
med ek. Strandbadsskogen har gallrats vid minst
tre tillfällen.

Vi har här därför a) satsat på att vidmakthålla
öppna artrika gräsmarker, särskilt utmed kusten
vilket även gagnar boende och besöksnäringen.
Sett över hela rapporttiden så har 590 tkr använts
för att öppna upp eller underhålla sådana gräsytor.
Till detta kan även läggas till ett lona-projekt
under åren 2016-19 med efterföljande underhåll,
till en kostnad av ca 190 tkr exkl. lona-bidrag som
varit 75 tkr. Detta projekt har omfattat kalkrika
torrängar, havsstrandäng och klippstrand nedan
Norra Strandvägen i Mölle. b) Vi har gallrat bland
ek där vi haft rådighet över marken. Sett över
rapporttiden har ca 200 tkr satsats, det utöver
lona-projekt som omfattat ek.
Slutligen, kommunen har återtagit skötseln av
Truls högar i Brunnby (fornhögar med ek) och
årligen lägger vi här 70-80 tkr på fagning (vår
städning av löv, ris mm.), slåtter och underhåll.

Ett flertal viktiga skogsmiljöer, som Fjälastorp,
Strandbadsskogen, Ärtan och Bönan, Lerbergs
skogen, Görse källa m fl. har inventerats avse
ende fågel, i någon även svamp. Farhultsbadens
dyner och strandmiljöer samt Zackows mosse har
inventerats med avseende på insekter. I Danhults
dammar har akvatiska djur inventerats 2020.
Röjningar och gallringar blir allt viktigare. Dels
har vi en generell igenväxning då markanvänd

STADSMILJÖAVDELNINGEN - HÖGANÄS KOMMUN

Page 47 of 449

HÖGANÄS KOMMUN
Stadsmiljöavdelningen
Järnvägsgatan 8 • 263 38 Höganäs • 042 - 33 72 85 • kommunen@hoganas.se
www.hoganas.se

Page 48 of 449

Budget naturvårdsplan 2017-26
Del C, Åtgärdslista naturvårdsplan kommunal
Numren i kolumn A relaterar till objekt i naturvårdsplanens del B
001

Området vegetation har karterats översiktligt men ytterligare
undersökningar behövs i syfte att utse kärnområden med så
höga naturvärde, med bl a Laminaria och Saccharina, att
det motiverar områdesskydd. Lona söks.

001

Lona har sökts och beviljats för att ta fram ny transekt för
miljöövervakning av makroalger, vilket sker inom budget
2016. Äskandet avser fortlöpande kontroll åren framöver.

002

Videokartering av havsbotten under 20 meter kompletterat
med kvantitativa bottenhugg i syfte att kartera förekomsten
av OSPAR-habitat med sjöpennor Pennatulacea och
grävande megafauna samt hästmusselbankar Modiolus
modiolus. Lona söks.

004

Inventering och miljögiftsanalys av in- och epifaunan i
grundområdet mellan Jonstorp och Farhult, dvs. organismer
som lever i och på bottensediment. Lona söks.

006

Betongfundamentet i utloppet är ett vandringshinder och
behöver åtgärdas. Förslag till utformning och kostnad tas
fram för beslut.

007

Plantering av klibbal utmed bäck

011

Kommunen bör förvärva de delar som är i privat ägo, dels
för att det är allmän platsmark och dels för att få en rådighet
inom hela området.

011

All igenväxning slaghackas vart tredje år. Grupper av äldre
oxel, fläder och vikenbjörnbär sparas. Om så är möjligt,
är naturvårdsbränning av gräsmarken ett alternativ.
Kompletteras då med röjning av lövsly

011

Vresros grävs bort.

011

Delar av igenväxande gräsmark grävs/plöjs upp för
att påbörja ny växtsuccession och sandblottor för
markbyggande insekter.

012

Bortröjning av igenväxning, med undantag för enstaka
buskage av nypon och björnbär. Om så är möjligt, är
naturvårdsbränning av gräsmarken ett alternativ.

012

Vresros grävs bort.

012

Återplantering efter grävning

2018
Budget

35

2019

Kostnad

30

Budget

35

2020

Kostnad

38

Budget

35

2021

Kostnad

38,5

Kommentar

Budget

Kostnad

75

0

35

39,5

Lona ansöktes för åren 2020-21 och kartläggning av biogena rev, vilken avslogs. Ny ansökan
har lämnats in för åren 2022-23 för en geografisk
kartläggning av utbredningen av Laminaria
och Saccharina utifrån tidigare videokartering.
Transekt har tagits fram och finns utanför
Fäladsvägen i Viken. Miljöövervakning av
makroalger har skett åren 2016 och 2018-21.
Punkten har utgått då motsvarande
undersökning skett av länsstyrelsen efter att
naturvårdsplanen blev antagen.

95

30

44

Lona har beviljats och projektet är genomfört
2020. Resultatet visar på rena bottnar med
hög biomassa i in- och epifaunan.

3

50

Betongfundamentet är kvar men har
åtgärdats med en skåra för att underlätta
fiskvandringen.
24

Har varit svårt att få till etableringen, mycket
viltskador
Enligt plan 2022-24 men föreslås skjutas fram i
tid något år.

20

0

5

20

18

12

10

Inte genomfört. Avsatt summa (12 tkr) är
underfinansierad. Det är även svårt att gräva i
den erosionsutsatta brinken. Vresrosen bör här
istället bekämpas kemiskt.

9

61

92,5
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Genomfört enligt planering, med undantag
för naturvårdsbränning.

10

0

Inte genomfört. Avsatt summa (10 tkr) har
omprioriterats.

10

9

Genomfört enligt planering, med undantag
för naturvårdsbränning.
Genomfört enligt planering i ett lona-projekt.
Avsatt summa (10 tkr) var klart underfinansierad,
en återplantering var inte inkluderad.
Delar skadade av allt tramp

Del C, Åtgärdslista naturvårdsplan kommunal
Numren i kolumn A relaterar till objekt i naturvårdsplanens del B

2018
Budget

2019

Kostnad

Budget

2020

Kostnad

Budget

2021

Kostnad

Kommentar

Budget

Kostnad

10

0

012

Delar av igenväxande gräsmark grävs/plöjs upp för
att påbörja ny växtsuccession och sandblottor för
markbyggande insekter.

013

Vresros tas bort inom Svanebäck 1:8; 1:98; 1:707–1:712; 1:137
och Viken 144:2. Lona söks.

40

0

Inte genomfört. Avsatt summa (40 tkr) är
underfinansierad.

013

Förhandling med markägare och bortgrävning av vresros
inom Viken 144:1. Lona söks.

20

0

Se fg punkt.

013

All vedartad igenväxning inom Svanebäck 1:8; 1:98;
1:707–1:712; 1:137 och Viken 144:2 röjs löpande bort under
växtsäsong, med undantag för enstaka buskage av nypon
och björnbär. Stensättningar friläggs.

20

0

013

Förhandling med markägare och bortgrävning av vresros (ca
18500 kvm) inom samfälligheten S:12, inom vilken kommunen
är delägare, och Svanebäck 1:143, den senare Vikens
golfklubb. Finansiering inom budget (75) avser ansökan om
lona.

013

Delar av igenväxande gräsmark grävs/plöjs upp för
att påbörja ny växtsuccession och sandblottor för
markbyggande insekter. Åtgärden tillämpas även i för
nyetablering av hedblomster, martorn och backsippa.

Inte genomfört, endast 10 tkr var avsatta för
perioden.

013

Kommunal reservatsbildning exkl. Svanebäck 1:143
(golfbanan) tillsammans med område 018. Ansökan om
statlig medfinansiering för förhandling, värdering och förvärv
eller intrångsersättning av Viken 144:1, Svanebäck S:12.

Är planerat 2023-25 men föreslås skjutas
framåt i tid.

014

Trädföryngring i Svanebäcksskogen genom sektionsvis lätt
markberedning under ollonår. Ytorna hägnas fram till dess
ungplantorna är en meter och kan gallras.

10

015

Omläggning av åker till ek- och bokskog, med målet att
färdigställd skog inkl. Svanebäcksskogen blir cirka 9 hektar.
Lona söks för både plantmaterial, plantering och plantvård.

20

016

Igenväxande ytor på kommunal mark röjs alternativet
slaghackas efter 1 oktober.

20

016

Träddungarna inom Lerberget 21:1 gallras i syfte att gynna
ek, äldre björk eller ljung. Död eller döende ved skapas och
sparas.

40

016

Förhandling med markägaren om/och röjning av den nu
igenväxande heden med ljung, kråkbär och krypvide.

018

Igenväxning slaghackas

018

Naturvårdsbränning av gräsmark sektionsvis.

15

0

018

Förhandling med markägare samt bort- och omgrävning av
vresros och sly. Lona söks.

80

28

20

27

20

21

20

14

Genomfört enligt planering.

50

0

Inte genomfört. Avsatt summa är
underfinansierad.

10

Genomfört 2018-19

40

40

Beloppet om 10 tkr har ingått i fg. punkt år 2020.

0

10

0

10

0

20

0

20

0

Lona söktes men beviljades inte. Av Brännan
38:1 har 2.5 hektar nu avsatta för naturlig
etablering av ek, vilket hitintills skett på ett
hektar.

6

10

10

Genomförs återkommaned enligt planen.

50

Genomfört 2019-20

Marken är inköpt av kommunen i annat
ärende. Den igenväxande delen är gallrad
vintersäsongen 2020-21 samt röjd med
robotcut i delar.

12

20
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15

Inte genomfört, avsatta medel (15 tkr)
omprioriterade.
60

Lona-medel har sökts och beviljats. Bort
grävning har skett 2021 och fortsätter 2022-23.

Del C, Åtgärdslista naturvårdsplan kommunal
Numren i kolumn A relaterar till objekt i naturvårdsplanens del B

2018
Budget

2019

Kostnad

Budget

2020

Kostnad

Budget

2021

Kostnad

Budget

Kommentar

Kostnad

018

Borttag av gråpoppel

018

Contorta- och bergtall utmed Lerbergsvägen tas bort
alternativt gallras då dessa tenderar att ta över området.

018

Igenväxande gräsmarker plöjs/grävs upp för att påbörja ny växtsuccession och skapa sandblottor för markbyggande insekter.

018

Kommunal reservatsbildning, exkl. camping inom Lerberget
62:1, Äsperöd S:2; 6:1 och Höganäs 38:46, tillsammans
med område 013. Ansökan om statlig medfinansiering för
förhandling, värdering och förvärv eller intrångsersättning av
berörda fastigheter. Lona söks för skyltar, gränsmarkeringar
mm (inkl. 013).

019

Sandblottor tas upp i klimatmässigt gynnsamma lägen i
skogen för markbyggande insekter.

019

Tall och vårtbjörk gallras återkommande för kronutveckling
och ljusinsläpp. Allt avverkat material och/eller vindfällen
lämnas i lämpliga lägen och i sådana längder att de inte kan
transportas bort. Det gäller även vid underhåll av slingan och
intill väg. All glanshägg (invasiv art) tas bort helt.

019

Stödplantering vart annat år av skogsek och tall. För en
fungerande etablering ska ung björk, rönn och snår av
björnbär rensas bort där så behövs. Lona söks.

019

Kommunal reservatsbildning, exkl. camping inom Lerberget
62:1 och Äsperöd S:2; 6:1. Ansökan om statlig medfinansiering
för förhandling, värdering och förvärv eller intrångsersättning
av berörda fastigheter. Skötselplanen revideras. Lona söks för
skyltar, gränsmarkeringar, information mm.

019

Igenväxning slaghackas

22

019

Gallring/röjning av N delen för att gynna solitär ek inkl. flytt av
11 ekar mm

48

020

Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade arter
och för övriga arter noteras endast förekomst. Inventeringen
kompletteras med punkttaxering.

Är planerat 2025 men föreslås utgå.

020

Området göras tillgängligt med en slinga, ca 1000 m, genom
området för boende, för hundrastning och rekreation. Lona söks.

Lona beviljat och projektet tidigarelagt samt
genomfört inom parks budgetram.

020

Artfrämmande vegetation avvecklas och lövblandskogarna
gallras för insläpp av ljus medan videsnår lämnas till fri
utveckling. Död ved sparas. Lona söks.

Behovet av gallring är stort i ungskogen av
björk. Där är även behov av satsning på annat
löv. Planeras 2023-26

020

Gräsmarker slaghackas först efter 1 september (löpande
kostnad inom budget). Markblottor med sand skapas vart
tredje år.

022

Skogsdungar och bryn S-SO om Ekdungevägen gallras i
omgångar vart tredje år, särskilt mot syd och öst. Större och
äldre trädkronor rensas fria från konkurrens. Mängden död
ska öka och skapas i sådana längder att den inte lätt transporteras bort. Bryn och fristående buskage rensas från lövsly.

10

4
Aktuellt först 2023 och om naturreservat är
etablerat.

10

0

Beloppet om 10 tkr har ingått i bortgrävning av
vresros (sandblottor skapas samtidigt).
50

10

0

40

Inte påbörjat. Projektet ska enligt planen genom
föras åren 2021-24 och förväntas ske senare
med hänsyn till reservatsbildningen av Lerbergsskogen. Ett antal fastigheter i detta projekt är
gemensamma med Lerbergsskogen. Medlen är
överförda till exploateringsavdelningen.
Genomfört 2018 i de gläntor som finns i skogen.
Glanshäggen tas bort succesivt. All tysklönn
grövre än tio centimeter i diameter är
bortgallrad 2020. Tall och vårtbjörk är inte
gallrad.

20

50

10

20

0

50

0

0

Stödplantering är gjord 2018 med tall och ekollon fläckvis där det funnits öppningar i skogen.
Uppföljning av åtgärden planeras nu 2022.
50

6

Lona-medel har sökts och beviljats. Projekttiden var 2019-2022 och har försenats pga. det
krävs förhandlingar med markägare. Nytt slutdatum för beviljat lona är utgången av 2023.
Det behövs även planändring i två områden.

10

10
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0

0

Inte genomfört

50

Lona är sökt och beviljat. Gallring är
genomförd vintern 2021-22 och under 2021 har
det flyttats in tio större ekar i den öppna delen.
Under 2022 kompletteras med uteklassrum
(väderskydd) och ny information.

Del C, Åtgärdslista naturvårdsplan kommunal
Numren i kolumn A relaterar till objekt i naturvårdsplanens del B

2018

2019

2020

2021

Kommentar

Budget

Kostnad

Budget

Kostnad

Budget

Kostnad

Budget

Kostnad

15

0

15

0

15

16

15

0

10

0

022

Gräsmarkerna S-SO om Ekdungevägen slaghackas tidigast 1
september och avslaget gräs samlas in och körs bort (det senare inte i budget). Slänterna till dammarna röjs fria från lövsly.

022

Området S-SO om Ekdungevägen linjetaxeras vid tre tillfällen
under vår-sommar avseende rödlistade arter. För övriga arter
noteras endast förekomst. Inventeringen kompletteras med
punkttaxering.

022

Stödplantering och föryngras med skogsek, skogslönn
och hassel i nuvarande björk- och lövblandskogen NV om
Ekdungevägen. Gallring vid behov. Mängden död ska öka.

022

Plantering av hassel mot flygplatsen efter nedtagning av asp.

022

Uteklassrum mm

40

Steglinge-Sågcrona, gallring, lona

40

Steglinge-Sågcrona, gallring, trädplantering

69

10

?

Slaghackning har genomförts alla år.
Insamling av hö har skett under tre år.
Skötsel av dammarna ligger på avtal mellan
stadsmiljö och markbyggnadsavd.
Ersatt med annat område. Den aktuella
lokalen är inte genomförd och föreslås utgå.

10

0

53

Är genomfört i delar, med plantering av
skogslönn och gallring för att gynna ek. Det
saknas ek i västra delen och återkommande
gallring resp. plantering behövs.

16

024

Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade arter
och för övriga arter noteras endast förekomst. Inventeringen
kompletteras med punkttaxering.

024

Plantering av ek (22 st) utmed GC-vägen

43

024

Kompletterande gallring utmed GC-väg

44

025

Skogslunden och brynen gallras i omgångar för att gynna
ek, bok och ädellöv. I brynen prioriteras blommande träd
och buskage. Död ved skapas och läggs med fördel i
solexponerat läge.

028

Kommunal reservatsbildning. Ansökan om statlig
intrångsersättning. Skötselplanen revideras. Lona söks för
skyltar, gränsmarkeringar, information mm. Markhydrologin
och bullerskydd säkerställs vid vägbyggnad intill.

50

028

Plantering av ädellövträd, hassel och andra fruktbärande
träd och buskar. Lona söks.

20

030

Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade
fågelarter, för övriga arter noteras förekomst. Inventeringen
kompletteras med punkttaxering.

5

032

Om markägaren så medger röjs eller gallras området
återkommande och vresros grävs bort.

032

Efter medgivande av markägare naturvårdsbränning av
gräsmarken alternativt slaghackas i oktober vart tredje år.

Planeras 2024 men föreslås utgå.

Genomfört 2018-19 inom parkbudget,
kompletterat med plantering av 15-tal
hasselbuskar. Ny gallring behövs efter 2021.
62

20

97

Genomfört

10

42

10

0

7

Genomfört

30

10

7

Genomfört

7
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15

3

Gallring genomförd på Höganäs 32:2 år
2018-19 kompletterat med fastigheterna
Väsby 12:33, 12:34 under 2020-21. Vresros inte
bortgrävd, ersatt med kemisk bekämpning på
Väsby 12:33 då marken utgörs av utfyllnad.

11

Gräsmarken på Höganäs 32:2 slaghackas
återkommande årligen och blev kompletterad
med fastigheterna Väsby 12:33, 12:34 under
vintern 2020-21.

Del C, Åtgärdslista naturvårdsplan kommunal
Numren i kolumn A relaterar till objekt i naturvårdsplanens del B
033

Kommunal reservatsbildning tillsammans med område
034. Ansökan om statlig medfinansiering för förhandling,
värdering och förvärv eller intrångsersättning av Höganäs
S:54 och Väsby S:9. Lona söks för skyltar, gränsmarkeringar
mm.

033

Vresros och sly grävs bort sektionsvis under en fyraårsperiod.
På så sätt skapas även blottad sand. Lona beviljat.

033

Komplettering till lona-projekt, plantering av sandrör,
sandstarr, staket

033

Området naturvårdsbränns i tre sektioner återkommande
vart tredje år.

033

Utsättning av hinder utmed Böljegatan i syfte att motverka
utkörsel eller parkering på strandmark.

033

Bortstädning av boulebana, skrot, röjning mm

034

Röjning och gallring vart tredje år av skogsbrynet mot
strand, till förmån för strandheden samtidigt som det skapas
sandblottor för insektslivet.

034

Äldre tall gynnas genom återkommande gallring vart tredje
år. Bergtall och vitgran tas bort.

034

Skogsföryngringen är dålig och kompletteras med plantering
av tall och ek. Uppföljande plantvård.

034

Vresros, där rotsystem kvarstår av den sistnämnda, grävs bort.
På så sätt skapas även blottad sand. Lona söks.

034

Återetablering av sandrör, sandstarr efter grävning

034

Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade
fågelarter, för övriga arter noteras förekomst. Inventeringen
kompletteras med punkttaxering.

042

Rikkärren, kalkfuktäng och sumpskog (södra delen) inventeras
på insekter, inom skogsdelen vedlevande arter.

042

Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade
fågelarter, för övriga arter noteras förekomst. Inventeringen
kompletteras med punkttaxering.

2018
Budget

2019

Kostnad

Budget

2020

Kostnad

50

40

165

Budget

2021

Kostnad

100

Budget

Kommentar

Kostnad

100

Enligt plan skulle detta genomföras 2019-22
men har inte skett. Förättning för Höganäs
S:54 söktes men avslogs av mark- och
miljödomstolen. Ägarna till Väsby S:9 har
inte accepterat markköp. För fortsatt
reservatsarbete behövs planändring på S:54.

100

57,5

11

85

88

117
10

50

Lona söktes och beviljades. Projektet är
genomfört för perioden 2016-2020. Budgeten
var starkt underfinansierad.

Inte genomfört i avvaktan på att fg. punkt
blev genomförd.

0

Inte genomförd och föreslås utgå. Medel har
prioriterats för bortgrävningen av vresros.

37
15

13

25

15

21

20

20

20

0

10

20

15

Genomfört, inkluderade även vitgran i
nedanstående uppdrag
20

Genomfört i delar. Bergtall, vitgran, rödek och
tysklönn är bortgallrade (tysklönn återkommer
rikligt) men den äldre tallen har inte gallrats
med hänsyn till stormskadorna.

10

58

Stödplantering är gjord 2018 med tall och
ekollon fläckvis där det funnits öppningar i
skogen. Plantering av tio större ekar utmed
GC-vägen 2021. Uppföljning av åtgärderna
planeras 2022.

15

97

Lona beviljat och projektet till merparten
genomfört 2021. Återstår återplantering av
strandvegetation hösten 2022. Budgeten starkt
underfinansierad. Kvar finns även vresros i
skogsbrynet där det inte går att gräva. Denna
behöver bekämpa kemiskt för att undvika återetablering av arten på strandmarken.

50
10

Genomfört

30

Genomfört
Inte genomfört men tillräckligt med data
finns från andra ideella fågelinventeringar i
området varför punkten utgått.
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Del C, Åtgärdslista naturvårdsplan kommunal
Numren i kolumn A relaterar till objekt i naturvårdsplanens del B
049

Förhandling och förvärv av området med hänsyn till dess
bestämmelse som allmän platsmark.

049

Röjning av igenväxande kalkrik torräng, exponerat berg och
havsstrandäng samt i syfte att gynna skånskt oxbär. Lona har
beviljats.

050

Förhandling och förvärv av området med hänsyn till dess
bestämmelse som allmän platsmark. Lona söks.

2018
Budget

2019

Kostnad

50

Budget

2020

Kostnad

50

50

Budget

2021

Kostnad

Budget

Kommentar

Kostnad

50

18

Enligt plan skulle detta genomföras 2019-20
men avtal har inte gått att uppnå om köp.
Medel är överförda till exploatering.
19,5

16

Genomfört och kompletteras nu med varje år
återkommande röjning för att vidmakthålla
naturmiljön.
Enligt plan 2024-25

052

Lavinventering

054

Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade
fågelarter, för övriga arter noteras förekomst. Inventeringen
kompletteras med punkttaxering.

055

Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade
fågelarter, för övriga arter noteras förekomst. Inventeringen
kompletteras med punkttaxering.

059

Fortsatt markstädning under vår och sen slåtter. De ytor
som hitintills underhållits som gångar och gräsytor klipps
kontinuerligt. * Kostnaden beräknas och hanteras i separat
ärende, dvs. inte genom naturvårdsplanen.

059

Träden är likåldriga och föryngringen närmast obefintlig.
Slåttern förhindrar naturlig etablering varför mindre ytor bör
markberedas och planteras med ollon av lokal proviens.
Under de första åren måste ytorna hållas rena från ogräs och
inhägnas. När plantorna kommit upp kompletteras ytan med
markduk. Gräs får inte tillåtas etablera sig.

20

10

20

0

20

059

Död ved i trädkronorna i anslutning markerade stigar tas bort
om arborist bedömt det utgöra en säkerhetsrisk, inte annars.
Vindfällen och grenar sparas i kanter, bryn och i östra delen där
det inte förhindrar slåtter. Alla högstammar sparas och ev. fallna
stammar läggs i solexponerat läge. Gallring undviks då området
är högt beläget och ofta utsatt för stormvind och torka. Däremot
ska andra träd förhindras växa upp i ekarnas kronor.

10

0

10

0

10

061

Nuvarande vattendom återkallas. Samtidigt ska det utredas om
enskilda eller allmänna intressen kan skadas, och om tillstånd
krävs enligt 11 kap. 22 § miljöbalken för utrivning av anläggning.

80

0

061

Utredning om hur markhydrologin kan återställs till före
anläggandet av vattentäkt 1932. Platsen för den ursprungliga
källan definieras.

061

Betes- och slåtterhävd återupptas på de öppna områden
som idag är igenväxande. Överlevnaden för arter som krissla,
vattenmynta och backruta säkerställs.

061

Kommunal reservatsbildning. Ansökan om statlig
medfinansiering för förhandling, värdering och förvärv eller
intrångsersättning av berörda fastigheter. Lona söks för
skyltar, gränsmarkeringar mm.

15

16

16

17

6

Samarbete med länsstyrelsen
Genomfört

Planeras 2022 men föreslås utgå.

73

10

0

76

0

72

Genomförs återkommande enligt planen.

20

0

Genomfört genom naturlig etablering som
skyddas vid den återkommande slåttern.

10

48

Genomförs återkommande enligt planen, nu
senast gallring vintern 2021-22.

Inte genomfört, detta bör ske inom VAkollektivets kostnader
80

0

10

0

Inte genomfört

10
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0

10

0

Inte genomfört då förutsättningar saknas i
dagsläget.

50

0

Planeras 2021-23 men kommer att behövas
skjutas framåt några år i avvaktan på att
andra reservatsbildningar kommer på plats.
Medel överförda till exploatering.

Del C, Åtgärdslista naturvårdsplan kommunal
Numren i kolumn A relaterar till objekt i naturvårdsplanens del B
061

Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade
fågelarter, för övriga arter noteras förekomst. Inventeringen
kompletteras med punkttaxering.

061

Slamsugning av tvättdamm, röjning mm.

062

Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade
fågelarter, för övriga arter noteras förekomst. Inventeringen
kompletteras med punkttaxering.

063

Kommunal reservatsbildning av Fjälastorp 6:3 exklusive
befintlig gård med jordbruksmark. Ansökan om statlig
intrångsersättning. Befintliga betesmarker med koppling till
skogen bör ingå i skyddet men inte utarrenderas. Istället bör
eventuellt bete köpas in som en tjänst. Lona söks för skyltar,
gränsmarkeringar mm.

063

Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade
fågelarter, för övriga arter noteras förekomst. Inventeringen
kompletteras med punkttaxering.

2018
Budget

2019

Kostnad

Budget

2020

Kostnad

Budget

2021

Kostnad

Budget

Kommentar

Kostnad

8

Genomfört

18
Planeras 2022

50

Enligt planen skulle det ha genomförts 2019-20
men det krävdes en planändring för det. Lona
har beviljats och genomförandet är nu 202122. Planprocessen är igång och planen nu på
granskning. Beslut om naturreservat förväntas
hösten 2022. Därefter ska parkering, gränsmarkeringar, holkar, information mm. ordnas. Avsatta
medel har tillförts Exploatering, vilket blev fel.

25

30

Genomfört

063

Svampinventering

064

Vägföreningens skötselansvar för området bör återgå
till kommunen. Arilds hall och annan klippterräng röjs
återkommande från igenväxning i syfte att gynna skånskt
oxbär. Den invasiva arten spärroxbär tas bort.

070

Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade
fågelarter, för övriga arter noteras förekomst. Kompletteras med
punkttaxering och inventeras gemensamt med område 071.

10

Genomfört

071

Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade
fågelarter, för övriga arter noteras förekomst. Inventeringen
kompletteras med punkttaxering.

21

Genomfört

076

Igenväxande delar röjs. Gräsmarken bör föryngras
genom markbearbetning sektionsvis vart tionde år, för ny
växtsuccession. Torrängen närmast havet med arter som ex.
backtimjan, berörs inte.

10

0

10

`?

10

0

10

22

Genomfört i delar. Området närmast
bebyggelsen i söder, Kungsljusvägen, och mot
Gerdas väg har öppnats upp. Markberedning
har inte skett. Kostnaden 2018 togs av ?

076

Årlig skötsel bör ske med slaghack där materialet samlas upp
och körs bort.

20

0

20

30

20

12

20

19

Genomfört men hösten 2021 skedde enbart
slaghack.

077

Kommunal reservatsbildning. Ansökan om statlig
intrångsersättning. Lona söks för skyltar, gränsmarkeringar
mm. Det innebär att skogen ska ha fri utveckling, med
undantag för mindre skyddsåtgärder vid stigar, bebyggelse
och den ”spontana lekplatsen.” Markhydrologin ska vara
oförändrad och införda, spridda trädgårdsarter tas bort.
Skötselplan revideras.

30

82

20

74

077

Diverse åtgärder

077

Bortstädning av allt trädgårdsavfall. Informationskampanjer
gemensamt med vägföreningen i syfte att minska
deponeringen av trädgårdsavfall.

15

0

5

0

10
10

0

10

0

Inte genomfört men planeras 2022-23 efter
att kommunen har övertagit vägföreningens
ansvar.

Genomfört

5
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Genomfört

Del C, Åtgärdslista naturvårdsplan kommunal
Numren i kolumn A relaterar till objekt i naturvårdsplanens del B

2018
Budget

2019

Kostnad

Budget

2020

Kostnad

078

Den del av skogen där kommunen är markägare
stödplanteras tall- och lövskogen med ek, bok, lönn och
hassel. Uppföljande plantvård.

078

Förhandling och markköp av ca 1,5 hektar privatägd
anslutande skog för en bättre helhet. Lona söks.

078

Informationskampanj gemensamt med vägföreningen i syfte
att minska deponeringen av trädgårdsavfall. Införda och
spridda trädgårdsarter tas bort, åtminstone de arter som
bedöms vara invasiva. Utkast av trädgårdsavfall tas bort.

079

Gräsmarkerna rensas på allt sly som grävs upp med rot.
Skogsbryn som tenderar att ta över trycks tillbaks. Enstaka ros
eller buskage intill bebyggelse kan lämnas.

30

45

079

Gräsmarkerna slaghackas vart annat år efter 1 september.
Alternativt plöjs de sektionsvis vart tionde år.

10

0

079

Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade
fågelarter, för övriga arter noteras förekomst. Inventeringen
kompletteras med punkttaxering.

2021

Budget

Kostnad

Budget

20

48

10

Kommentar

Kostnad
Genomfört med plantering av bok och
avenbok
Enligt planen 2023-24

20

0

Information genomförd men inte städning,
det gick inte att komma till området för
uppröjning.

10

11

Genomfört

12

Genomfört men hösten 2021 skedde enbart
slaghack.
Enligt plan 2023 men föreslås utgå.

079

Gallring

085

Den öppna delen av området inventeras avseende insekter.

092

Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade
fågelarter, för övriga arter noteras förekomst. Inventeringen
kompletteras med punkttaxering.

Enligt plan 2023

093

Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade
fågelarter, för övriga arter noteras förekomst. Inventeringen
kompletteras med punkttaxering.

Inte genomfört då skogsdungen gallrats hårt,
bedöms inte meningsfullt att inventera nu.

094

Vattenlevande insekter och groddjur inventeras.

098

Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade
fågelarter, för övriga arter noteras förekomst. Inventeringen
kompletteras med punkttaxering.

45

20

40

Lona beviljat och genomfört 2021

Genomfört
Enligt plan 2025 men föreslås utgå.

Vinterbeskärningar ospecifiserat

84

Lerberget, gallring av ekdungar utmed Lagårdsvägen inkl.
plantering av hassel (20 plantor).

26

50

54,5

105

63

Övrigt, som gallringar, skyltning, brunnar, planering, holkar,
felkontering mm.
Gallring Tjörröd 2:4 idegran

37

Bevattning av planterat
Intäkter från lona och kulturmiljöbidrag

Summa tkr

25
54,5

-132

685

561

625

12

35

120

-162

-388

-398

918

705
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777

690

977

Förklaring till numren i kolumn A, enligt naturvårdsplanen 2017-26
001

Öresund, hårdbottnar Viken-Mölle

002

Öresunds djupare delar

004

Grundbottnarna i inre Skälderviken

006

Niagarabäcken

007

Skälebäcken

011

Viken, kust syd om hamnen

012

Viken, strand väst om hamnen

013

Viken, kust mot Lerberget

014

Viken, skogslundar i Svanebäck

015

Viken, del av Brännan 38:1

016

Lerberget, naturmark S-SO rondellen

018

Lerberget, kust mot Höganäs

019

Lerbergsskogen

020

Lerberget, naturmark i dess östra del

022

Höganäs, naturmark i dess östra del

024

Höganäs, GC-vägen mot Mjöhult

025

Väsby, skog vid Alströmerbunken

028

Höganäs, Ärtan och Bönan

030

Höganäs, lövsumpskog öst om Tjörröd

032

Margreteberg, naturmark norr om badplatsen

033

Margreteberg, kust mot Strandbaden

034

Strandbaden, Trollskogen

042

Zackows mosse med Killekärr

049

Mölle, klippstrand vid Norra Strandvägen

050

Mölle, Carl XII skansar

052

Kullaberg

054

Arild, lövsumpskog norr om Flundrarp

055

Arild, landskapet mellan Flundrarp och Stubbarp

059

Brunnby, ekdunge på Trullshög

061

Brunnby, Görse(Gjörse)källa

062

Brunnby, Prästaskogen

063

Fjälastorp, Sankt Arilds golfbana och skogar

064

Arild, kust vid Klötesvägen

070

Tranekärr, skog väst om Vasabäcks gård

071

Fjälastorp, landskapet mot Södåkra

076

Jonstorp, Gerdas äng

077

Jonstorp, lövsumpskog NNV kyrkan

078

Jonstorp, Littorinavall och skogar

079

Jonstorp, östra med skogar och Halsarevet

085

Farhultsbaden

092

Mjöhult, Nybomosse

093

Hulta, Fåglamossen

094

Södra Danhult, före detta lertäkt

098

Buskeröd, skog NO om Tranebacken
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Del C, Åtgärdslista naturvårdsplan kommunal
Objekt

Åtgärd

001

Området vegetation har karterats översiktligt men ytterligare
undersökningar behövs i syfte att utse kärnområden med så höga
naturvärde, med bl a Laminaria och Saccharina , att det motiverar
områdesskydd. Lona söks.

001

Lona har sökts och beviljats för att ta fram ny transekt för
miljöövervakning av makroalger, vilket sker inom budget 2016. Äskandet
avser fortlöpande kontroll åren framöver.

002

Videokartering av havsbotten under 20 meter kompletterat med
kvantitativa bottenhugg i syfte att kartera förekomsten av OSPAR-habitat
med sjöpennor Pennatulacea och grävande megafauna samt
hästmusselbankar Modiolus modiolus . Lona söks.

004

Inventering och miljögiftsanalys av in- och epifaunan i grundområdet
mellan Jonstorp och Farhult, dvs. organismer som lever i och på
bottensediment. Lona söks.

006

Betongfundamentet i utloppet är ett vandringshinder och behöver
åtgärdas. Förslag till utformning och kostnad tas fram för beslut.
Plantering av klibbal utmed bäck

007
011

Kommunen bör förvärva de delar som är i privat ägo, dels för att det är
allmän platsmark och dels för att få en rådighet inom hela området.

011

All igenväxning slaghackas vart tredje år. Grupper av äldre oxel, fläder
och vikenbjörnbär sparas. Om så är möjligt, är naturvårdsbränning av
gräsmarken ett alternativ. Kompletteras då med röjning av lövsly

011

Vresros grävs bort.

011
012

Delar av igenväxande gräsmark grävs/plöjs upp för att påbörja ny
växtsuccession och sandblottor för markbyggande insekter.
Bortröjning av igenväxning, med undantag för enstaka buskage av nypon
och björnbär. Om så är möjligt, är naturvårdsbränning av gräsmarken ett
alternativ.

012

Vresros grävs bort.

012
012

Återplantering efter grävning
Delar av igenväxande gräsmark grävs/plöjs upp för att påbörja ny
växtsuccession och sandblottor för markbyggande insekter.
Vresros tas bort inom Svanebäck 1:8; 1:98; 1:707–1:712; 1:137 och Viken
144:2. Lona söks.
Förhandling med markägare och bortgrävning av vresros inom Viken
144:1. Lona söks.

013
013
013

2018
Budget

35

2019

Kostnad

30

Budget

35

2020

Kostnad

38

Budget

2021

Kostnad

35

38,5

Kommentar

Budget

Kostnad

Total faktisk
kostnad

75

0

0

Lona ansöktes för åren 2020-21 och kartläggning av
biogena rev, vilken avslogs. Ny ansökan har lämnats in
för åren 2022-23 för en geografisk kartläggning av
utbredningen av Laminaria och Saccharina utifrån tidigare
videokartering.

35

39,5

146

Transekt har tagits fram och finns utanför Fäladsvägen i
Viken. Miljöövervakning av makroalger har skett åren
2016 och 2018-21.
Punkten har utgått då motsvarande undersökning skett
av länsstyrelsen efter att naturvårdsplanen blev antagen.

95

30
44

3
50

24

95

Lona har beviljats och projektet är genomfört 2020.
Resultatet visar på rena bottnar med hög biomassa i inoch epifaunan.

3

Betongfundamentet är kvar men har åtgärdats med en
skåra för att underlätta fiskvandringen.
Har varit svårt att få till etableringen, mycket viltskador

118

Enligt plan 2022-24 men föreslås skjutas fram i tid något
år.
20

0

5

20

18

12

10

9

27

20

21

Genomfört enligt planering, med undantag för
naturvårdsbränning.

12

Inte genomfört. Avsatt summa (12 tkr) är
underfinansierad. Det är även svårt att gräva i den
erosionsutsatta brinken. Vresrosen bör här istället
bekämpas kemiskt.
Inte genomfört. Avsatt summa (10 tkr) har
omprioriterats.
Genomfört enligt planering, med undantag för
naturvårdsbränning.

10

0

0

10

9

18

61

61

Genomfört enligt planering i ett lona-projekt. Avsatt
summa (10 tkr) var klart underfinansierad, en
återplantering var inte inkluderad.

92,5

93
0

Delar skadade av allt tramp
Beloppet om 10 tkr har ingått i fg. punkt år 2020.

10

20

23

0

40

0

0

20

0

0

Inte genomfört. Avsatt summa (40 tkr) är
underfinansierad.
Se fg punkt.

20

0

62

Genomfört enligt planering.

All vedartad igenväxning inom Svanebäck 1:8; 1:98; 1:707–1:712; 1:137
och Viken 144:2 röjs löpande bort under växtsäsong, med undantag för
enstaka buskage av nypon och björnbär. Stensättningar friläggs.
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20

14

013

Förhandling med markägare och bortgrävning av vresros (ca 18500 kvm)
inom samfälligheten S:12, inom vilken kommunen är delägare, och
Svanebäck 1:143, den senare Vikens golfklubb. Finansiering inom budget
(75) avser ansökan om lona.

013

Delar av igenväxande gräsmark grävs/plöjs upp för att påbörja ny
växtsuccession och sandblottor för markbyggande insekter. Åtgärden
tillämpas även i för nyetablering av hedblomster, martorn och backsippa.

Inte genomfört, endast 10 tkr var avsatta för perioden.

013

Kommunal reservatsbildning exkl. Svanebäck 1:143 (golfbanan)
tillsammans med område 018. Ansökan om statlig medfinansiering för
förhandling, värdering och förvärv eller intrångsersättning av Viken
144:1, Svanebäck S:12.
Trädföryngring i Svanebäcksskogen genom sektionsvis lätt
markberedning under ollonår. Ytorna hägnas fram till dess ungplantorna
är en meter och kan gallras.

Är planerat 2023-25 men föreslås skjutas framåt i tid.

014

50

10

015

Omläggning av åker till ek- och bokskog, med målet att färdigställd skog
inkl. Svanebäcksskogen blir cirka 9 hektar. Lona söks för både
plantmaterial, plantering och plantvård.

20

016

Igenväxande ytor på kommunal mark röjs alternativet slaghackas efter 1
oktober.
Träddungarna inom Lerberget 21:1 gallras i syfte att gynna ek, äldre björk
eller ljung. Död eller döende ved skapas och sparas.
Förhandling med markägaren om/och röjning av den nu igenväxande
heden med ljung, kråkbär och krypvide.

20

016
016

018
018

Igenväxning slaghackas
Naturvårdsbränning av gräsmark sektionsvis.

018

Förhandling med markägare samt bort- och omgrävning av vresros och
sly. Lona söks.
Borttag av gråpoppel
Contorta- och bergtall utmed Lerbergsvägen tas bort alternativt gallras då
dessa tenderar att ta över området.
Igenväxande gräsmarker plöjs/grävs upp för att påbörja ny
växtsuccession och skapa sandblottor för markbyggande insekter.

018
018
018
018

019
019

019

Kommunal reservatsbildning, exkl. camping inom Lerberget 62:1,
Äsperöd S:2; 6:1 och Höganäs 38:46, tillsammans med område 013.
Ansökan om statlig medfinansiering för förhandling, värdering och
förvärv eller intrångsersättning av berörda fastigheter. Lona söks för
skyltar, gränsmarkeringar mm (inkl. 013).
Sandblottor tas upp i klimatmässigt gynnsamma lägen i skogen för
markbyggande insekter.
Tall och vårtbjörk gallras återkommande för kronutveckling och
ljusinsläpp. Allt avverkat material och/eller vindfällen lämnas i lämpliga
lägen och i sådana längder att de inte kan transportas bort. Det gäller
även vid underhåll av slingan och intill väg. All glanshägg (invasiv art) tas
bort helt.
Stödplantering vart annat år av skogsek och tall. För en fungerande
etablering ska ung björk, rönn och snår av björnbär rensas bort där så
behövs. Lona söks.

40

0

10

10

40

?

0

0

10

0

10

0

20

0

20

0

6

10

10

50

Inte genomfört. Avsatt summa är underfinansierad.

Genomfört 2018-19

Lona söktes men beviljades inte. Av Brännan 38:1 har x
hektar avsatts x och ytterligare x hektar har tagits ur
arrende. X hektar är nu avsatta för naturlig etablering av
ek, vilket skett på x hektar.
16

Genomförs återkommaned enligt planen.

50

Genomfört 2019-20
Marken är inköpt av kommunen i annat ärende. Den
igenväxande delen är gallrad vintersäsongen 2020-21
samt röjd med robotcut i delar.

12

20
Inte genomfört, avsatta medel (15 tkr) omprioriterade.

15

0

15

80

28

60

10

4

Lona-medel har sökts och beviljats. Bortgrävning har
skett 2021 och fortsätter 2022-23.
Aktuellt först 2023 och om naturreservat är etablerat.

10

0

50
10

0

Beloppet om 10 tkr har ingått i bortgrävning av vresros
(sandblottor skapas samtidigt).
Inte påbörjat. Projektet ska enligt planen genomföras
åren 2021-24 och förväntas ske senare med hänsyn till
reservatsbildningen av Lerbergsskogen. Ett antal
fastigheter i detta projekt är gemensamma med
Lerbergsskogen.
Genomfört 2018 i de gläntor som finns i skogen.

40

Glanshäggen tas bort succesivt. All tysklönn grövre än tio
centimeter i diameter är bortgallrad 2020. Tall och
vårtbjörk är inte gallrad.

20

20
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0

Stödplantering är gjord 2018 med tall och ekollon
fläckvis där det funnits öppningar i skogen. Uppföljning
av åtgärden planeras nu 2022.

019

Kommunal reservatsbildning, exkl. camping inom Lerberget 62:1 och
Äsperöd S:2; 6:1. Ansökan om statlig medfinansiering för förhandling,
värdering och förvärv eller intrångsersättning av berörda fastigheter.
Skötselplanen revideras. Lona söks för skyltar, gränsmarkeringar,
information mm.

019
019

Igenväxning slaghackas
Gallring/röjning av N delen för att gynna solitär ek inkl. flytt av 11 ekar
mm

020

Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade arter och för
övriga arter noteras endast förekomst. Inventeringen kompletteras med
punkttaxering.
Området göras tillgängligt med en slinga, ca 1000 m, genom området för
boende, för hundrastning och rekreation. Lona söks.

Är planerat 2025 men föreslås utgå.

Artfrämmande vegetation avvecklas och lövblandskogarna gallras för
insläpp av ljus medan videsnår lämnas till fri utveckling. Död ved sparas.
Lona söks.
Gräsmarker slaghackas först efter 1 september (löpande kostnad inom
budget). Markblottor med sand skapas vart tredje år.
Skogsdungar och bryn S-SO om Ekdungevägen gallras i omgångar vart
tredje år, särskilt mot syd och öst. Större och äldre trädkronor rensas fria
från konkurrens. Mängden död ska öka och skapas i sådana längder att
den inte lätt transporteras bort. Bryn och fristående buskage rensas från
lövsly.

Behovet av gallring är stort i ungskogen av björk. Där är
även behov av satsning på annat löv. Planeras 2023-26

020
020

020
022

022

Gräsmarkerna S-SO om Ekdungevägen slaghackas tidigast 1 september
och avslaget gräs samlas in och körs bort (det senare inte i budget).
Slänterna till dammarna röjs fria från lövsly.

022

Området S-SO om Ekdungevägen linjetaxeras vid tre tillfällen under vårsommar avseende rödlistade arter. För övriga arter noteras endast
förekomst. Inventeringen kompletteras med punkttaxering.

022

Stödplantering och föryngras med skogsek, skogslönn och hassel i
nuvarande björk- och lövblandskogen NV om Ekdungevägen. Gallring
vid behov. Mängden död ska öka.

022
022

Plantering av hassel mot flygplatsen efter nedtagning av asp.
Uteklassrum mm
Steglinge-Sågcrona, gallring, lona
Steglinge-Sågcrona, gallring, trädplantering

024

Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade arter och för
övriga arter noteras endast förekomst. Inventeringen kompletteras med
punkttaxering.
Plantering av ek (22 st) utmed GC-vägen
Kompletterande gallring utmed GC-väg
Skogslunden och brynen gallras i omgångar för att gynna ek, bok och
ädellöv. I brynen prioriteras blommande träd och buskage. Död ved
skapas och läggs med fördel i solexponerat läge.

024
024
025

028

Kommunal reservatsbildning. Ansökan om statlig intrångsersättning.
Skötselplanen revideras. Lona söks för skyltar, gränsmarkeringar,
information mm. Markhydrologin och bullerskydd säkerställs vid
vägbyggnad intill.

50

50

22
48

0

50

6

0

Lona-medel har sökts och beviljats. Projekttiden var 20192022 och har försenats pga. det krävs förhandlingar med
markägare. Nytt slutdatum för beviljat lona är utgången
av 2023. Det behövs även planändring i två områden.

10

Lona beviljat och projektet tidigarelagt samt genomfört.

Inte genomfört
10

15

10

0

0

10

15

0

10

0

?

15

16

15

0
46

0

Lona är sökt och beviljat. Gallring är genomförd vintern
2021-22 och under 2021 har det flyttats in tio större ekar
i den öppna delen. Under 2022 kompletteras med
uteklassrum (väderskydd) och ny information.
Slaghackning har genomförts alla år. Insamling av hö har
skett under tre år. Skötsel av dammarna ligger på avtal
mellan stadsmiljö och markbyggnadsavd.
Ersatt med annat område. Den aktuella lokalen är inte
genomförd och föreslås utgå.

10

0

53

Är genomfört i delar, med plantering av skogslönn och
gallring för att gynna ek. Det saknas ek i västra delen och
återkommande gallring resp. plantering behövs.

16
40
40
69
Planeras 2024 men föreslås utgå.

43
44
Genomfört 2018-19 kompletterat med plantering av 15tal hasselbuskar. Ny gallring behövs efter 2021.
50

Genomfört

62
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028

Plantering av ädellövträd, hassel och andra fruktbärande träd och buskar.
Lona söks.

030

Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade fågelarter, för
övriga arter noteras förekomst. Inventeringen kompletteras med
punkttaxering.
Om markägaren så medger röjs eller gallras området återkommande och
vresros grävs bort.

032

032

Efter medgivande av markägare naturvårdsbränning av gräsmarken
alternativt slaghackas i oktober vart tredje år.

033

Kommunal reservatsbildning tillsammans med område 034. Ansökan om
statlig medfinansiering för förhandling, värdering och förvärv eller
intrångsersättning av Höganäs S:54 och Väsby S:9. Lona söks för skyltar,
gränsmarkeringar mm.

033

Vresros och sly grävs bort sektionsvis under en fyraårsperiod. På så sätt
skapas även blottad sand. Lona beviljat.

033

Komplettering till lona-projekt, plantering av sandrör, sandstarr, staket

033

Området naturvårdsbränns i tre sektioner återkommande vart
tredje
år.
Utsättning av hinder utmed Böljegatan i syfte att motverka utkörsel eller
parkering på strandmark.
Bortstädning av boulebana, skrot, röjning mm
Röjning och gallring vart tredje år av skogsbrynet mot strand, till förmån
för strandheden samtidigt som det skapas sandblottor för insektslivet.

033
033
034

034

Äldre tall gynnas genom återkommande gallring vart tredje år. Bergtall
och vitgran tas bort.

034

Skogsföryngringen är dålig och kompletteras med plantering av tall och
ek. Uppföljande plantvård.

034

Vresros, där rotsystem kvarstår av den sistnämnda, grävs bort. På så sätt
skapas även blottad sand. Lona söks.

034
034

Återetablering av sandrör, sandstarr efter grävning
Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade fågelarter, för
övriga arter noteras förekomst. Inventeringen kompletteras med
punkttaxering.

20

20

97

10

42

10

0

Genomfört
Genomfört

5
30

7
10

7

7

50

40

165

15

100

3

Gallring genomförd på Höganäs 32:2 år 2018-19
kompletterat med fastigheterna Väsby 12:33, 12:34 under
2020-21. Vresros inte bortgrävd, ersatt med kemisk
bekämpning på Väsby 12:33 då marken utgörs av
utfyllnad.

11

Gräsmarken på Höganäs 32:2 slaghackas återkommande
årligen och blev kompletterad med fastigheterna Väsby
12:33, 12:34 under vintern 2020-21.
Enligt plan skulle detta genomföras 2019-22 men har inte
skett. Förättning för Höganäs S:54 söktes men avslogs av
mark- och miljödomstolen. Ägarna till Väsby S:9 har inte
accepterat markköp. För fortsatt reservatsarbete behövs
planändring på S:54.

100

100

57,5

11

85

88

117
Inte genomfört i avvaktan på att fg. punkt blev
genomförd.
Inte genomförd och föreslås utgå. Medel har prioriterats
för bortgrävningen av vresros.

10
50
15

13

0
37

25

?

20

0

Genomfört, inkluderade även vitgran i nedanstående
uppdrag

15

20

Genomfört i delar. Bergtall, vitgran, rödek och tysklönn
är bortgallrade (tysklönn återkommer rikligt) men den
äldre tallen har inte gallrats med hänsyn till
stormskadorna.

10

58

Stödplantering är gjord 2018 med tall och ekollon
fläckvis där det funnits öppningar i skogen. Plantering av
tio större ekar utmed GC-vägen 2021. Uppföljning av
åtgärderna planeras 2022.

15

97

Lona beviljat och projektet till merparten genomfört
2021. Återstår återplantering av strandvegetation hösten
2022. Budgeten starkt underfinansierad. Kvar finns även
vresros i skogsbrynet där det inte går att gräva. Denna
behöver bekämpa kemiskt för att undvika återetablering
av arten på strandmarken.

21

20

10

15

20

Lona söktes och beviljades. Projektet är genomfört för
perioden 2016-2020. Budgeten var starkt
underfinansierad.

50
Genomfört

10
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042
042

049
049

050
050
054

Rikkärren, kalkfuktäng och sumpskog (södra delen) inventeras på
insekter, inom skogsdelen vedlevande arter.
Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade fågelarter, för
övriga arter noteras förekomst. Inventeringen kompletteras med
punkttaxering.
Förhandling och förvärv av området med hänsyn till dess bestämmelse
som allmän platsmark.
Röjning av igenväxande kalkrik torräng, exponerat berg och
havsstrandäng samt i syfte att gynna skånskt oxbär. Lona har beviljats.

Inte genomfört men tillräckligt med data finns från andra
ideella fågelinventeringar i området varför punkten
utgått.
50

50
50

Förhandling och förvärv av området med hänsyn till dess bestämmelse
som allmän platsmark. Lona söks.
Lavinventering
Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade fågelarter, för
övriga arter noteras förekomst. Inventeringen kompletteras med
punkttaxering.

50
18

19,5

15

16

16
6

Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade fågelarter, för
övriga arter noteras förekomst. Inventeringen kompletteras med
punkttaxering.

059

Fortsatt markstädning under vår och sen slåtter. De ytor som hitintills
underhållits som gångar och gräsytor klipps kontinuerligt. * Kostnaden
beräknas och hanteras i separat ärende, dvs. inte genom
naturvårdsplanen.

059

Träden är likåldriga och föryngringen närmast obefintlig. Slåttern
förhindrar naturlig etablering varför mindre ytor bör markberedas och
planteras med ollon av lokal proviens. Under de första åren måste ytorna
hållas rena från ogräs och inhägnas. När plantorna kommit upp
kompletteras ytan med markduk. Gräs får inte tillåtas etablera sig.

20

10

20

0

20

059

Död ved i trädkronorna i anslutning markerade stigar tas bort om
arborist bedömt det utgöra en säkerhetsrisk, inte annars. Vindfällen och
grenar sparas i kanter, bryn och i östra delen där det inte förhindrar
slåtter. Alla högstammar sparas och ev. fallna stammar läggs i
solexponerat läge. Gallring undviks då området är högt beläget och ofta
utsatt för stormvind och torka. Däremot ska andra träd förhindras växa
upp i ekarnas kronor.

10

0

10

0

10

061

Nuvarande vattendom återkallas. Samtidigt ska det utredas om enskilda
eller allmänna intressen kan skadas, och om tillstånd krävs enligt 11 kap.
22 § miljöbalken för utrivning av anläggning.

80

0

061

Utredning om hur markhydrologin kan återställs till före anläggandet av
vattentäkt 1932. Platsen för den ursprungliga källan definieras.

061

Betes- och slåtterhävd återupptas på de öppna områden som idag är
igenväxande. Överlevnaden för arter som krissla, vattenmynta och
backruta säkerställs.

061
061

Kommunal reservatsbildning. Ansökan om statlig medfinansiering för
förhandling, värdering och förvärv eller intrångsersättning av berörda
fastigheter. Lona söks för skyltar, gränsmarkeringar mm.
övriga arter noteras förekomst. Inventeringen kompletteras med
punkttaxering.
Slamsugning av tvättdamm, röjning mm.

16

Enligt plan skulle detta genomföras 2019-20 men har inte
skett. Förvärv har inte kunnat ske.
Genomfört och kompletteras nu med varje år
återkommande röjning för att vidmakthålla naturmiljön.
Enligt plan 2024-25 men i stort samma ägare som till
område 049, köp har inte accepterats.

055

061

Genomfört

30

17
Genomfört

Planeras 2022 men föreslås utgå.

73

72

Genomförs återkommande enligt planen.

20

0

Genomfört genom naturlig etablering som skyddas vid
den återkommande slåttern.

10

48

Genomförs återkommande enligt planen, nu senast
gallring vintern 2021-22.

76

0

Inte genomfört, detta bör ske inom VA-kollektivets
kostnader
80

Inte genomfört

0

Inte genomfört då förutsättningar saknas i dagsläget.
10

0

10

0

10

0

10

50

0

0

Planeras 2021-23 men kommer att behövas skjutas
framåt några år i avvaktan på att andra
reservatsbildningar kommer på plats.
Genomfört

8
18
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062

Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade fågelarter, för
övriga arter noteras förekomst. Inventeringen kompletteras med
punkttaxering.

063

Kommunal reservatsbildning av Fjälastorp 6:3 exklusive befintlig gård
med jordbruksmark. Ansökan om statlig intrångsersättning. Befintliga
betesmarker med koppling till skogen bör ingå i skyddet men inte
utarrenderas. Istället bör eventuellt bete köpas in som en tjänst. Lona
söks för skyltar, gränsmarkeringar mm.

063

Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade fågelarter, för
övriga arter noteras förekomst. Inventeringen kompletteras med
punkttaxering.

063
064

Svampinventering
Vägföreningens skötselansvar för området bör återgå till kommunen.
Arilds hall och annan klippterräng röjs återkommande från igenväxning i
syfte att gynna skånskt oxbär. Den invasiva arten spärroxbär tas bort.

070

Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade fågelarter, för
övriga arter noteras förekomst. Kompletteras med punkttaxering och
inventeras gemensamt med område 071.

10

Genomfört

071

Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade fågelarter, för
övriga arter noteras förekomst. Inventeringen kompletteras med
punkttaxering.

21

Genomfört

076

Igenväxande delar röjs. Gräsmarken bör föryngras genom
markbearbetning sektionsvis vart tionde år, för ny växtsuccession.
Torrängen närmast havet med arter som ex. backtimjan, berörs inte.

10

0

10

`?

10

0

10

22

Genomfört i delar. Området närmast bebyggelsen i
söder, Kungsljusvägen, och mot Gerdas väg har öppnats
upp. Markberedning har inte skett. Kostnaden 2018 togs
av ?

076

Årlig skötsel bör ske med slaghack där materialet samlas upp och körs
bort.
Kommunal reservatsbildning. Ansökan om statlig intrångsersättning.
Lona söks för skyltar, gränsmarkeringar mm. Det innebär att skogen ska
ha fri utveckling, med undantag för mindre skyddsåtgärder vid stigar,
bebyggelse och den ”spontana lekplatsen.” Markhydrologin ska vara
oförändrad och införda, spridda trädgårdsarter tas bort. Skötselplan
revideras.
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Genomfört men hösten 2021 skedde enbart slaghack.
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82

20

74
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077
077

Diverse åtgärder
Bortstädning av allt trädgårdsavfall. Informationskampanjer gemensamt
med vägföreningen i syfte att minska deponeringen av trädgårdsavfall.

078

Den del av skogen där kommunen är markägare stödplanteras tall- och
lövskogen med ek, bok, lönn och hassel. Uppföljande plantvård.

078

Förhandling och markköp av ca 1,5 hektar privatägd anslutande skog för
en bättre helhet. Lona söks.
Informationskampanj gemensamt med vägföreningen i syfte att minska
deponeringen av trädgårdsavfall. Införda och spridda trädgårdsarter tas
bort, åtminstone de arter som bedöms vara invasiva. Utkast av
trädgårdsavfall tas bort.

078

Planeras 2022

50

Enligt planen skulle det ha genomförts 2019-20 men det
krävdes en planändring för det. Lona har beviljats och
genomförandet är nu 2021-22. Planprocessen är igång
och planen nu på granskning. Beslut om naturreservat
förväntas hösten 2022. Därefter ska parkering,
gränsmarkeringar, holkar, information mm. ordnas.
Avsatta medel har tillförts Exploatering, vilket blev fel.

25

Genomfört

30

10
10

0

10

Inte genomfört men planeras 2022-23 efter att
kommunen har övertagit vägföreningens ansvar.

0

Genomfört

5
15

0

5

Genomfört

0

20

48

10

Genomfört med plantering av bok och avenbok

Enligt planen 2023-24
20

Information genomförd men inte städning, det gick inte
att komma till området för uppröjning.

0
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079

Gräsmarkerna rensas på allt sly som grävs upp med rot. Skogsbryn som
tenderar att ta över trycks tillbaks. Enstaka ros eller buskage intill
bebyggelse kan lämnas.

079

Gräsmarkerna slaghackas vart annat år efter 1 september. Alternativt
plöjs de sektionsvis vart tionde år.
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098

30

45

Genomfört men hösten 2021 skedde enbart slaghack.
10

0

10

12
Enligt plan 2023 men föreslås utgå.

Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade fågelarter, för
övriga arter noteras förekomst. Inventeringen kompletteras med
punkttaxering.
Gallring
Den öppna delen av området inventeras avseende insekter.
övriga arter noteras förekomst. Inventeringen kompletteras med
punkttaxering.
Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade fågelarter, för
övriga arter noteras förekomst. Inventeringen kompletteras med
punkttaxering.

flis

?

25
54,5

Lona beviljat och genomfört 2021
Enligt plan 2023
Inte genomfört då skogsdungen gallrats hårt, bedöms
inte meningsfullt att inventera nu.

Vattenlevande insekter och groddjur inventeras.

20

Vid tre tillfällen under vår-sommar linjetaxeras rödlistade fågelarter, för
övriga arter noteras förekomst. Inventeringen kompletteras med
punkttaxering.
Vinterbeskärningar ospecifiserat
Lerberget, gallring av ekdungar utmed Lagårdsvägen inkl. plantering av
hassel (20 plantor).
Övrigt, som gallringar, skyltning, brunnar, planering, holkar, felkontering
mm.
Gallring Tjörröd 2:4 idegran
Bevattning av planterat

84

Genomfört
Enligt plan 2025 men föreslås utgå.
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54,5
37
35

120

‐162

‐388

‐398

63

Intäkter från lona och kulturmiljöbidrag

Summa tkr

Genomfört

11

‐132

685

501

625

918

705
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732

690

973

‐1080
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Budgetplanering av naturvårdsplanen åren 2023
och framåt
KS/2022/129
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-03-22

KS/2022/129

§ 45
Budgetplanering av naturvårdsplanen åren 2023 och framåt
Sammanfattning av ärendet

Höganäs kommuns naturvårdsplan antogs av kommunfullmäktige 2017 tillsammans med
åtgärdsplanen för dess genomförande 2018 och tre år framåt. Nu har ungefär halva perioden för
planens genomförande gått och det är därför genomförs nu en avstämning av genomförandegrad
och utmaningarna som varit.
En grov uppskattning av genomförandegraden av planen landar på 75 % och innefattar bildandet
av två naturreservat, bortgrävning av vresrosor på 2700 meter av vår kuststräcka samt
inventeringar, planteringar, röjningar generellt och gallringar samt skapandet av flertalet
naturområden.
Den stora utmaningen i genomförandet har visat sig vara och är bildandet av naturreservat
eftersom det förutsätter inlösen av mark samt att beräknade kostnader för entreprenörer har varit
underskattade vid framtagandet av naturvårdsplanen. Inlösen av mark har visat sig vara mer
tidskrävande och dyrare än planerat. För att säkra mark med höga natur- och rekreationsvärden
för framtiden behöver kommunen antigen betala intrångsersättning eller äga marken.
Processen med inlösen av mark ska därför fortsatt vara en prioritering i naturvårdsplanen. Men
då inlösningen inte vill löpa linjärt utan sker bör medlen för inlösning fortsatt ligga under
exploaterings drift och för större markinlösen hanteras genom äskandet av extra kapital vid just
det tillfället.
Under 2018–2021 har stadsmiljöavdelningen fått avsatt cirka 500 tkr per år, exkl. kostnader för
markköp/intrångsersättning, för att genomföra naturvårdsplanen. Genom att aktivt ansöka om
LONA-pengar (statliga naturvårdsmedel med 50 % medfinansiering) och kulturmiljöbidrag har
ytterligare 1.2 Mkr kunnat säkras för uppdraget, dvs. 300 tkr per år. För att fortsätta kunna
genomföra uppdraget så behöver Samhällsbyggnadsförvaltningen i budgeten 2023 – 2025 få
avsatt 750 tkr årligen.
För att växla upp arbetet med invasiva arter, som ex. parkslide, behöver stadsmiljöavdelningen de
kommande tre åren ytterligare 300 tkr årligen. Flertalet av dessa växtarter tar över våra
naturområden och rekreationsområden och gör det svårt eller to.m. omöjligt att ge sig ut vår
natur eller promenera längs våra vandringsleder.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 4 mars 2022,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, budget för naturvårdsplanen samt invasiva arter, den 4 mars
2022,
Beslutsgång
1:e vice ordförande Ulf Molin (C) 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 uppdra kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning att fortsätta med genomförandet av
naturvårdsplanen,
att fortsätta att uppdra kommunstyrelsens kommunledningskontor att lösa in mark kopplad till
naturvårdsplanens genomförande och ställa sig positivt till att större markinlösningar hanteras
utanför befintlig budget.
Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages

2022-04-22
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BUDGETPLANERING AV NATURVÅRDSPLANEN ÅREN 2023
OCH FRAMÅT
Sammanfattning av ärendet
Höganäs kommuns naturvårdsplan antogs av kommunfullmäktige 2017 tillsammans med åtgärdsplanen
för dess genomförande 2018 och tre år framåt. Nu har ungefär halva perioden för planens genomförande
gått och det är därför genomförs nu en avstämning av genomförandegrad och utmaningarna som varit.
En grov uppskattning av genomförandegraden av planen landar på 75 % och innefattar bildandet av två
naturreservat, bortgrävning av vresrosor på 2700 meter av vår kuststräcka samt inventeringar, planteringar,
röjningar generellt och gallringar samt skapandet av flertalet naturområden.
Den stora utmaningen i genomförandet har visat sig vara och är bildandet av naturreservat eftersom det
förutsätter inlösen av mark samt att beräknade kostnader för entreprenörer har varit underskattade vid
framtagandet av naturvårdsplanen. Inlösen av mark har visat sig vara mer tidskrävande och dyrare än
planerat. För att säkra mark med höga natur- och rekreationsvärden för framtiden behöver kommunen
antigen betala intrångsersättning eller äga marken.
Processen med inlösen av mark ska därför fortsatt vara en prioritering i naturvårdsplanen. Men då
inlösningen inte vill löpa linjärt utan sker bör medlen för inlösning fortsatt ligga under exploaterings drift
och för större markinlösen hanteras genom äskandet av extra kapital vid just det tillfället.
Under 2018–2021 har stadsmiljöavdelningen fått avsatt cirka 500 tkr per år, exkl. kostnader för
markköp/intrångsersättning, för att genomföra naturvårdsplanen. Genom att aktivt ansöka om LONApengar (statliga naturvårdsmedel med 50 % medfinansiering) och kulturmiljöbidrag har ytterligare 1.2 Mkr
kunnat säkras för uppdraget, dvs. 300 tkr per år. För att fortsätta kunna genomföra uppdraget så behöver
Samhällsbyggnadsförvaltningen i budgeten 2023 – 2025 få avsatt 750 tkr årligen.
För att växla upp arbetet med invasiva arter, som ex. parkslide, behöver stadsmiljöavdelningen de
kommande tre åren ytterligare 300 tkr årligen. Flertalet av dessa växtarter tar över våra naturområden och
rekreationsområden och gör det svårt eller t.o.m omöjligt att ge sig ut vår natur eller promenera längs våra
vandringsleder.
Beslutsunderlag
[Förvaltningen/Avsändaren], [utredning, yttrande, skrivelse, ansökan] den XX månad år.
Förslag till beslut
att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen att fortsätta med genomförandet av naturvårdsplanen,
att fortsätta att uppdra kommunledningskontoret att lösa in mark kopplad till naturvårdsplanens
genomförande och ställa sig positivt till att större markinlösningar hanteras utanför befintlig budget.

HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
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Pär Ragvald
Stadsmiljöchef
Richard Åkesson
Ekolog
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Del C, Åtgärdslista 2023‐30 till Höganäs kommuns naturvårdsplan
Objekt

Fortsatt miljöövervakning av makroalger, transekt i Viken

011

All igenväxning slaghackas vartannat år, alternativt grävs en del bort. Grupper av äldre oxel, fläder
och vikenbjörnbär sparas. Om så är möjligt, är naturvårdsbränning av gräsmarken ett
komplement.
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Åtgärd (summa i tkr)

001

012

2023

Slaghack (robotcut) av igenväxning, undantag för enstaka buskage av nypon och björnbär. Om så
är möjligt, är naturvårdsbränning av gräsmarken ett alternativ. Fortsatt underhåll.
Bortgrävning av återkommande buskage mm. vart tredje år samt grävning för ny växtsuccession
och markbyggande insekter (sandblottor).
Igenväxning slaghackas inom Svanebäck 1:8; 1:98; 1:707–1:712; 1:137 och Viken 144:2 vartannat
år under växtsäsong, med undantag för enstaka ek, buskage av nypon och björnbär.
Stensättningar friläggs. Om så är möjligt, är naturvårdsbränning av gräsmarken ett alternativ.
Kompletteras då med röjning av lövsly
Två hektar av Brännan 38:1 har undantagits från utarrendering. Syftet är att skapa en utökning av
Svanebäcksskogen mot havet, genom naturlig skogsetablering. Punkten här avser röjning, gallring
och plantvård inom den ytan för att skapa en ljusöppen ekskog på sikt.
Lerberget 21:1, 22:1 och 49:707 röjs/slaghackas med robotcut (26 000 kvm) återkommande varje
år för att efterlikna en betad miljö med solitära ekar eller ljusöppen ekskog
Återkommande gallring vart femte år för att få fram en ekhage liknande miljö samt stubbflis där
det behövs för fungerande körning med slaghack.
Kommunal reservatsbildning. Lona söks för skyltar, gränsmarkeringar mm.
All igenväxning slaghackas vartannat år, med undantag för fläder och enstaka nypon, alternativt
grävs bort. Om så är möjligt, naturvårdsbränning av gräsmarken sektionsvis.
Contorta- och bergtall utmed Lerbergsvägen tas bort
Sandblottor tas upp i klimatmässigt gynnsamma lägen i skogen för markbyggande insekter, detta
vart fjärde år.
Gallring vart tredje år för kronutveckling och ljusinsläpp. Allt avverkat material och/eller
vindfällen lämnas i lämpliga lägen och i sådana längder att de inte kan transportas bort. Blir det
för mycket ris körs det bort. Det gäller även vid underhåll av slingan och intill väg. All glanshägg
och tysklönn (invasiva arter) tas bort.
Stödplantering vart annat år av skogsek och tall. För en fungerande etablering ska ung björk, rönn
och snår av björnbär rensas bort där så behövs.
Kommunal reservatsbildning, exkl. camping inom Lerberget 62:1 och Äsperöd S:2; 6:1. Projekt
2020-23, lona beviljat. Kostnad avser skyltar, gränsmarkeringar, information mm.
Årligen återkommande slaghack av den öppna ekhagen i norra delen.
Återkommande slaghack med robotcut vart femte år av de öppna ytorna, detta för att förhindra
igenväxning.
Artfrämmande vegetation avvecklas och lövblandskogarna gallras för insläpp av ljus medan
videsnår lämnas till fri utveckling. Inplantering/flytt av ek motsvarande ett 40-50-tal träd.
Beräknas till 400 tkr. Förutsätter att 50 % i lona-bidrag beviljas.
Lona söks för reservatsbildning. Kostnad i denna del gränsmarkering, skyltning, anläggning av
gångväg till området.
Återkommande gallring vart femte år i Ekdungen och de andra grönområdena inom 022, i syfte
att gynna äldre träd, ek, hagtorn, apel och andra fruktbärande träd/buskage.
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Del C, Åtgärdslista 2023‐30 till Höganäs kommuns naturvårdsplan
Objekt

Åtgärd (summa i tkr)

022

Gräsmarkerna inom Ekdungen slaghackas med insamling och borttransport av hö varje år efter 1
september. Uppkommande sly under träd och buskage tas med robotcut vartannat år efter själva
slaghacken.
Stödplantering och föryngring av skogsek, skogslönn och hassel i nuvarande björk- och
lövblandskogen NV om Ekdungevägen.

022

027

Återkommande gallring och beskärning av träd och buskage vart femte år, antigen i form av
slaghack med flisaggregat (robotcut) eller ren gallring. Detta utöver den årliga slaghacken av
kanterna.
Gallring, röjning vart femte år för att gynna ek, bok och ädellöv samt i brynen blommande träd
och buskage.
Återkommande gallring vart femte år, med målbilden av en ljusöppen skog av ek, avenbok,
hagtorn och apel.

028

Vart tredje år översyn och plantvård, inklusive ny- och ersättningsplantering, av nya ädellövträd,
hassel och andra fruktbärande träd och buskar samt gallring i syfte att gynna etableringen.
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Återkommande gallring och beskärning av träd och buskage vart femte år, antigen i form av
slaghack med flisaggregat (robotcut) eller ren gallring. Detta utöver den årliga slaghacken av
kanterna.
Underhållsröjning av kalkrik torräng, exponerat berg och havsstrandäng samt i syfte att gynna
skånskt oxbär (tidigare lona-projekt)
Kommunal reservatsbildning. Lona söks för skyltar, gränsmarkeringar mm. Därefter upphävande
av detaljplan.
Fortsatt markstädning under vår och sen slåtter. De ytor som hitintills underhållits som gångar
och gräsytor klipps kontinuerligt. * Kostnaden beräknas och hanteras i separat ärende, dvs. inte
genom naturvårdsplanen.
Plantvård av naturlig etablering av ek
Årlig översyn och åtgärd av riskträd. Gallring vart femte år.
Utredning om hur markhydrologin kan återställs till före anläggandet av vattentäkt 1932. Platsen
för den ursprungliga källan definieras.
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Kompletterande trädplantering och plantvård inom Tjörröd 2:4, den del som ska övergå i skog.
Detta efter färdigställandet av kullar med massor från bl a dagvattendammen.
Återkommande gallring vart femte år, i syfte att gynna de äldre träden, ek, bok, glesa ut ungskog
och att bekämpa tysklönn.
Om markägaren så medger röjs eller gallras området återkommande och vresros bekämpas.
Efter medgivande av markägare naturvårdsbränning av gräsmarken alternativt slaghackas i
oktober vart tredje år.
Kommunal reservatsbildning tillsammans med område 034. Lona söks för information och
gränsmarkeringar.
Området naturvårdsbränns i tre sektioner återkommande vart tredje år. Ev. återkommande sly
grävs bort.
Röjning och gallring vart tredje år av skogsbrynet mot strand, till förmån för strandheden
samtidigt som det skapas sandblottor för insektslivet.
Återkommande gallring av övrig del av skogen vart tredje år, särskilt av tysklönn
Skogsföryngringen är dålig och kompletteras med plantering av tall och ek. Uppföljande
plantvård.
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Del C, Åtgärdslista 2023‐30 till Höganäs kommuns naturvårdsplan
Objekt

Kommunal reservatsbildning. Lona söks för skyltar, gränsmarkeringar mm.

062

Kommunal reservatsbildning. Lona söks för skyltar, gränsmarkeringar, gångväg till området mm.
Arilds hall och annan klippterräng röjs återkommande från igenväxning i syfte att gynna skånskt
oxbär. Den invasiva arten spärroxbär tas bort.
Gräsmarkerna slaghackas med insamling och borttransport av hö varje år efter 1 september. Om
gräset har blivit för tjockt plöjs de delarna vart tionde år, sektionsvis.
Återkommande bortstädning av trädgårdsutkast

076
077

079

Stödplantering av tall och ädellövträd. Uppföljande plantvård med gallring vart femte år i syfte att
gynna etableringen av nya träd och där det domineras av sly, björnbär (ev. körning med
flisaggregat i de delarna).
Årlig översyn av riskträd och återkommande gallring av skogsområdet vart femte år inkl.
nyplantering av tall, plantvård

079

Gräsmarkerna slaghackas med insamling och borttransport av hö varje år efter 1 september.
Björnbär hålls efter vartannat år, särskilt i brynen. Om gräset har blivit för tjockt plöjs de delarna
vart tionde år, sektionsvis.
Summa tkr

078

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

25
5

25
10

25
10

Åtgärd (summa i tkr)

061

064

2023

50
100
20
20
5

10
20
5

20
5

50

10
20
5

20
5

30
20

100

20

10

20

820

675

775
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70
20

20

50

10

30

15

30

15

825

575

880

520

750

Del C, Åtgärdslista 2023‐30 till Höganäs kommuns naturvårdsplan
Objekt

2023

2024

2025

30

30

20

2026

2027

2028

2029

2030

100

300

300

Åtgärd (summa i tkr)

011

Vresros och annan icke önskvärd vegetation grävs bort eller bekämpas kemiskt, det senare där
det är svårt med hänsyn till erosionen att gräva.

013

Vresros på en yta av 16 500 kvm tas bort inom Svanebäck 1:137, Viken 144:1 och 144:2 (330
tkr). Spillvattenledning berörs i vissa delar. Flytt av badhytter krävs vid grävning (100 tkr).
Området måste återplanteras efteråt och skyddas mot tramp (plantor 600 tkr, plantering 150 tkr,
staket 160 tkr). Totalt 1400 tkr. Föutsätter att lona beviljas för 50 %.

013

Förhandling med markägare och bortgrävning av vresros på 24 500 kvm inom samfälligheten
S:12, inom vilken kommunen är delägare, och Svanebäck 1:143; 1:144 de senare Vikens
golfklubb. Grävning 500 tkr, plantor 2/kvm 590 tkr, plantering 200 tkr, staket för skydd 230 tkr).
Totalt ca 1600 tkr. Spillvattenledning finns men ligger djupt. Föutsätter att lona beviljas för 50 %.

013

Bortgrävning av vresros på Lerberget 62:209 (V Skansvägen) och okänd samfällighet på 3 000
kvm (120 tkr, 40 kr/kvm), plantor 2/kvm (70 tkr.) och plantering 30 tkr. Totalt ca 250 tkr.
Spillvattenledning finns men ligger djupt. Föutsätter att lona beviljas för 50 %.

50

75

018

Förhandling med markägare om bortgrävning av vresros och sly på 3500 kvm vid Lerbergets
camping. Inkluderar grävning (140 tkr, 40 kr/kvm), plantor 2/kvm (85 tkr), plantering (30 tkr)
och inhägnad (230 m - 40 tkr). Totalt ca 320. Föutsätter att lona beviljas för 50 %.

80

80

018
032
064

Förhandling med markägare om bortgrävning av vresros och sly på 12 000 kvm utmed
Kullaleden, Från Kustvägen till Berthas kiosk. Avser grävning (500 tkr, 40 kr/kvm),
återplantering 2/kvm (300 tkr), plantering (100 tkr) och återställning av gångväg (100 tkr), totalt 1
Mkr. Området är väl försett med spillvattenledningar varför det kan bli aktuellt att behöva
bekämpa kemiskt i de delarna, kostnaden för det senare är lägre än grävning. Föutsätter att lona
beviljas för 50 %.
Om markägaren så medger bekämpas vresros.
Arilds hall och annan klippterräng, bekämpning av spärroxbär.

100
30
10

200
10

200

Summa tkr

300

395

320

100
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250

150

200

150

250

150

300

450

300

Del C, Åtgärdslista 2023‐30 till Höganäs kommuns naturvårdsplan
Objekt

2023

018

021

Förhandling och ev. förvärv, därefter reservatsbildning med intrångsersättning 2025-27. Lona
söks för reservatsbildning samt markåtkomstbidrag med hjälp till förhandling. Ev. samarbete
med Skogsstyrelsen.

013
013
016

x

2028

2029

x
x
x

x

x

051

Kommunal reservatsbildning. Ansökan om markåtkomstbidrag för förhandling, värdering och
ev. förvärv/intrångsersättning av berörda fastigheter (10 200 kvm skog). Lona söks för skyltar,
gränsmarkeringar mm. Därefter upphävande av detaljplan.

x

061

Kommunal reservatsbildning. Ansökan om markåtkomstbidrag för förhandling, värdering och
ev. förvärv/intrångsersättning av berörda fastigheter (31 000 kvm skog, 9 000 kvm äng inkl.
förrättning av okänd fastighet - här Görse tvättdamm). Lona söks för skyltar, gränsmarkeringar
mm.

x

078

2027

x

049

062

2026

x

Kommunal reservatsbildning tillsammans med område 034. Detta förutsätter 1) förvärv och
planändring av den del av Svampen 1 och Höganäs 32:4 som berör strandmark, 2) förvärv av del
av Höganäs 32:2 (område 032), 3) samt förrättning av Höganäs S:54. Ersättning söks för
markåtkomst. Lona söks för information och gränsmarkeringar.
Inlösen av ca 22 700 kvm med hänsyn till dess bestämmelse som allmän platsmark, inkluderar
förrättning av okända samfälligheter.

033

2025

Åtgärd (summa i tkr)

Inköp av de ytor som inte ägs av kommunen, dvs. ca 11 300 kvm. Av dessa är ca 4 300 kvm
planlagd som allmän platsmark, resterande 7 000 kvm inte planlagd.
Inköp av Viken 144:1, ca 38 000 kvm inkl. avgifter, dels för att det är allmän platsmark, dels för
att få en rådighet inom hela området (badplats).
Inlösen och förrättning av den del av S:12, ca 62 000 kvm, varav 20 000 kvm inte är planlagd. 3
kr/kvm planlagt, i övrigt 10 kr + 25%/kvm, 100 tkr förrättningskostnad
Lerberget 22:1, här 4 000 kvm, köps in för att få ett helhetsgrepp om området.
Kommunal reservatsbildning, exkl. camping. Ansökan om statlig medfinansiering för
förhandling, värdering och förvärv eller intrångsersättning av berörda fastigheter.

011

2024

x

x

x
x

Kommunal reservatsbildning. Ansökan om markåtkomstbidrag för förhandling, värdering och
ev. förvärv/intrångsersättning av berörd fastighet (30 000 kvm skog). Lona söks för skyltar,
gränsmarkeringar mm.
Förhandling och förvärv av ca 11 800 kvm skog som ansluter till Stora Görslöv 19:3. Detta för
ett bättre helhet.
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x

x

x
x

2030

Förklaring till numren i kolumn A, enligt
naturvårdsplanen 2017-26
001
011
012
013
015
016
018
019
020
021
022
024
025
027
028
029
032
033
034
037
049
051
059
061
062
064
076
077
078
079

Öresund, hårdbottnar Viken‐Mölle
Viken, kust syd om hamnen
Viken, strand väst om hamnen
Viken, kust mot Lerberget
Viken, del av Brännan 38:1
Lerberget, naturmark S‐SO rondellen
Lerberget, kust mot Höganäs
Lerbergsskogen
Lerberget, naturmark i dess östra del
Höganäs, Äsperödsskogen
Höganäs, naturmark i dess östra del
Höganäs, GC‐vägen mot Mjöhult
Väsby, skog vid Alströmerbunken
Höganäs, naturmark i centrum
Höganäs, Ärtan och Bönan
Höganäs, lövskog öst om Tjörröd
Margreteberg, naturmark norr om badplatsen
Margreteberg, kust mot Strandbaden
Strandbaden, Trollskogen
Nyhamnsläge, GC‐väg mot Mölle
Mölle, klippstrand vid Norra Strandvägen
Mölle, skog norr om Solviksvägen
Brunnby, ekdunge på Trullshög
Brunnby, Görse(Gjörse)källa
Brunnby, Prästaskogen
Arild, kust vid Klötesvägen
Jonstorp, Gerdas äng
Jonstorp, lövsumpskog NNV kyrkan
Jonstorp, Littorinavall och skogar
Jonstorp, östra med skogar och Halsarevet

Page 77 of 449

7
Utökning av street food platser på Kvickbadet
KS/2017/232
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-03-22

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Anders Ståhl (M)
Lennart Nilsson (S)
Göran Bengtsson (M)
Anna Larsson (M) ersätter Peter Schölander (M) (ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Fredrik Eljin (KD)
Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Övriga närvarande

Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Pär Ragvald (stadsmiljöchef)
Pernilla Landeke Wilsmark (landskapsarkitekt)

Sammanträdestid

kl 08:45-11:10

Paragrafer

§46

JUSTERING
Utsedd att justera

Lennart Nilsson (S)

Datum och plats

2022-03-28, Digital justering

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Jacob Derefeldt

Ordförande

………………………………………………
Peter Schölander (M) § 37

Ordförande 2

………………………………………………
Ulf Molin (C)v §§ 38-54

Justerande

………………………………………………
Lennart Nilsson (S)

Protokollet justerat

2022-03-28

Tillkännagivandet av justeringen har 2022-03-29
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-03-22

KS/2017/232

§ 46
Utökning av street food platser på Kvickbadet
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 2 maj 2017, § 108, att uppdra åt teknik- och
fastighetsförvaltningens gata/parkavdelningen att tillsammans med kommunledningskontorets
näringslivsavdelning genomföra upplåtelse för street food i Höganäs kommun under perioden
2017-05-01 – 2018-09-30 samt att en utvärdering skulle genomföras och presenteras för
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade den 15 januari 2019, § 8, att förlänga försöket till
att gälla till och med den 31 december 2019. Försöket med street food permanentades 2020.
De senaste tre åren har Kvickbadet expanderat när det gäller antalet besökare och gör skäl för
badplatsen mitt i stan. Badet är eftertraktat som rekreationsområdet och utveckling av service i
form av fler street food platser behövs sommartid.
Stadsmiljöavdelningen ser därför en stor potential i att anordna ytterligare två street foodplatser i
södra delen av Kvickbadet intill Kustvägen. Intressenterna anmäler sitt intresse för street food via
befintlig e-tjänst och platserna bokas när ansökan är godkänd och beviljad.
Samtidigt föreslås de två street food platserna vid södra Kvickbadet införlivas i de lokala
ordningsföreskrifterna för torghandel och street food.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 22 februari 2022,
Karta över platser.
Beslutsgång
1:e vice ordförande Ulf Molin (C) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner
att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.
Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att förutsatt att strandskyddsdispens beviljas möjliggöra två street foodplatser vid södra delen av
Kvickbadet,
att införliva de två street food platserna i de Lokala föreskrifterna för torghandel och street food i
Höganäs kommun, bilaga 2.
Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
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Anslaget nedtages
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2022-02-22
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Utökning av street food platser
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 2 maj 2017, § 108, att uppdra åt teknik- och fastighetsförvaltningens
gata/parkavdelningen att tillsammans med kommunledningskontorets näringslivsavdelning genomföra
upplåtelse för street food i Höganäs kommun under perioden 2017-05-01 – 2018-09-30 samt att en
utvärdering skulle genomföras och presenteras för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade den 15
januari 2019, § 8, att förlänga försöket till att gälla till och med den 31 december 2019. Försöket med
street food permanentades 2020.
De senaste tre åren har Kvickbadet expanderat när det gäller antalet besökare och gör skäl för badplatsen
mitt i stan. Badet är eftertraktat som rekreationsområdet och utveckling av service i form av fler street
food platser behövs sommartid.
Stadsmiljöavdelningen ser därför en stor potential i att anordna ytterligare två street foodplatser i södra
delen av Kvickbadet intill Kustvägen. Intressenterna anmäler sitt intresse för street food via befintlig etjänst och platserna bokas när ansökan är godkänd och beviljad. .
Samtidigt föreslås de två street food platserna vid södra Kvickbadet införlivas i de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel och street food.
Beslutsunderlag
Karta över platser.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att förutsatt att strandskyddsdispens beviljas möjliggöra två street foodplatser vid södra delen av
Kvickbadet,
att införliva de två street food platserna i de Lokala föreskrifterna för torghandel och street food i
Höganäs kommun, bilaga 2

Pär Ragvald
Chef stadsmiljöavdelningen
Pernilla Landeke Wilsmark
Parkingenjör

HÖGANÄS KOMMUNTEKNIK- OCH
FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
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Street food Kvick södra entrén

3 * 6m

3 * 6m
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Antagande av plan för trygghetspunkter
KS/2021/212
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-03-22

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Anders Ståhl (M)
Lennart Nilsson (S)
Göran Bengtsson (M)
Anna Larsson (M) ersätter Peter Schölander (M) (ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Fredrik Eljin (KD)
Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Övriga närvarande

Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Jonna Ahlberg (beredskapssamordnare)

Sammanträdestid

kl 08:45-11:10

Paragrafer

§52

JUSTERING
Utsedd att justera

Lennart Nilsson (S)

Datum och plats

2022-03-28, Digital justering

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Jacob Derefeldt

Ordförande

………………………………………………
Peter Schölander (M) § 37

Ordförande 2

………………………………………………
Ulf Molin (C)v §§ 38-54

Justerande

………………………………………………
Lennart Nilsson (S)

Protokollet justerat

2022-03-28

Tillkännagivandet av justeringen har 2022-03-29
anslagits på kommunens anslagstavla
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KS/2021/212

§ 52
Antagande av plan för trygghetspunkter
Sammanfattning av ärendet

Räddningstjänsten fick ett uppdrag av kommunstyrelsen den 8 juni 2021 angående inventering av
kommunens reservkraftverk samt att ta fram trygghetspunkter. Med anledning av det
säkerhetspolitiska läget har arbetet med trygghetspunkter prioriterats och uppdraget angående
reservkraft kommer att redovisas senare.
Trygghetspunkter är samlingsplatser för medborgare och de som vistas inom kommunens
geografiska område som kan användas vid extraordinära händelser, exempelvis vid evakueringar,
längre och större elavbrott och längre och större störningar i dricksvattenförsörjningen. På dessa
punkter finns också information till medborgarna.
Förslaget på trygghetspunkter är:
Vikenskolan (gymnastiksal), Viken
Lerbergsskolan (gymnastiksal), Lerberget
Jonstorpsskolan (gymnastiksal), Jonstorp
Nyhamnsskolan (gymnastiksal), Nyhamnsläge
Kullagymnasiet (gymnastiksal), Höganäs
Brukshallen, Höganäs
Vid en händelse av större karaktär kan även följande punkter aktiveras:
Höganäs Sportcenter, Lerberget
Utvecklingscentrum (UC), Höganäs
På trygghetspunkterna krävs det bemanning och logistisk och förslaget är att det ska finnas en
samordnare som tillser, tillsammans med utsedda värdar, att arbetet och säkerheten på
trygghetspunkten fungerar. Som hjälp har samordnaren samt värdarna en arbetsbeskrivning
(bilaga) som inte går upp till politiskt beslut eftersom den kan komma och förändras regelbundet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 18 mars 2022,
Räddningstjänsten samt kommunledningskontoret, plan för trygghetspunkter, mars 2022.
Beslutsgång
1:e vice ordförande Ulf Molin (C) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner
att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.
Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta plan för trygghetspunkter.
Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
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KOMMUNSTYRELSEN
2022-03-18
KS/2021/212

Plan för trygghetspunkter
Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten fick ett uppdrag av kommunstyrelsen den 8 juni 2021 angående inventering av
kommunens reservkraftverk samt att ta fram trygghetspunkter. Med anledning av det säkerhetspolitiska
läget har arbetet med trygghetspunkter prioriterats och uppdraget angående reservkraft kommer att
redovisas senare.
Trygghetspunkter är samlingsplatser för medborgare och de som vistas inom kommunens geografiska
område som kan användas vid extraordinära händelser, exempelvis vid evakueringar, längre och större
elavbrott och längre och större störningar i dricksvattenförsörjningen. På dessa punkter finns också
information till medborgarna.
Förslaget på trygghetspunkter är:
Vikenskolan (gymnastiksal), Viken
Lerbergsskolan (gymnastiksal), Lerberget
Jonstorpsskolan (gymnastiksal), Jonstorp
Nyhamnsskolan (gymnastiksal), Nyhamnsläge
Kullagymnasiet (gymnastiksal), Höganäs
Brukshallen, Höganäs
Vid en händelse av större karaktär kan även följande punkter aktiveras:
Höganäs Sportcenter, Lerberget
Utvecklingscentrum (UC), Höganäs
På trygghetspunkterna krävs det bemanning och logistisk och förslaget är att det ska finnas en samordnare
som tillser, tillsammans med utsedda värdar, att arbetet och säkerheten på trygghetspunkten fungerar. Som
hjälp har samordnaren samt värdarna en arbetsbeskrivning (bilaga) som inte går upp till politiskt beslut
eftersom den kan komma och förändras regelbundet.
Beslutsunderlag
Räddningstjänsten/Kommunledningskontoret, Plan för trygghetspunkter, Mars 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att anta plan för trygghetspunkter.

Lars Scotte
Räddningschef
Jonna Ahlberg
Beredskaps- o säkerhetssamordnare

HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
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2022-03-11

PLAN FÖR TRYGGHETSPUNKTER
Höganäs kommun har inrättat samlings- och informationsplatser, så kallade
trygghetspunkter.
Trygghetspunkterna utgör en samlingsplats och kan ordnas för att ta emot mindre eller
större människogrupper i behov av information och hjälp när en extraordinär händelse har
inträffat. Exempel på extraordinära händelser är:
- Längre och större avbrott i elförsörjning, vattenförsörjning och telefoni.
- Evakuering
- Större olyckor
Den övergripande uppgiften för en trygghetspunkt är att svara för information och stöd till
dem som vistas inom ett geografiskt område.
Trygghetspunkter
I kommunen finns sex trygghetspunkter:
Vikenskolan (gymnastiksal), Viken
Lerbergsskolan (gymnastiksal), Lerberget
Jonstorpsskolan (gymnastiksal), Jonstorp
Nyhamnsskolan (gymnastiksal), Nyhamnsläge
Kullagymnasiet (gymnastiksal), Höganäs
Brukshallen, Höganäs
Vid en händelse av större karaktär kan även följande punkter aktiveras:
Höganäs Sportcenter, Lerberget
Utvecklingscentrum (UC), Höganäs
Beslut
Beslut om öppnande av trygghetspunkterna och att kommunens säkerhetsansvarig blir
samordnare för trygghetspunkterna tas av kommunchef eller av denne utsedd person i
kommunens krisledningsstab. Beslut fattas även att Frivillig resursgrupp (FRG) ska kallas in.
Samordnare trygghetspunkter (säkerhetsansvarig i kommunen)
I händelse av att en eller flera trygghetspunkt(er) ska aktiveras ska samordnaren för
trygghetspunkter säkerställa att lokalen öppnas, bemannas och ha den information som
behövs. En checklista för samordnaren finns i som bilaga 1.
Till sin hjälp har samordnaren en utsedd person (värd) som leder arbetet på respektive
trygghetspunkt. Denna person rapporterar till samordnaren.

Värd
HÖGANÄS KOMMUN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
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1 (2)

2 (2)

Värd för trygghetspunkten leder arbetet på trygghetspunkten och tillser att trygghetspunkten
fungerar. En checklista finns som bilaga 2. Värden är en representant från FRG. Vid
tillfällen då fåtal trygghetspunkter behöver aktiveras behöver inte.
Bemanning
Beroende på händelse kan det behövas mer bemanning. I första hand ska trygghetspunkten
bemannas av kommunens ordinarie personal. Bemanningen kan förstärkas genom personal
från Frivilliga Resursgruppen (FRG) och volontärer.

Samordnare

Värd

Trygghetspunkt

Värd

Trygghetspunkt

Värd

Trygghetspunkt

Krisstöd
Kommunens POSOM-grupp ska kunna finnas på trygghetspunkten vid behov. Om flera
trygghetspunkter aktiveras beslutar POSOMs ledningsgrupp hur fördelningen av krisstödet
ska ske.
Kommunikation och information
På en aktiverad trygghetspunkt ska det finnas uppdaterad skriftlig information och
kommunikationsvägar. Trygghetspunkten kan också förses med RAKEL och det är
samordnaren och/eller värden på trygghetspunkten som ansvarar för RAKEL-enheten och
kommunikationen genom den.
Om en trygghetspunkt aktiveras sker information via kommunens hemsida, kommunens
sociala medier men kan också ske via SR P4, 113 13, krisinformation.se och/eller anslag.
Övrig service på trygghetspunkten
Beroende på händelse kan det på trygghetspunkten serveras lättare förtäring. Vid elavbrott
kan reservkraftverk kopplas in och vid avbrott i dricksvattenförsörjningen kan det ställas ut
nödvattentankar på trygghetspunkterna.

HÖGANÄS KOMMUN
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PROTOKOLL
KS PLANUTSKOTT
2022-03-22

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Peter Schölander (M) (ordförande)
Gustaf Wingårdh (M) (vice ordförande)
Ulf Molin (C)
Lennart Nilsson (S)
Lars Linderot (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Ståhl (M)
Ann-Britt Strufve (M)
Barbara Struglics Bogs (KD)

Övriga närvarande

Emma Lindman (planarkitekt)
Gulistan Batak (plan- och bygglovschef)
Gunilla Sandebert (stadsarkitekt)
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Jacob von Post (chef för samhällsbyggnadsförvaltningen)
Johanna Magnusson (samordnare)
Kaisa Diurson (planarkitekt)

Sammanträdestid

kl 13:30-14:30

Paragrafer

§21

JUSTERING
Utsedd att justera

Ulf Molin (C)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Jacob Derefeldt

Ordförande

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

Justerande

………………………………………………
Ulf Molin (C)

Protokollet justerat den

2022-03-28

Tillkännagivandet av justeringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla

2022-03-29

SIGNATUR
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PROTOKOLL
KS PLANUTSKOTT
2022-03-22

KS/2021/249

§ 21
ANSÖKAN OM PLANLÄGGNING FÖR FLUNDRARP 1:93 OCH 1:94,
STORA VÄGEN, ARILD.
Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren till Flundrarp 1:93 och 1:94 har inkommit den 6 maj 2021 till kommunen med
ansökan om ny detaljplan.
Syftet med planansökan är pröva markens lämplighet för två nya byggrätter på fastigheten Flundrarp
1:94 samt en ny byggrätt på Flundrarp 1:93.
Plan- och bygglovsavdelningen bedömer de negativa delarna med projektet väga över de positiva med
motiveringen att projektet riskerar att påverka kulturmiljön negativt, att en god trafiksäker lösning inte
kan säkras samt att naturvärdefull miljö riskerar att påverkas negativt.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 4 mars 2022,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planutredning den 10 mars 2022.
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att
utskottet beslutar att bifalla förslaget.
Beslut
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att avslå ansökan om planläggning för Flundrarp 1:93 och 1:94.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den

2022-04-22
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PLANUTREDNING för fastighet
FLUNDRARP 1:93 och 1:94 (Stora vägen),
i ARILD,
HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

Bild över aktuellt planområde

2022-03-10
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PLANUTREDNING FÖR FLUNDRARP 1:93 och 1:94

PLANANSÖKAN, SYFTE

Fastighetsägaren till Flundrarp 1:93 och 1:94 har inkommit den 2021-05-06 till
kommunen med ansökan om ny detaljplan.
Syftet med planansökan är pröva markens lämplighet för två nya byggrätter på
fastigheten Flundrarp 1:94 samt en ny byggrätt på 1:93

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Aktuell fastighet, området

Läge, areal, markägoförhållanden

Fastigheterna är belägen i centrala Arild och har en total area på cirka 3700 kvadratmeter
samt ägs av privata aktörer.

Platshistorik

Omgivningen kring fastigheten mot hamnen präglas av Arilds äldre anor som sträcker sig
tillbaka till medeltiden då ett kapell byggdes i fiskelägret. Det oregelbundna gatunätet i
Arilds läge är en värdefull kvarlevan från denna tid.
Omgivningen kring fastigheten mot östra Arild är till mesta dels ny villabebyggelse.

Trafikförhållanden

I nära anslutning till planutredningsområdet går regionbuss 224 från Arild till Jonstorp.
Turtätheten på bussarna varierar något och går som tätast under rusningstrafik. Mellan
den 11 juni-12 augusti har busslinjen sommaruppehåll. Stora vägen som angränsar till
planområdet driftas och ägs av Trafikverket.

VA

Fastigheten Arild 1:93 har vatten och avlopps-anslutning till kommunens VA-nät
däremot har inte fastigheten Arild 1:94 någon VA-anslutning men ligger i direkt
anslutning. Tomten lutar kraftigt ner mot nordöst. Dricksvatten- och
spillvattenledningar finns på Stora vägen och ligger ca 60 meter sydväst om
tomtgränsen Flundrarp 1:94. VA kan upprättas med anslutningspunkt för
dricksvatten och spillvatten när Flundrarp 1:94 ingår inom verksamhetsområde för
vatten och avlopp. Dagvatten ska omhändertas lokalt inom tomtmark.
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Bild över det aktuella planområdet (rödmarkerat) med VA-ledningar.

Skissförslag

Skissförslaget som inkommit visar på hur den föreslagna bebbyggelsen skulle kunna
placeras. Totalt 3 nya villor, två på Flundrarp 1:94 och en på Flundrarp 1:93.

Bild över det aktuella planområdet och föreslagen skiss.

Planer, förordnanden

Översiktsplan

Höganäs kommuns gällande översiktsplan från 2019 visar att det aktuella planområdet
definieras som befintlig tätortsbebyggelse.

Bild över det aktuella planområdet i gällande översiktsplan.

Gällande detaljplan
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Bild över det aktuella planområdet i Höganäs kommuns 3D karta - gällande detaljplan.

Gällande detaljplan för Flundrarp 1:93, Arilds centrala delar från 1996, säger bland annat
att aktuella planområdet:
• Ska vara till för bostadsändamål,
• Högst antal våningar är en, högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 3 meter
och för förråd och garage 2.7 meter,
• Den benfintliga bostadsbyggnaden på Flundrarp 1:93 särskilt värdefull ur
kulturhistorisk och miljömässig synpunkt och får inte rivas. Ursprungliga exteriör
detaljer ska bevaras
• Huvudbyggnad ska placeras 4,5 meter från fastighetsgränsen,
• Största delen av fastigheten är prickmarkerad vilket innebär att marken inte får
bebyggas.
Gällande detaljplan för Flundrarp 1:94, Arilds Samhälle fastigheten Flundrarp 1:91 med
flera från 1975, säger bland annat att aktuella planområdet:
• Ska vara till för bostadsändamål
• Hela fastigheten är prickmarkerad vilket innebär att marken inte får bebyggas.

Kulturmiljöplan

Kulturmiljöplanen för Höganäs kommun som antogs 2018 visar på att Arild har många
hus av bevarande karaktär. Detta gör att den nya bebyggelsen i planområdet ska ta hänsyn
till den traditionella stilen som pekats ut i kulturmiljöplanen.
På fastigheten Flundrarp 1:93 ligger det en bostad som är utpekad som kulturhistoriskt
särskilt värdefull uppförd i traditionell byggnadsstil.

Bild över det aktuella planområdet i gällande kulturmiljöplan.
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Bild på bebyggelsen på fastighet Flundrarp 1:93 från kulturmiljöwebben.

Riksintresse

Kulturmiljö
Området Kullaberg (M1) omfattas av riksintresse för kulturmiljövård, och innefattas i

planområdet. Motivering till riksintresset är ”Kustmiljö och odlingslandskap framvuxet ur
det forna Kulla fälad med bosättningskontinuitet sedan förhistorisk tid med talrika
bevarade fornlämningsmiljöer i ett variationsrikt landskap med sockencentrum, bymiljöer,
fiskelägen, badorter och en av landets äldsta, mycket strategiskt belägen fyrplats. Ur
främst fiskelägena har successivt samhällsbildningar vuxit fram från tiden sent 1800-tal till
tidigt 1900-tal.”

Uttryck i riksintresset är även ”Fornlämningsrikt område med välbevarade fornlämningar
från i synnerhet brons- och järnålder i form av gravhögar, stensättningar och
domarringar, välbevarat odlingslandskap, äldre vägnät och bevarade hägnadssystem samt
allésystem. Fiskelägena Arild, Skäret, Nyhamnsläge och Lerhamn med karaktäristiska
fiskarstugor och kaptensgårdar från tiden sent 1700-1900-tal samt äldre
hamnanläggningar. Badorterna Mölle och Arild med välbevarat byggnadsbestånd från
tiden kring sekelskiftet 1900, Mölle och Arilds kapell.”

Rörligt friluftsliv och turism samt naturvård

Fastigheterna ligger i områden av riksintresse för friluftslivet och turism samt bedöms ha
stora friluftsvärden. Detta på grund av särskilda naturvärden och tillgängligheten för
allmänheten, att de är attraktiva för besökare från hela eller en stor del av landet.
Fastigheterna ligger i område för riksintresse för naturvård och anses som unika eller
speciella i en region, i landet eller sett ur ett internationellt perspektiv. Värdena i markoch vattenområdena samt i den fysiska miljön i övrigt är av en sådan betydelse från
allmän synpunkt att de är särskilt viktiga att skydda. Enligt kommunens översiktsplan ska
det vid utveckling tas särskild hänsyn till riksintresset. Bebyggelse ska anpassas till
landskapsbild och harmonisera med omgivningen. Viktiga siktlinjer mellan land och hav
ska bevaras. Utbyggnaden ska inte påtagligt skada befintliga naturvärden eller områdets
karaktär.

Kustzon
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Ny bebyggelse ska prövas restriktivt så att allmänhetens tillgång och tillgänglighet till
strandområdena inte påverkas negativt. Kustzonen är också av riksintresse ur häckningsoch 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 tas 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.”

Natura 2000

Intill fastigheterna ligger även ett Natura 2000-område för art- och habitatdirektivet.
Området omfattar kust och kustvatten mellan Arild och Svanshall.

ANALYS AV FÖRESLAGEN PLAN
1. Genomförande av ÖP och kommunala mål
I gällande översiktsplan för Höganäs kommun 2019 är planområdet utpekat som
befintlig tätortsbebyggelse. I Höganäs kommuns bostadsförsörjningsprogram står det
att kommunen bör eftersträva att minst hälften av nyproduktionen tillkommer genom
förtätning. Vid förtätning ska varsamhet visas gentemot befintliga miljöer, strukturer
och kulturvärden. I de befintliga detaljplanerna så är ytorna begränsade med
prickmark för att det inte ska tillkomma någon ny bebyggelse.
2. Allmänna intressen enligt PBL
Fastigheten ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv och turism, naturvård,
kustzon samt kulturmiljövård. Den befintliga byggnaden inom fastigheten Flundrarp
1:93 är kulturhistoriskt värdefull och varsamehtsaspekten ska särskilt
uppmärksammas.
3. Övrigt
Kommunledningskontorets och stadsmiljöavdelningens remissvar:
Kommunledningskontoret anser att planärendet kommer att bli komplicerat på grund
utav läget, den nya tillfartsvägen och kulturmiljön.
Stadsmiljöavdelningen anser att inom det förslagna exploateringsområdet finns flera
uppvuxna träd som har ett högt biologiskt värde och måste värnas. Höjdskillnaderna
inom området gör projektet svårt att genomföra och i ett eventuellt planskede måste
frågan angående avrinning av dagvatten utredas i detalj.
Utfarterna går över privat mark och kommunen kommer inte att drifta dessa vägar.

KONSEKVENSANALYS

De risker som finns med planuppdraget är trafikfrågorna, kulturmiljöfrågorna och
naturvärdefrågorna. Dessa aspekter måste tas i beaktning i det fortsatta planarbetet för att
kunna säkerhetsställa en trafiksäker miljö och att framtida byggnationer anpassas till
närliggande kulturmiljö.
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BEDÖMNING MED MOTIVERING
Samhällsbyggnadsförvaltningens, plan-och bygglovsavdelningen bedömer de negativa
konsekvenserna med projektet väga över de positiva fördelarna med motivering att
projektet riskerar att påverka kulturmiljön negativt, att en god trafiklösning inte kan
säkras samt att naturvärdefull miljö riskerar att påverkas negativt.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Planavdelningen föreslår kommunstyrelsen att avslå ansökan om planförslag för
Flundrarp 1:93 och 1:94.

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.
Vid ett positivt planbesked tecknas ett planavtal mellan kommunen och den sökande
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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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN
2022-03-04
KS/2021/249

Ansökan om planläggning för Flundrarp 1:93 och 1:94,
Stora vägen, Arild.
Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren till Flundrarp 1:93 och 1:94 har inkommit den 6 maj 2021 till kommunen med ansökan
om ny detaljplan.
Syftet med planansökan är pröva markens lämplighet för två nya byggrätter på fastigheten Flundrarp 1:94
samt en ny byggrätt på Flundrarp 1:93.
Plan- och bygglovsavdelningen bedömer de negativa delarna med projektet väga över de positiva med
motiveringen att projektet riskerar att påverka kulturmiljön negativt, att en god trafiksäker lösning inte kan
säkras samt att naturvärdefull miljö riskerar att påverkas negativt.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och bygglovsavdelning, planutredning den 10 mars 2022

Planprocessen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att avslå ansökan om planläggning för Flundrarp 1:93 och 1:94.

Gulistan Batak
Plan- och bygglovschef
Emma Lindman
Planarkitekt

HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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PROTOKOLL
KS PLANUTSKOTT
2022-03-22

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Peter Schölander (M) (ordförande)
Gustaf Wingårdh (M) (vice ordförande)
Ulf Molin (C)
Lennart Nilsson (S)
Lars Linderot (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Ståhl (M)
Ann-Britt Strufve (M)
Barbara Struglics Bogs (KD)

Övriga närvarande

Dino Krcic (exploateringsansvarig)
Gulistan Batak (plan- och bygglovschef)
Gunilla Sandebert (stadsarkitekt)
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Jacob von Post (chef för samhällsbyggnadsförvaltningen)
Johanna Magnusson (samordnare)
Kaisa Diurson (planarkitekt)

Sammanträdestid

kl 13:30-14:30

Paragrafer

§23

JUSTERING
Utsedd att justera

Ulf Molin (C)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Jacob Derefeldt

Ordförande

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

Justerande

………………………………………………
Ulf Molin (C)

Protokollet justerat den

2022-03-28

Tillkännagivandet av justeringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla

2022-03-29

SIGNATUR
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PROTOKOLL
KS PLANUTSKOTT
2022-03-22

KS/2021/362

§ 23
KOMPLETTERAT EXPLOATERINGSAVTAL MED DEROME HUS AB I
SÖDRA ARILD
Sammanfattning av ärendet
Derome Hus AB (556250-9223) äger fastigheten Höganäs Stubbarp 6:32 och avser exploatera
densamma. Samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och bygglovsavdelning har arbetat tillsammans med
Derome för att ta fram en detaljplan som ska möjliggöra byggnation av 13 enfamiljshus. I samband
med detta har kommunledningskontorets exploateringsavdelning skrivit ett exploateringsavtal. I avtalet
regleras parternas åtaganden, ersättningsskyldigheter, fastighetsbildningsfrågor med mera.
Detta avtal är en kompletterad version av ett tidigare avtal.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 3 mars 2022,
Kompletterat exploateringsavtal med Derome Hus AB jämte bilagor.
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att
utskottet beslutar att bifalla förslaget.
Beslut
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna det kompletterade exploateringsavtalet jämte bilagor mellan Höganäs kommun (2120001165) och Derome Hus AB (556250-9223),
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att skriva under avtalet
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den

2022-04-22
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN
2021-07-07
KS/2021/362

Utkast till exploateringsavtal avseende Stubbarp 6:32 i
Arild med Derome Hus AB
Sammanfattning av ärendet
Derome Hus AB (556250-9223) äger fastigheten Höganäs Stubbarp 6:32 och avser exploatera densamma.
Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning arbetar tillsammans med Derome för att ta fram en
detaljplan som ska möjliggöra byggnation av 13 enfamiljshus. I samband med detta har
kommunledningskontorets exploateringsavdelning skrivit utkast till exploateringsavtal. I avtalet regleras
parternas åtaganden, ersättningsskyldigheter, fastighetsbildningsfrågor med mera.
Beslutsunderlag
Exploateringsavtal Stubbarp 6:32 Derome, daterad den 7 juli 2021,
Bilaga 2. Kommunal standard, daterad den 7 juli 2021.
Förslag till beslut
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna exploateringsavtal mellan Derome Hus AB (556250-9223) och Höganäs kommun (2120001165) med dess bilagor,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att skriva under avtalet.

Herman Crespin
Kommunchef
Dino Krcic
Exploateringsingenjör

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

Page 107 of 449

1 (3)

BILAGA 2
1

BAKGRUND

1.1

Exploatören ska enligt exploateringsavtalet bekosta och bygga ut allmän
plats inom Fastigheten. Kommunen ska sedan utan kostnad överta
anläggningarna. Ett villkor för detta är att Exploatören bygger ut den
allmänna platsmarken i kommunal standard. För att reglera den
kommunala standarden har denna bilaga upprättats.

2

STANDARD PÅ ANLÄGGNINGARNA

2.1

Ett startmöte ska hållas mellan kommunens representanter och
Exploatören innan projektstart. Mötet hålls i kommunens lokaler.
Exploatören lämnar förslag på tider för mötet till kommunens
projektledare. På mötet ska förutom exploatören även dennes
markprojektör delta. Förutom en allmän presentation av projektet och
organisationen så gås bland annat de tekniska standarderna igenom
tillsamman med övriga förutsättningar för projektets genomförande.
Kontaktlista upprättas.

2.2

Exploatören ska utarbeta och bekosta samtliga handlingar som krävs för
utbyggnaden av allmän platsmark. Vidare gäller även att Exploatören
fullt ut ansvarar för handlingarnas riktighet.

2.3

Handlingarna ska utarbetas i nära samarbete med Höganäs kommuns
Stadsmiljöavdelning, Va-avdelning samt Höganäs Energi. Handlingarna
ska följa senaste versionerna av kommunens ”Teknisk standarder” och
”Typlistor”, totalt 7st dokument. Entreprenadarbetena ska utföras enligt
AMA Anläggning 17 samt AMA El 16. Vid motstridigheter mellan

HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
www.Hoganas.se
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”Teknisk standard” och AMA gäller ”Teknisk standard”. För
entreprenaden ska AB 04 gälla.
2.4

Kommunen ska granska och skriftligen godkänna samtliga handlingar
innan några entreprenadarbeten får påbörjas på allmän platsmark.
Kommunens granskningstid är minst 2 veckor. Skulle
entreprenadarbeten påbörjas innan samtliga handlingar skriftligen har
godkänts av Kommunen realiseras ett vite om TVÅHUNDRATUSEN
(200 000) kronor som Exploatören måste betala.

2.5

Följande handlingar ska minst upprättas:
Beskrivningar
-

Mängdförteckning med tillhörande teknisk beskrivning,

Ritningar (totalt 4 st separata ritningar)

2.6

-

Markplaneringsplan inklusive höjdplaneringsplan,

-

Belysningsplan,

-

VA-plan,

-

Normalsektioner,

-

Realisationshandlingar för mark och VA (överlämnas till, ------------

--

kommunens projektledare minst 2 veckor innan slutbesiktning).

Slutbesiktning ska utföras. Kommunen utser besiktningsman.
Exploatören bekostar denne. Kommuns projektledare ska delta på
slutbesiktningen. Kommunens projektledare har rätt att utföra kontroll
av arbetena under hela entreprenadtiden.

2.7

Efter att samtliga fel som noterats vid slutbesiktningen är åtgärdade samt
att godkänd efterbesiktning genomförts ska exploatören överlämna de
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allmänna anläggningarna belägna på allmän platsmark till Kommunen,
enligt punkt 9 i exploateringsavtalet.
2.8

Om Exploatören inte har åtgärdat alla fel som upptäcktes på
slutbesiktningen och om en efterbesiktning inte äger rum inom 2
månader från slutbesiktningen äger Kommunen rätt till vite om
TVÅHUNDRAMENTIOTUSEN (250 000) kronor.

2.9

Tillträde till de överlåtna markområdena ska ske när respektive
förrättning vunnit laga kraft. Innan tillträdet ska parterna gemensamt
besiktiga markområdena. Äganderätten övergår på tillträdesdagen.
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EXPLOATERINGSAVTAL
Detta avtal avseende fastigheten Stubbarp 6:32 i Höganäs kommun,
hädanefter kallad ”Fastigheten” har träffats mellan:
A. Höganäs kommun, 212000-1165, 263 82 Höganäs, hädanefter
kallad ”Kommunen”; och
B. Derome Hus AB, 556250-9223, Stålgatan 7, 432 32 Varberg,
hädanefter kallad ”Exploatören”.
1

BAKGRUND

1.1

Exploatören är lagfaren ägare till och avser att exploatera Fastigheten.
Parterna har med anledning härav i samråd utarbetat förslag till ny
detaljplan, ”Detaljplan för del av Stubbarp 6:32”, Bilaga 1, hädanefter kallad
”Detaljplanen”.

2

MARKÖVERLÅTELSE

2.1

Exploatören överlåter utan ersättning till Kommunen de delar av
Fastigheten som enligt Detaljplanen ska utgöra allmän plats.

2.2

Exploatören överlåter utan ersättning den del av Fastigheten som
markerats med litt. bet a i bifogad karta, bilaga 1.

3

FASTIGHETSBILDNING

3.1

Innan detaljplanearbetet kan avslutas behöver en fastighetsbestämning
göras avseende Fastigheten och kringliggande fastigheterna, Stubbarp
S:7, Stubbarp 6:29 och Flundrarp 8:125. Kommunen har sökt
fastighetsbestämning. Förrättningskostnaderna ska betalas av
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Exploatören.
3.2

Exploatören ska snarast efter Detaljplanens antagande lämna in ansökan
till lantmäterimyndigheten avseende fastighetsreglering berörande
områdena i 2.1. De områdena ska Exploatören utan ersättning överföra
från sin fastighet Stubbarp 6:32 till Kommunens intilliggande fastighet
Flundrarp 8:125. Förrättningskostnaden ska betalas av Exploatören.

4

INTECKNINGAR OCH ÖVRIGA BELASTNINGAR

4.1

Exploatören garanterar att de härigenom överlåtna markområdena inte
besväras av inteckningar eller andra belastningar såsom servitut,
nyttjanderätter och dylikt. Detta gäller vid tillträdet av respektive
område.

5

SERVITUT OCH LEDNINGSRÄTT

5.1

Exploatören ska vederlagsfritt upplåta erforderliga utrymmen för
befintliga och tillkommande ledningar inom Fastigheten i den mark som
enligt detaljplanen ska bli allmän plats till förmån för respektive
ledningshavare.

5.2

Exploatören medger att respektive ledningsägare får säkerställa ovan
angivna rättigheter genom servitut eller ledningsrätt.

6

TILLTRÄDE

6.1

Tillträde till de överlåtna markområdena ska ske när respektive
förrättning vunnit laga kraft. Innan tillträdet ska parterna gemensamt
besiktiga markområdena. Äganderätten övergår på tillträdesdagen.
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7

BEBYGGELSE

7.1

Exploatören ska bygga enbostadshus i enlighet med Detaljplanen och i
övrigt uppfylla bestämmelserna i kvalitetsprogrammet, ”Kvalitetsprogram
för gestaltning av Arild södra”.

8

ANLÄGGNINGAR

8.1

Anläggande av gator samt belysningsanläggningar för dessa enligt
Detaljplanen ska utföras av Exploatören. Detta gäller ej GC-väg som
planeras anläggas inom detaljplaneområdet.

8.2

Gator samt belysningsanläggningar som nämns i punkt 8.1 ska ha sådan
standard och utformning som framgår av bilaga 2.

8.3

Exploatören utför anläggningsarbeten avseende allmänna gator och
platser för att sedan överlämna dessa till Kommunen utan vederlag efter
färdigställandet. Exploatören blir skattskyldig till mervärdesskatt genom
uttagsbeskattning för dessa anläggningar. Exploatören har möjlighet att
utfärda en särskild handling enligt 8 kap. 19 § ML. Med denna handling
som underlag kan Kommunen ersätta Exploatören för den erlagda
mervärdesskatten och sedan återfå den från
kommunkontosystemet/Skatteverket.

9

GATUKOSTNADER

9.1

Exploatören ska projektera, bygga och sedan överlämna gator m.m. till
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Kommunen utan kostnad. Gatorna m.m. ska uppnå kommunal standard
enligt bilaga 2.
9.2

Sedan Exploatören överlämnat gator m.m. enligt föregående punkt ska
Exploatören anses ha erlagt på Fastigheten belöpande
gatukostnadsersättning enligt Detaljplanen.

10

ANSLUTNINGSAVGIFTER M.M.

10.1

Samtliga avgifter för anslutning av vatten, avlopp, el m.m. inom
Fastigheten betalas av Exploatören.

10.2

Det åligger Exploatören att hos respektive ledningsägare begära
ledningsutsättning och därigenom själv förvissa sig om eventuella
befintliga ledningars läge samt eventuellt erforderliga ledningsflyttar.
Exploatören svarar för alla eventuella flyttkostnader.

11

PARKERING

11.1

Parkering till bebyggelsen ska lösas inom Fastigheten i enlighet med
Kommunens parkeringspolicy och däri angiven parkeringsnorm.

12

AVTALSÖVERLÅTELSE

12.1

Exploatören äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter
enligt detta avtal till annan, utan Kommunens föregående skriftliga
godkännande.
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13

GILTIGHET

13.1

Detta avtal är för sin giltighet beroende av:

att kommunfullmäktige godkänner detta avtal;
att kommunfullmäktige antar Detaljplanen i huvudsaklig
överenstämmelse med det upprättade förslaget; samt
att fastighetsbildning enligt avsnitt 3 vinner laga kraft.

13.2

Om avtalet förfaller på ovanstående grunder ska ingendera parten till
följd därav äga rätt till ersättning från den andre parten av vad slag det
vara må.

*
(SIGNATURSIDA FÖLJER)
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Detta avtal har upprättats i två original, varav parterna tagit varsitt.

Höganäs den

KOMMUNEN

EXPLOATÖREN

……………………………………......

……………………………………......

Peter Schölander

……………………………………......

……………………………………......

Herman Crespin
Peter Schölanders och Herman Crespins egenhändiga namnteckningar bevittnas:

……………………………………......

……………………………………......

Vittne 1

Vittne 2

Exploatörens egenhändiga namnteckning bevittnas:
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……………………………………......

……………………………………......

Vittne 1

Vittne 2
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-03-22

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Anders Ståhl (M)
Lennart Nilsson (S)
Göran Bengtsson (M)
Anna Larsson (M) ersätter Peter Schölander (M) (ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Fredrik Eljin (KD)
Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Övriga närvarande

Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Jennie Lohamander (IT-samordnare)
Chrstina Olshov (kommunjurist)

Sammanträdestid

kl 08:45-11:10

Paragrafer

§47

JUSTERING
Utsedd att justera

Lennart Nilsson (S)

Datum och plats

2022-03-28, Digital justering

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Jacob Derefeldt

Ordförande

………………………………………………
Peter Schölander (M) § 37

Ordförande 2

………………………………………………
Ulf Molin (C)v §§ 38-54

Justerande

………………………………………………
Lennart Nilsson (S)

Protokollet justerat

2022-03-28

Tillkännagivandet av justeringen har 2022-03-29
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-03-22

KS/2022/100

§ 47
Antagande av riktlinjer för informationssäkerhet samt
personuppgifter i Höganäs kommunkoncern
Sammanfattning av ärendet

Riktlinjer för informationssäkerhet, inkl. riktlinjer för behandling av personuppgifter, är en
konkretisering av Höganäs kommuns policy för informationssäkerhet och
personuppgiftshantering (dnr KS/2019/255) och anger hur information samt behandling av
personuppgifter ska hanteras inom kommunkoncernen.
Informationssäkerhet blir allt viktigare i takt med att samhället blir mer och mer digitaliserat. Det
är själva informationen som är i fokus för informationssäkerhetsarbetet och att säkerställa denna
informations konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet.
Det är framförallt tre lagstiftningar som styr informationssäkerheten:
- Säkerhetsskyddslagen (2018:585) och författningar som meddelats med stöd av denna lag.
- Lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (”NISlagen”) med bakomliggande EU-direktiv (”NIS-direktivet”) och andra författningar som
meddelats med stöd av denna lag.
- Dataskyddslagstiftningen med utgångspunkt från den allmänna dataskyddsförordningen,
populärt benämnd GDPR (”dataskyddsförordningen”) och nationell kompletterande lagstiftning,
framförallt lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
(”dataskyddslagen”).
För att kunna uppfylla lagstiftningarnas krav behövs tydliga styrdokument som visar hur
organisationen ska arbeta för att uppfylla de krav som ställs i lagstiftningarna.
Syftet med dessa riktlinjer för informationssäkerhet och behandling av personuppgifter är att
etablera nya styrande dokument för informationssäkerhet. De nya riktlinjerna är tänkta att utgöras
av två riktlinjer med tillhörande regler och rutiner.
Kommunkansliet har därför arbetat fram förslag till nya kommungemensamma riktlinjer för
informationssäkerhet samt riktlinjer för behandling av personuppgifter. Riktlinjerna ska tillämpas
i alla situationer då information hanteras samt personuppgifter behandlas i Höganäs
kommunkoncern. I arbetet med informationssäkerhet ska kommunen vara en bra part som
arbetar förebyggande och proaktivt för att stödja verksamhetens behov med hänsyn tagen till
gällande lagstiftning. Höganäs kommunkoncern ska värna och skydda den personliga integriteten
för de personer vars uppgifter är föremål för behandling All informationshantering i Höganäs
kommunkoncern ska ske med respekt för den enskildes integritet och rättigheter.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 4 mars 2022,

SIGNATUR

Page
Page121
3 ofof4449

PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-03-22

Kommunledningskontoret, Riktlinjer för informationssäkerhet i Höganäs kommunkoncern samt
tillhörande regler,
Kommunledningskontoret, Riktlinjer för behandling av personuppgifter i Höganäs kommun.
Beslutsgång
1:e vice ordförande Ulf Molin (C) 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 Riktlinjer för informationssäkerhet i Höganäskommunkoncern med tillhörande regler,
att anta Riktlinjer för behandling av personuppgifter i Höganäs kommunkoncern,
att upphäva den tidigare användarpolicyn.
Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages

2022-04-22
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Riktlinjer för informationssäkerhet i Höganäs kommunkoncern
Sammanfattning av ärendet
Riktlinjer för informationssäkerhet, inkl. riktlinjer för behandling av personuppgifter, är en konkretisering
av Höganäs kommuns policy för informationssäkerhet och personuppgiftshantering (dnr KS/2019/255)
och anger hur information samt behandling av personuppgifter ska hanteras inom kommunkoncernen.
Informationssäkerhet blir allt viktigare i takt med att samhället blir mer och mer digitaliserat. Det är själva
informationen som är i fokus för informationssäkerhetsarbetet och att säkerställa denna informations
konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet.
Det är framförallt tre lagstiftningar som styr informationssäkerheten:
- Säkerhetsskyddslagen (2018:585) och författningar som meddelats med stöd av denna lag.
- Lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (”NIS-lagen”) med
bakomliggande EU-direktiv (”NIS-direktivet”) och andra författningar som meddelats med stöd av denna
lag.
- Dataskyddslagstiftningen med utgångspunkt från den allmänna dataskyddsförordningen, populärt
benämnd GDPR (”dataskyddsförordningen”) och nationell kompletterande lagstiftning, framförallt lag
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (”dataskyddslagen”).
För att kunna uppfylla lagstiftningarnas krav behövs tydliga styrdokument som visar hur organisationen
ska arbeta för att uppfylla de krav som ställs i lagstiftningarna.
Syftet med dessa riktlinjer för informationssäkerhet och behandling av personuppgifter är att etablera nya
styrande dokument för informationssäkerhet. De nya riktlinjerna är tänkta att utgöras av två riktlinjer med
tillhörande regler och rutiner.
Kommunkansliet har därför arbetat fram förslag till nya kommungemensamma riktlinjer för
informationssäkerhet samt riktlinjer för behandling av personuppgifter. Riktlinjerna ska tillämpas i alla
situationer då information hanteras samt personuppgifter behandlas i Höganäs kommunkoncern. I arbetet
med informationssäkerhet ska kommunen vara en bra part som arbetar förebyggande och proaktivt för att
stödja verksamhetens behov med hänsyn tagen till gällande lagstiftning. Höganäs kommunkoncern ska
värna och skydda den personliga integriteten för de personer vars uppgifter är föremål för behandling All
informationshantering i Höganäs kommunkoncern ska ske med respekt för den enskildes integritet och
rättigheter.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets kommunkansli, Riktlinjer för informationssäkerhet i Höganäs
kommunkoncern samt tillhörande regler,
Kommunledningskontorets kommunkansli, Riktlinjer för behandling av personuppgifter i Höganäs
kommun.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att anta Riktlinjer för informationssäkerhet i Höganäskommunkoncern med tillhörande regler,
att anta Riktlinjer för behandling av personuppgifter i Höganäs kommunkoncern,
att upphäva den tidigare användarpolicyn.

Herman Crespin
Kommunchef
Christina Olshov
Kommunjurist
Jennie Lohmander
IT-samordnare
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Regler för informationssäkerhet version 1.0

1 OMFATTNING
Reglerna konkretiserar bestämmelserna i policy för informationssäkerhet och personuppgiftshantering
(KS/2019/255) och riktlinjer för informationssäkerhet (KS/2022/100) som gäller för Höganäs
kommunkoncern.
Kompletterande regler och rutiner finns i verksamheten för specifika IT-stöd eller i
genomförd informationsinventering. Informationens klassning (öppen, grundläggande,
utökad eller hög) är det som tillsammans med säkerhetsåtgärderna avgör hur informationen
får hanteras.
Som medarbetare ansvar du för information du hanterar eller kommer i kontakt med i din
anställning/uppdrag. I ansvaret ingår att
•
•
•
•
•

1.1

delta i utbildningar i informationssäkerhet
i eget arbete följa policy, riktlinjer och regler för informationssäkerhet samt
personuppgiftshantering.
vid användning av IT-stöd ta del av instruktioner om hur dessa resurser ska
hanteras, vilka villkor och vilket ansvar som gäller
rapportera informationssäkerhetsrelaterade brister och incidenter.
vid tillgång till information som du inte borde ha tillgång till snarast informera
närmaste chef eller uppdragsgivare.

INFORMATIONSHANTERING

Se Riktlinjer för Informationssäkerhet 1.3 Introduktion – vad är informationssäkerhet
Följande regler gäller vid informationshantering.
•
•
•
•

Du lagrar information enbart i avsett IT-stöd eller på avsedd lagringsplats, vilket
anges i verksamhetens dokumenthanteringsplan.
Du lagrar inte information längre än nödvändigt vilket innebär att du regelbundet
går igenom och rensar arbetsanteckningar och tillfälliga dokument.
Du använder e-posten som en kommunikationsväg och inte som en lagringsplats.
Du hanterar enbart information du har behörighet att hantera. Vid tillgång till
information som du inte borde ha tillgång till ska du snarast informera närmaste
chef eller uppdragsgivare.
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1.2

UTBILDNING OCH INFORMATION

Se riktlinjer för informationssäkerhet 2.7 Medarbetaren
Som medarbetare ska du
• Delta i verksamhetsspecifik utbildning och information om lagringsplats och regler
för användning av verksamhetens IT-stöd.
• Ta del av grundläggande utbildning i informationssäkerhet för alla medarbetare
• ta löpande del av information om informationssäkerhet som delges via intranätet,
APT eller andra informationskanaler inom verksamheten.

1.3

AVVIKELSER

Se riktlinjer för informationssäkerhet 3.2 Incidenter
•

1.4

Som medarbetare är du skyldig att rapportera brister eller incidenter så snart du
upptäcker dem.

SÄKERT BETEENDE

Se riktlinjer för informationssäkerhet 3.6 säkert beteende
Som medarbetare ansvarar du för att
• den information du hanterar i offentliga miljöer har skyddsnivå öppen.
• Information med hög skyddsnivå inte kommuniceras muntligt i offentliga miljöer
• telefonsamtal inte kan höras av obehöriga om du är på en publik plats eller till
exempel lämnar ett möte för att besvara ett samtal.
• Information på datorskärm eller mobila enheter är skyddad och inte kan läsas av
obehöriga
• Låsa skärm på dator eller mobil enhet när du lämnar dem utan uppsikt.
• informationen inte oavsiktligt kan läsas eller höras av någon annan när du arbetar i
en publik miljö som tåg, flygplats eller utbildningstillfällen.

1.5

LAGRING OCH SÄKERHETSKOPIERING

Se riktlinjer för informationssäkerhet 3.4 lagring och säkerhetskopiering
Som medarbetare ansvarar du för att
• enbart lagra information i avsett IT-stöd eller på avsedd lagringsplats, vilket anges i
verksamhetens dokumenthanteringsplan.
• inte dubbellagrar, vilket innebär att du tar bort eventuella arbetskopior eller epostmeddelande när informationen är överförd till IT-stödet.
• inte lagrar information längre än nödvändigt vilket innebär att du går igenom och
rensar arbetsanteckningar och tillfälliga dokument. Gallringsintervall av allmänna
handlingar anges i verksamhetens dokumenthanteringsplan.
• lagrar enbart information med skyddsnivå öppen på USB-minne, extern hårddisk,
skrivbordet på datorn eller mobila enheter
• Fysiska dokument som innehåller annan information än öppen skyddsnivå ska
förvaras inlåsta.
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1.6

ANVÄNDNING AV KLIENTENHETER

Se riktlinjer för informationssäkerhet 5.2.2 certifiering av hårdvara och 5.4.2 underhåll, reparation och
avveckling av hårdvara.
Klientenheter är samlingsnamnet för enheten du använder i ditt arbete för att ta del av eller
skapa information, till exempel dator, Chromebooks smarta mobiler och surfplattor. Vid
användning av klientenheter gäller att
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1.7

Klientenheter så som datorer, mobiler och surfplattor är kommunens egendom och
ska enbart användas av behörig användare.
Enheterna är personliga arbetsredskap och får inte lånas ut eller överlåtas om det
inte är gemensamma enheter som delas av flera.
Enheterna ägs av Höganäs kommun och det gäller även informationen som lagras i
dessa.
Uppsatta säkerhetsinställningar i enheter får inte ändras.
Endast godkända programvaror får installeras på enheten.
För alla klientenheter gäller att du enbart får lagra information i avsedda system och
baserat på informationens klassning och skyddsåtgärder. Det är informationen som
avgör användningen, inte enhetens förmåga.
Var försiktig vid anslutning till externa eller okända nätverk då nätverkstrafiken kan
avlyssnas.
Vid avslut av anställning eller vid byte till en annan avdelning ska klientenheter
hanteras i enlighet med de rutiner som finns och får inte behållas privat.
För installation av system och applikationer som inte finns i ”Höganäs appkatalog”
ska arbetsprocess för detta följas. Se mer information på arbetsnätet under
Systemförvaltningsmodellen och IT-avdelningens supportsida frågor och svar.
Vid förlust av klientenhet omedelbart låsa eller radera klientenheten samt
polisanmäla förlusten. Instruktion hur detta görs finns på IT-avdelningens supportsida på
kommunens intranät.
att klientenheten placeras och skyddas mot stöld, extern påverkan samt
miljörelaterade hot som värme, kyla och vätska. Speciellt utsatt är mobila enheter
där risk för förlust, stöld eller skada är större.
Att du inte kopplar in utrustning som manipulerar eller påverkar säkerheten i
kommunens nätverk – en sådan handling betraktas som försök till intrång och kan
leda till rättslig påföljd.

ANVÄNDNING AV IT-STÖD

Se riktlinjer för informationssäkerhet 2.1.4 medarbetarens ansvar
Som medarbetare ansvarar du för att
• inte använda program och applikationer som kan lyssna av, manipulera eller
påverka kommunens IT-miljö – en sådan handling betraktas som försök till intrång
och kan leda till rättslig påföljd.
• Vid kopiering eller distribution av upphovsrättsligt/skyddat material säkerställa att
detta är tillåtet, det vill säga att rättighetsinnehavaren medger detta.
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•

1.8

vid användning av IT-stöd ta del av instruktioner om hur dessa ska hanteras, vilka
villkor och vilket ansvar som gäller.

ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD

Se riktlinjer för informationssäkerhet 3.8 användarnamn och lösenord
Som medarbetare ansvarar du för att
• aldrig dela ditt/dina lösenord med någon annan
• Inte utför något med någon annans inloggning.
• lösenord inte är synliga. De ska hanteras som en värdehandling.
• aldrig skriva ner ditt/dina lösenord eller spara det i webbläsare eller din hemdator.
• aldrig använda samma lösenord i arbetet och privat.
• aldrig använda ett användarnamn eller e-postadress från arbetet i privata
sammanhang.
• använda olika lösenord för olika tjänster på webben även om de är jobbrelaterade.
På så vis minskas riskerna att någon kommer åt information.
• Om du arbetar i system där lösenordsbyte inte är tvingande, ska du ändå byta ut ditt
lösenord för att hålla hög säkerhet.
• alltid byta ditt/dina lösenord om du förlorat din dator, surfplatta eller mobil eller
om du tror att någon har kännedom om ditt/dina lösenord.
• Inte använda automatisk minnesfunktion för lösenord. Om du loggar in på
webbsidor så ska du inte låta webbläsare spara lösenordet, utan alternativet ”Nej”
ska väljas om du får en sådan fråga.
• ditt lösenord är svårt att gissa för någon annan. Det ska därför inte kunna
förknippas med dig som person, och dessutom ha en viss längd och komplexitet.
• Skydda mobila enheter med en låskod som inte får motsvara någon del i ditt
telefonnummer, ditt personnummer eller relaterade personnummer.
• Låskoderna inte är enkla såsom 000 000, 123 456, 987 654 eller motsvarande. Du
ska inte ha en kod som du använder i andra sammanhang, till exempel till passage
eller din privata e-legitimation.

1.9

SKYDD MOT SKADLIG KOD

Se riktlinjer för informationssäkerhet 5.5.2 skydd mot skadlig kod
Som medarbetare ansvarar du för att
•
•
•
•
•

aldrig stänga av eller på annat sätt påverka installerat skydd mot skadlig kod.
enbart ansluta godkänd utrustning till kommunens nätverk, anslut till exempel inte
ett USB-minne som du använder privat eller du fått av någon annan.
Vara ”sunt” misstänksam, undvik att klicka på länkar i e-post eller på webbsidor om
du inte är säker på avsändaren.
Du endast öppnar bifogade filer i e-post om de kommer från en känd avsändare
och en bilaga är förväntad.
Vara observant på om klientenhet beter sig långsamt eller konstigt. Vid misstanke
om skadlig kod kontakta kommunens IT-support
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1.10

INTERNET OCH SOCIALA MEDIER

Som medarbetare ansvarar du för
•
•
•
•
•
•

•
•

1.11

nedladdning och installation av upphovsrättsligt material som film, musik, med
mera inte sker utan stöd i lag, avtal eller skriftligt tillstånd från
rättighetsinnehavaren.
Enbart publicera eller dela öppen information på internet
inte besöka webbplatser med till exempel brottslig verksamhet, rasism,
diskriminering, extrempolitiskt eller pornografiskt innehåll.
Du använder internet i tjänsten och eventuellt annat användande av internet inte
stör ordinarie arbetsuppgifter eller innebär merkostnader som inte arbetsrelaterade
för kommunen.
Om du är ansvarig för ett konto i någon av våra sociala medier ansvarar du även för
informationen i dessa.
Kommentarer/frågor i sociala media ska bemötas/besvaras inom 24 timmar
förutom över helger, då svar ges snarast möjligt kommande arbetsdag. Du behöver
kontrollera innehållet och ta bort informationen om den inte kan anses ha öppen
skyddsnivå.
Innan du raderar en kommentar eller meddelande ska innehållet samt information
om dess avsändare sparas. Såväl avpublicerad som raderad kommunikation ska
bevaras och hållas ordnad.
Inlägg från utomstående som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska tas bort från
mediet och tas om hand för registrering.

KOMMUNIKATION OCH DELNING AV INFORMATION

Se riktlinjer för informationssäkerhet 2.3 ledningssystem för informationssäkerhet
Som medarbetare ansvarar du för att följa informationens klassning med tillhörande
skyddsnivåer och säkerhetsåtgärder vid kommunikation och delning av information, internt
eller externt.
Viss information omfattas av sekretess och tystnadsplikt vilket innebär att det är förbjudet
att lämna ut sekretesskyddade uppgifter, vare sig det görs muntligen eller skriftligen. Den
som röjer en sådan uppgift kan dömas till böter eller fängelse för brott mot tystnadsplikt
enligt brottsbalken.

1.12

E-POST

E-post är en kommunikationskanal och din brevlåda är inte en lagringsplats. Du ansvarar
för att gå igenom din e-postbrevlåda och ta bort information som inte är aktuell. Det finns
några generella regler för e-post som du måste följa. Detta gäller även gemensamma
funktionsbrevlådor eller förvaltningsbrevlådor.
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•
•

•
•

•

•
•
•

1.13

Du använder inte din @hoganas.se-e-post för privata syfte, du använder din privata
e-postadress för privat kommunikation.
Det finns en särskild koncernövergripande dokumenthanteringsplan för e-post som
du ska följa. Den anger vad du ska rensa direkt, till exempel besvarade inbjudningar,
information för kännedom och annan information som bedöms som inaktuell när
du läst den.
För intern kommunikation har vi i de flesta fall andra kanaler än e-post (till exempel
intranät, Teams i M365, meddelandefunktion i verksamhetssystem).
Du får i din e-post aldrig förvara information som
o omfattas av sekretess enligt OSL,
o känsliga personuppgifter enligt artikel 9 i Dataskyddsförordningen eller
o information som omfattas av NIS-direktivet om skydd för samhällsviktiga
funktioner.
Får du skickat sådan information till dig ska du
o Överföra informationen till korrekt IT-stöd
o Radera meddelandet och tömma papperskorgen i e-postbrevlådan
o Svara/vidarebefordra i ett nytt meddelande så att du inte sprider känsliga
uppgifter.
Du får inte klicka på länkar i e-post från avsändare du inte kan verifiera
Du får inte lämna ut uppgifter om användarnamn eller lösenord via länkar i e-post
Det är inte tillåtet att automatiskt vidarebefordra e-post till externa e-postadresser.

FAX

Faxmeddelande är en kommunikationsväg som fortfarande används i vissa verksamheter.
Om du använder fax för att skicka information som omfattas av sekretess eller känsliga
uppgifter gäller följande
•
•
•

•

1.14

Du ska säkerställa att det är rätt mottagare – du behöver alltså först ringa till
mottagaren för att kontrollera faxnumret.
Du ska skicka ett ”kontrollfax” med begäran om att mottagaren ska bekräfta vem
hen är och att kontrollfaxet är mottaget.
När du fått det faxet returnerat och är säker på avsändaren kan du skicka
informationen till mottagaren. Hen ska stå vid faxen och ta emot utredningen direkt
och omedelbart efter sändning bekräfta att hen mottagit rätt antal sidor och att
utredningen är upphämtad från faxen.
Du ska ”din” fax radera informationen i minnet så att den inte kan återskapas och
mottagaren ska göra samma sak.

DISTANSARBETE

Se riktlinjer för informationssäkerhet 2.5.1 skyddsnivå och skyddsåtgärder

Idag när de flesta enheter vi har är mobila och medger arbete på annan plats än det fysiska
kontoret kan det vara lätt att tro att det är enheten som avgör om vi kan ta med
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informationen utanför kommunens lokaler. Det är klassningen och skyddsåtgärderna som
avgör om du kan arbeta med informationen på distans eller inte.
•
•
•
•
•

1.15

Vid distansarbete måste godkänd säker utrustning och anslutning användas
Försiktighet ska iakttas vid arbete i publika miljöer, exempelvis kan skärmen
skyddas med sekretesskydd.
Mobila enheter får inte lämnas utan uppsikt och ska förvaras i säkert och skyddat
utrymme.
Arbete med information med högt skyddsvärde får inte ske i publika miljöer.
Du ansvarar för att säkerställa att den information du hanterar är godkänd för
distansarbete och för att informationen skyddas på rätt sätt.

FYSISK SÄKERHET

Som medarbetare ansvarar du för att
• låsa skärmen när du lämnar datorn för en kort stund. Du ska även låsa ditt
kontorsrum när du lämnar det.
• logga ut och stänga av datorn vid arbetsdagens slut.
• Skriftligt material som innehåller annan information än skyddsnivå öppen inte ligger
framme så att obehöriga kan ta del av den. Materialet ska låsas in i godkända skåp
när du lämnar arbetsplatsen, även för kortare stunder.
• Vid utskrift av dokument omgående hämta upp det ur skrivare. Vid utskrift av
konfidentiell information ska utskriften övervakas så att du är säker på att ingen
obehörig kan läsa informationen.
• Pappersdokument som innehåller konfidentiell information vid gallring strimlas
eller kastas i godkända säkerhetskärl.
• Besökare inte vistas utan uppsikt i lokaler där konfidentiell information kan finnas.
Obekanta personer i sådana lokaler ska tillfrågas vem de söker och hjälpas tillrätta.
All personal i kommunkoncernen ska kunna identifiera sig med tjänstekort (fysiskt
eller digitalt) med bild och titel.
• Mottagare av besök ansvarar för besökare så länge de befinner sig i kommunens
lokaler.

1.16

NÄR DU AVSLUTAR DIN ANSTÄLLNING ELLER UPPDRAG

se riktlinjer för informationssäkerhet 2.7.3 avslut eller ändring av anställning
När din anställning eller ditt uppdrag upphör har du inte längre rätt att ha tillgång till den
information du tidigare haft i ditt uppdrag. Det innebär att all information ska återlämnas
eller lämnas över till kollega. Detta gäller såväl fysisk som digital information. All
information som inte ska bevaras, alltså arbetsmaterial eller tillfälliga anteckningar, ska
kastas, den information som ska bevaras ska finnas i avsett IT-system. Har du arbetsmaterial
i din e-post, eller i personliga lagringsytor som till exempel Mina dokument eller Onedrive,
ska du gå igenom dessa och identifiera eventuell information som efterträdare kan behöva.
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Informationen ska sparas ner i avsett system eller gemensamt identifierad arbetsyta och
därefter raderas från din personliga lagringsyta.
Som medarbetare ansvarar du för att
• Fysisk information lämnas över till ansvarig chef
• arbetsmaterial i e-post eller i personliga lagringsytor ska identifieras och sparas ner i
avsett system eller gemensamt identifierad arbetsyta och därefter raderas från din
personliga lagringsyta.
• meddela din chef eller efterträdade vilken information som är överlämnad och var
den är lagrad.
• personliga lagringsytor och e-post inte innehåller någon information när du avslutar
din anställning eller uppdrag.
• Återlämnar taggar, kort för passage och nycklar
• Återlämnar enheter och annan hårdvara som du haft i din tjänst
Om du byter uppdrag inom kommunkoncernen ansvarar du för att den information du haft
tillgång till i ditt tidigare uppdrag lämnas över och att din e-post inte innehåller någon
information av vikt.
Regler för informationssäkerhet baseras på riktlinjer för informationssäkerhet, beslutade av
Kommunfullmäktige med diarienummer KS/2022/100.
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RIKTLINJER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Att värna den personliga integriteten för de personer vars personuppgifter behandlas i
kommunkoncernens verksamheter är en viktig strategisk fråga för Höganäs
kommunkoncern. I arbetet med personuppgiftsbehandling ska kommunkoncernen vara en
bra part som arbetar förebyggande.

RIKTLINJERNAS OMFATTNING
Riktlinjer för behandling av personuppgifter är en konkretisering av Höganäs
kommunkoncerns policy för informationssäkerhet och personuppgiftshantering
KS/2019/255 och anger hur personuppgifter ska behandlas inom kommunkoncernen.
Dessa riktlinjer gäller för alla verksamheter (samtliga nämnder och kommunala bolag inom
Höganäs kommun) vilket innebär att det inte finns utrymme att besluta om lokala avvikelser.
Alla medarbetare inom kommunkoncernen ska regelbundet informeras om och utbildas i
innehållet i riktlinjerna enligt fastställd utbildningsplan. Bestämmelserna i riktlinjerna
omfattar även externa parter som arbetar på uppdrag åt kommunkoncernen, exempelvis
konsulter eller inhyrd kompetens.

INLEDNING
EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) (”dataskyddsförordningen”), som även
kallas GDPR, syftar till att skydda enskilda personer mot kränkning av den personliga
integriteten vid behandling av personuppgifter. Förordningen innehåller bland annat regler
om när personuppgifter får samlas in, hur de får behandlas och hur registrerade ska
informeras. Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning, (”dataskyddslagen”), är en svensk nationell lag som kompletterar
dataskyddsförordningen.
Dataskyddsförordningen, tillsammans med kompletterande nationella regler, ska tillämpas
på all behandling av personuppgifter i kommunkoncernen. Syftet med detta dokument är att
ange ansvar och övergripande rutiner när det gäller behandling av personuppgifter i
kommunkoncernen. Dataskyddsförordningen är underordnad tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen och ska därmed inte tillämpas i den utsträckning som den strider
mot dessa grundlagar.

VIKTIGA BEGREPP
Personuppgifter: Personuppgifter är varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas

till en fysisk person i livet, så som exempelvis namn, adress, personnummer, fingeravtryck,
dna, bilder på en person, ljudupptagning av röst med mera. En personuppgift kan även vara
en kombination av uppgifter som gemensamt gör att uppgifterna kan knytas till en person.

Behandling av personuppgifter: Med behandling menas varje åtgärd som görs med

personuppgifter. Det kan vara att man exempelvis via ett system samlar in, registrerar, läser
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av, överför och lagrar personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller för helt eller delvis
automatiserad behandling av personuppgifter. Förordningen gäller också för manuell
behandling av personuppgifter om personuppgifterna ingår eller är avsedda att ingå i ett
manuellt register som är sökbart enligt särskilda kriterier. Ett pappersregister är sökbart om
det är sorterat enligt specifika kriterier så som till exempel en pärm där det finns uppgifter
om personal sorterat på första bokstaven i efternamnet eller journalhandlingar i ett arkivskåp
som är sorterade på födelsedatum.

Personuppgiftsansvarig: Juridisk person, nämnd eller annat bolagsorgan som bestämmer
ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Ansvarsskyldighet: Personuppgiftsansvarig ska kunna visa att dataskyddsförordningen
efterlevs och på vilket sätt.

Artikel 30-register: Personuppgiftsansvarig är skyldig att föra register över sina

behandlingar av personuppgifter. Vad som ska finnas med i registret beskrivs i art. 30 i
dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsincident: En säkerhetsincident som leder till förstöring eller förlust av de
personuppgifter som behandlas.

Registrerad: Den som personuppgiften avser.
Tillsynsmyndighet: Integritetsskyddsmyndigheten (”IMY”) är tillsynsmyndighet.
Registrerad har rätt att lämna in klagomål till IMY om registrerad anser att
personuppgifter behandlas i strid med dataskyddsförordningen.

Känsliga personuppgifter: Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har
därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen. Det är som regel förbjudet att behandla
känsliga personuppgifter, men det finns undantag. Innan ni behandlar känsliga
personuppgifter måste ni ha klart för er vilket stöd ni har för behandlingen.
Känsliga personuppgifter är uppgifter om:
• etniskt ursprung,
• politiska åsikter, (förtroendevalda anses ha offentliggjort sin politiska åsikt, varför
uppgiften kan behandlas enligt undantaget i art. 9 dataskyddsförordningen),
• religiös eller filosofisk övertygelse,
• medlemskap i fackförening,
• hälsa,
• en persons sexualliv eller sexuella läggning,
• genetiska uppgifter,
• biometriska uppgifter som används för att entydigt identifiera en person.
Eftersom känsliga personuppgifter anses ha större skyddsvärde än andra personuppgifter
ställs det höga krav på att dessa uppgifter ges ett mer omfattande skydd.
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Andra extra skyddsvärda personuppgifter: Det finns många andra typer av

personuppgifter som är särskilt skyddsvärda. IMY kallar dessa uppgifter för
integritetskänsliga personuppgifter.
Det kan till exempel vara:
• löneuppgifter,
• uppgifter om lagöverträdelser,
• värderande uppgifter, till exempel uppgifter från utvecklingssamtal, uppgifter om
resultat från personlighetstester eller personlighetsprofiler,
• personuppgifter om barn,
• uppgifter om sociala förhållanden.
Tänk på att integritetskänsliga personuppgifter
• kan kräva en högre säkerhetsnivå än för mer harmlösa personuppgifter,
• har betydelse för riskbedömning när en konsekvensbedömning görs,
• kan vara avgörande för om man måste rapportera en personuppgiftsincident,
• i möjligaste mån inte ska behandlas i e-post eller molntjänster.

Personnummer och samordningsnummer: Personnummer och samordningsnummer

räknas inte som känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, men kan anses vara
extra skyddsvärda och behöver ofta utökat tekniska säkerhetsåtgärder.

Skyddade personuppgifter: Om någon är utsatt för ett allvarligt hot kan Skatteverket

besluta om skyddade personuppgifter i särskilda fall.
Det finns tre typer av skyddade personuppgifter inom folkbokföringen:
1. Sekretessmarkering, lägre grad av skyddade personuppgifter, en varningssignal om
skadeprövning.
2. Skyddad folkbokföring, ger ett starkare skydd än sekretessmarkering.
3. Fingerade personuppgifter, personen får ett nytt namn och personnummer.
Den enskilde personen har ett eget ansvar att själv upplysa om skyddade personuppgifter.
När det gäller behandling av skyddade personuppgifter ska den personuppgiftsansvarige,
utöver att se till att behandlingen följer dataskyddsförordningen, även tänka på följande:
• Regler och rutiner ska finnas för att säkerställa att skydda personuppgifter
behandlas på ett sådant sätt att det inte innebär en ökad risk för den registrerade.
• En risk- och konsekvensbedömning ska göras från fall till fall då behovet av vilka
personuppgifter som behöver särskilt skydd varierar.
• Endast registrera personuppgifter nödvändiga för ändamålet, dessa ska även gallras
så snart de inte längre behövs.
• Åtkomsten till de skyddade personuppgifterna ska begränsas till ett fåtal personer.
• Samtliga medarbetare som kommer i kontakt med skyddade personuppgifter ska få
utbildning om de regler och rutiner som gäller.
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ANSVAR OCH ORGANISATION
PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Varje nämnd och bolag är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter i sin
egen verksamhet. Ansvaret kan inte delegeras. Ansvaret gäller såväl personuppgifter om
anställda och förtroendevalda som personuppgifter om medborgare, barn, elever, brukare,
klienter och kunder. Ansvaret omfattar även personuppgiftsbehandling som sker för
kommunkoncernens räkning via ett personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsansvaret är
omfattande och följande lista tjänar som vägledning för vad som ingår. Listan är inte
uttömmande.
Personuppgiftsansvarig ansvarar bland annat för:
• att all personuppgiftsbehandling alltid följer rådande dataskyddslagstiftning,
• att försäkra sig om att förvaltningen och verksamheten har en ändamålsenlig
organisation med tillräckliga resurser och dokumenterad ansvarsfördelning,
• att upprätthålla registerförteckning över samtliga personuppgiftsbehandlingar i den
ansvariges verksamhet, ett s.k. art 30-register,
• att säkerställa att medarbetarna har nödvändig kompetens för att kunna följa
dataskyddslagstiftningen,
• att säkerställa att det tecknas personuppgiftsbiträdesavtal med de leverantörer och
motsvarande som behandlar personuppgifter för verksamhetens räkning,
• att säkerställa att personuppgiftsincidenter hanteras i enlighet med
dataskyddslagstiftningens krav,
• att utse dataskyddsombud och anmäla dess kontaktuppgifter till
tillsynsmyndigheten,
• att stödja dataskyddsombudet i utförandet av de uppgifter som
dataskyddsförordningen föreskriver och se till att ombudet har tillräcklig kompetens.
DATASKYDDSOMBUD
Den som är personuppgiftsansvarig ska under vissa givna förhållanden utse ett
dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs och att
ge råd, stöd och utbildning till organisationen i dataskyddsfrågor. Dataskyddsombudet intar
en självständig ställning gentemot personuppgiftsansvarig, som kan jämställas med en
internrevisors. Dataskyddsombudet kan inte avsättas eller bli föremål för sanktioner för att
ha utfört sina arbetsuppgifter. Dataskyddsombudet är bundet av sekretess inom ramen för
sitt uppdrag. Myndigheter och offentliga organ måste alltid ha ett dataskyddsombud.
DATASKYDDSSAMORDNARE
Dataskyddssamordnaren har en samordnande roll i kommunkoncernens övergripande
arbete med frågor om personuppgiftsbehandling och dataskydd. Dataskyddssamordnaren är
en stödfunktion. Ansvaret för att lagstiftning efterlevs vilar alltid på personuppgiftsansvarig
och ansvaret kan inte delegeras.
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Dataskyddssamordnaren svarar för interna dataskyddsfrågor och stöttar kontaktpersoner för
dataskyddsfrågor genom lämpligtvis men inte uteslutande följande uppgifter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hålla sig underrättad om utvecklingen av lagstiftningen och praxis inom området,
ge råd och stöd till berörd personal i frågor rörande dataskydd,
följa upp att verksamheten genomför grundutbildning för varje medarbetare och i
övrigt följa upp och föreslå kompetensutveckling,
bidra till utvecklingen av kommunkoncerngemensamma rutiner och arbetssätt,
löpande följa upp de kommunkoncernövergripande rutinerna för hantering och
anmälan av personuppgiftsincidenter är kända i verksamheten
bistå med stöd och utbildning rörande registerförteckning (art. 30-register),
vara stöd vid upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal
ge råd vid en konsekvensbedömning avseende dataskydd (DPIA) genomförs,
vara dataskyddsombudets kontaktperson i dataskyddsfrågor.

KONTAKTPERSONER FÖR DATASKYDDSFRÅGOR
Kontaktpersoner för dataskyddsfrågor är en funktion som ska finnas inom varje förvaltning
och bolag. Rollen kan kombineras med andra arbetsuppgifter om det bedöms möjligt.
Kontaktpersonen är en stödfunktion. Ansvaret för att lagstiftning efterlevs vilar alltid på
personuppgiftsansvarig och ansvaret kan inte delegeras.
Kontaktpersonen stöttar den egna förvaltningen/bolaget genom lämpligtvis men inte
uteslutande följande uppgifter:
• löpande uppdatera och följa upp registerförteckningen,
• administrera begäran om registerutdrag,
• administrerar anmälan av personuppgiftsincident
• följa upp att förvaltningen genomför grundutbildning för varje medarbetare
• vara stöd vid upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal,
• administrera vid en konsekvensbedömning avseende dataskydd (DPIA) genomförs,
• vara kontaktperson för den egna förvaltningen gentemot dataskyddssamordnare
och dataskyddsombudet.

ÖVRIGA CHEFER OCH MEDARBETARE
Samtliga medarbetare har ett ansvar för att behandling av personuppgifter utförs på ett
korrekt och lagligt sätt. Riktlinjer, rutiner och arbetsinstruktioner ska vara kända inom
organisationen och det åligger varje chef att förmedla vikten av att följa gällande
styrdokument.

HÖGANÄS KOMMUN
KLICKA HÄR FÖR ATT ANGE FÖRVALTNING.
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Page 142 of 449

8 (17)

PRINCIPER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För att vara laglig ska behandlingen av personuppgifter uppfylla kraven beträffande de
grundläggande principerna i dataskyddsförordningen. Art. 5 och art. 6 i dataskyddsförordningen, som behandlar den lagliga grunden, är alltså grundläggande och ska läsas
tillsammans. Art. 5 reglerar förutsättningarna för ”hur” personuppgifter får behandlas,
medan art. 6 kan beskrivas som att den reglerar ”om” personuppgifter får behandlas. Dessa
är de viktigaste grunderna vid behandling av personuppgifter.
Av art. 5 dataskyddsförordningen framgår följande principer för behandling samt
ansvarsskyldigheten:

Laglighet, korrekthet och öppenhet: Personuppgifter får enbart behandlas om det

finns en laglig grund enligt dataskyddsförordningen. Ställer även krav på att behandlingen
inte får vara oskälig.

Ändamålsbegränsning: Personuppgifter ska behandlas för ett särskilt uttryckt, angivet
ändamål och de får senare inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med ändamålet.

Uppgiftsminimering: Fler personuppgifter får inte behandlas än vad som är nödvändigt
och relevant med hänsyn till ändamålet. Personuppgifter ska inte behandlas för att de kan
vara ”bra att ha”.

Korrekthet: Behandling av personuppgifter ska vara korrekt i förhållande till ändamålet.
Personuppgifter som är felaktiga ska rättas eller raderas utan dröjsmål.

Lagringsminimering: Ändamålet avgör hur länge personuppgifter får lagras.

Kommunkoncernen har dock rättslig förpliktelse att spara en del uppgifter enligt arkivlagen
och detta regleras i nämndernas och bolagens dokumenthanteringsplaner.

Integritet och konfidentialitet: Personuppgifter ska behandlas på ett sätt som

säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna med användning av tekniska och
organisatoriska åtgärder. Lämplig säkerhet beror på riskerna som är förknippade med
behandlingen.

Ansvarsskyldighet: Personuppgiftsansvarig ska kunna visa att dataskyddsförordningen
efterlevs och på vilket sätt. Dokumentation och en god ordning på dokument samt
diarieföring enligt rutiner och lagregler är en viktig del av ansvarsskyldigheten. Vid en
begäran av tillsynsmyndigheten ska personuppgiftsansvarig kunna visa upp sin
dokumentation och specifikt ett s.k. art. 30-register.
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LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter får endast behandlas om ett av följande villkor är uppfyllt enligt
art. 6 dataskyddsförordningen.
UTFÖRA EN UPPGIFT AV ALLMÄNT INTRESSE ELLER MYNDIGHETSUTÖVNING
Personuppgifter får behandlas om behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av
allmänt intresse. För att en uppgift ska anses vara av allmänt intresse ska uppgiften ha stöd i
lag eller annan författning t.ex. tryckfrihetsförordningen, arkivlagen, skollagen etc.
Den lagliga grunden myndighetsutövning innebär att personuppgiftsbehandling är tillåten
om ni behandlar personuppgifter i er myndighetsutövning. All myndighetsutövning ska
grundas på lagar, förordningar eller andra författningar.
FULLGÖRA ETT AVTAL
Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal mellan den
registrerade och den personuppgiftsansvarige.
FULLGÖRA EN RÄTTSLIG FÖRPLIKTELSE
Personuppgifter får behandlas om det till exempel anges i lag att den personuppgiftsansvarige är skyldig att lämna vissa uppgifter till en annan myndighet eller till en domstol, ex.
bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen eller att kommunens nämnder, i egenskap av
arbetsgivare, är skyldiga att redovisa skatter och sociala avgifter avseende sina anställda.
SKYDDA GRUNDLÄGGANDE INTRESSEN
Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att rädda en persons liv. I huvudsak
handlar det om tillfällen när personen inte kan fatta beslut eller lämna samtycke, till exempel
om en person är medvetslös.
SAMTYCKE
Personuppgifter får behandlas om den registrerade ger sitt uttryckliga samtycke till
behandlingen. Ett lämnat samtycke kan alltid återkallas.
Ett samtycke kan inte användas som laglig grund för behandling av personuppgifter i fall där
det råder betydande ojämlikhet mellan den registrerade och personuppgiftsansvariga.
Kommunen har därför begränsade möjligheter att använda sig av samtycke som laglig grund
och bör hitta en annan laglig grund. Samtycke är även olämpligt i anställningsförhållanden
eftersom anställda står i beroendeställning till arbetsgivaren.
UTFÖRA EN INTRESSEAVVÄGNING
Det kan vara tillåtet att behandla personuppgifter efter en intresseavvägning. Myndigheter
kan inte stödja sin behandling av personuppgifter på en intresseavvägning. Kommunen kan
alltså inte behandla personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.
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DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER
Den registrerade har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter
innebär i korthet att den registrerade ska få information om när och hur dennes
personuppgifter behandlas och kunna ha kontroll över sina egna uppgifter. Därför har den
registrerade bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade
(begränsade).
RÄTT TILL TILLGÅNG (BEGÄRAN AV REGISTERUTDRAG)
Den registrerade har rätt att få information om huruvida personuppgifter som rör denne
behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna. En begäran kan göras skriftligen
eller digitalt i en av kommunen särskilt framtagen e-tjänst för detta ändamål. Den
personuppgiftsansvarige ska lämna ett skriftligt besked till den registrerade inom en månad
från det att begäran kom in. Det skriftliga beskedet ska lämnas i e-tjänsten eller genom
skriftligt brev till den registrerades folkbokföringsadress.
RÄTT TILL RÄTTELSE
Den registrerade har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Det innebär också att den
registrerade har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är
relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.
RÄTT TILL RADERING (”RÄTTEN ATT BLI GLÖMD”)
Om den registrerade begär att bli bortglömd är personuppgiftsansvarig skyldig att radera
personuppgifterna i vissa särskilda fall. Rätten att bli bortglömd är dock mycket begränsad i
en myndighets verksamhet. Exempelvis kan det krävas att personuppgifterna sparas för att
uppfylla lagstiftningens krav på bevarande av allmänna handlingar, för att kommunen ska
kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i kommunens myndighetsutövning.
ÖVRIGA RÄTTIGHETER
Den registrerade har i vissa fall rätt att begära att få ut sina uppgifter i ett allmänt läsbart
format (rätt till dataportabilitet), att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas (rätt
till begränsning) och rätt att göra invändningar mot personuppgiftsbehandlingen. Den
registrerade kan lämna klagomål som avser behandling av personuppgifter till personuppgiftsansvarig, dataskyddsombudet eller tillsynsmyndigheten.
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SÄKERHET VID BEHANDLING
Den personuppgiftsansvarige är skyldig att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska
säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i verksamheten. I det
arbetet ingår att kartlägga integritetsrisker och ha rutiner för upptäckt och hantering av
personuppgiftsincidenter. Det är viktigt att vidta säkerhetsåtgärder för att skydda de
personuppgifter som hanteras inom verksamheten. Säkerhetsarbetet ska även omfatta
personuppgifter om anställda.
Vilka säkerhetsåtgärder som är lämpliga beror bland annat på hur känslig behandlingen är,
vilka risker som finns för de anställda och vilka tekniska lösningar som är tillgängliga.
TEKNISKA SÄKERHETSÅTGÄRDER
Exempel på tekniska säkerhetsåtgärder är inloggning med stark autentisering,
behörighetsspärrar, loggar, brandväggar, kryptering, pseudonymisering, säkerhetskopiering
och antivirusskydd.
ORGANISATORISKA SÄKERHETSÅTGÄRDER
Organisatoriska säkerhetsåtgärder handlar om det administrativa säkerhetsarbetet som till
exempel tilldelning av åtkomsträttigheter, interna regler och rutiner, instruktioner, riktlinjer,
och policydokument. Utbildning är en viktig del av det organisatoriska säkerhetsarbetet.
För att bedöma vilka säkerhetsåtgärder som är lämpliga måste den personuppgiftsansvarige
göra en helhetsbedömning av vilka risker som behandlingen innebär i det enskilda fallet.
Även behandling av känsliga personuppgifter kan ha olika risknivå beroende på i vilket
sammanhang behandlingen förekommer, hur ingripande behandlingen är och på vilket sätt
den genomförs.
INBYGGT DATASKYDD (PRIVACY BY DESIGN)
Inbyggt dataskydd (privacy by design) innebär att man tar hänsyn till integritetsskyddsreglerna redan när man utformar it-system och rutiner. Det är ett sätt att se till att kraven i
dataskyddsförordningen uppfylls och att den registrerades rättigheter skyddas. Principen om
inbyggt dataskydd bör alltid beaktas vid inköp och upphandling och under hela IT-systemets
livscykel.
DATASKYDD SOM STANDARD (PRIVACY BY DEFAULT)
Kravet på dataskydd som standard (privacy by default) innebär i korthet att den som
behandlar personuppgifter ska se till att personuppgifter i standardfallet inte behandlas i
onödan. Det kan till exempel handla om att de förvalda inställningarna i en tjänst för sociala
media är satta så att inte mer information än nödvändigt samlas in, delas ut eller visas.

HÖGANÄS KOMMUN
KLICKA HÄR FÖR ATT ANGE FÖRVALTNING.
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Page 146 of 449

12 (17)

ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND
Överföring av personuppgifter till tredje land är när personuppgifter blir tillgängliga för
någon i ett land utanför EU/EES-området (så kallad tredjelandsöverföring) och är enligt
huvudregeln i art. 44 dataskyddsförordningen förbjudet.
För överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES-området gäller särskilda
undantagsregler. Dataskyddsförordningen innebär att alla EU:s medlemsstater samt EESländerna har ett likvärdigt skydd för personuppgifter och personlig integritet och därför kan
personuppgifter föras över fritt inom det området utan begränsningar. För länder utanför
det området finns däremot inte några generella regler som ger motsvarande garantier och
därför får tredjelandsöverföring endast ske under särskilda förutsättningar. Det här berör
varje form av överföring av information över gränserna, t.ex. många online IT-tjänster,
molnbaserade tjänster, appar, tjänster för extern åtkomst eller globala databaser m.m. och
behöver analyseras särskilt.

Exempel på överföring av personuppgifter till tredje land:
•
•
•
•

När personuppgifter behandlas i en molntjänst (ex. Microsoft Azure, Google
Cloud, Amazon Web Services) som är baserad utanför EU/EES, via e-post,
chattkonversationer, appar och filer som lagras på olika delningsytor
När ett personuppgiftbiträde anlitas i ett land utanför EU/EES.
När någon utanför EU/EES får tillgång, exempelvis läsbehörighet, till
personuppgifter som finns lagrade inom EU/EES.
När personuppgifter lagras, till exempel på en server, i ett land utanför EU/EES.

Att publicera något på internet är inte tredjelandsöverföring om webbplatsen lagras hos en
internetleverantör som är etablerad inom EU.
ADEKVAT SKYDDSNIVÅ
EU-kommissionen kan fatta beslut om att ett land har en tillräckligt hög skyddsnivå och
personuppgiftsansvarig får då föra över personuppgifter dit på ett lagligt sätt. I
dataskyddsförordningen kallas det för adekvat skyddsnivå. När EU-kommissionen fattar
beslut om adekvat skyddsnivå tittar de bland annat på landets lagar och internationella
åtaganden, vilka möjligheter den registrerade har att få rättslig prövning och om landet
respekterar de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. EU-kommissionen
kontrollerar också att det finns oberoende tillsynsmyndigheter som ansvarar för att
dataskyddsreglerna följs och som kan hjälpa den registrerade. Den personuppgiftsansvarige
får inte själv avgöra om det finns en adekvat skyddsnivå eller inte. Det är bara EUkommissionen som kan fatta ett sådant beslut.
EU-kommissionen har fattat beslut om att skyddsnivån i dessa länder är adekvat, det vill
säga tillräckligt hög enligt dataskyddsförordningen:
Andorra, Argentina, Baliwick of Guernsey, Färöarna, Isle of Man, Israel, Japan, Jersey, Nya
Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Sydkorea, Uruguay samt Kanada.
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Överenskommelsen med USA, Privacy Shield, ogiltigförklarades av EU-domstolen den
16 juli 2020 och kan inte längre användas vid överföring av personuppgifter mellan EU och
USA. Nya beslut fattas löpande och uppgifterna ska kontrolleras hos IMY vid behov.
NÄR FÅR UPPGIFTER ANNARS ÖVERFÖRAS TILL TREDJE LAND?
Personuppgifter får överföras till ett land utanför EU/EES om det bland annat finns
godkända standardavtalsklausuler.
STANDARDAVTALSKLAUSULER (SCC)
EU-kommissionen har godkänt vissa standardavtalsklausuler som handlar om dataskydd
(Standard Contractual Clauses, SCC). Den senaste versionen godkändes av EUkommissionen den 4 juni 2021. Om avtal ingås, som innehåller dessa standardavtalsklausuler, med någon utanför EU/EES, är det tillåtet att överföra personuppgifter till dem.
Observera dock att man inte får ändra i klausulerna. Standardavtalsklausulerna innehåller
skyldigheter dels för personuppgiftsansvariga som vill föra över personuppgifter till länder
utanför EU/EES, dels för personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden som tar
emot sådana uppgifter. Klausulerna återspeglar också de krav på tredjelandsöverföring som
uppställs i dataskyddsförordningen med exempel på tekniska och organisatoriska
skyddsåtgärder och tar hänsyn till följderna av den så kallade Schrems II-domen
(EU-domstolen nr C-311/18). Enligt rekommendationer från Europeiska
Dataskyddsstyrelsen (”EDPB”) måste standardavtalsklausulerna kompletteras med
ytterligare tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att nå adekvat skyddsnivå.
KONSEKVENSBEDÖMNING
Den personuppgiftsansvarige måste i vissa fall göra en konsekvensbedömning avseende
dataskydd vid behandling av personuppgifter som innebär förhöjda integritetsrisker. I dessa
fall ska dataskyddsombudet rådfrågas. En konsekvensbedömning avseende dataskydd kräver
att personuppgifterna klassificeras utifrån såväl dataskyddslagstiftning och offentlighets- och
sekretesslagen som utifrån informationssäkerhet. Klassning och konsekvensbedömning
ligger till grund för vilka säkerhetskrav som ska ställas på organisatoriska och tekniska
säkerhetslösningar samt på fysisk säkerhet. Om en personuppgiftsbehandling sannolikt leder
till en hög risk för de registrerades rättigheter och friheter är den personuppgiftsansvarige
skyldig att göra en konsekvensbedömning.
IMY kan i förhandssamråd utfärda råd, förelägganden eller förbud som säkerställer att
behandlingen är i enlighet med dataskyddsförordningens regler.

PERSONUPPGIFTSINCIDENTER
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som innebär att personuppgifter
oavsiktligt eller olagligt förstörs, förloras, ändras eller röjs. Det kan även handla om att
någon får obehörig åtkomst till de personuppgifter som behandlas. Kommunkoncernen har
en e-tjänst samt rutin för rapportering av misstänkta och/eller inträffade personuppgiftsincidenter.
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Respektive nämnd och bolag ansvarar för att dess anställda är medvetna om sin skyldighet
att rapportera personuppgiftsincidenter i e-tjänsten enligt de rutiner som gäller.
Personuppgiftsincidenter ska anmälas till IMY såvida det inte är osannolikt att incidenten
kommer innebära risker för de registrerade. En sådan anmälan ska göras inom 72 timmar
från det att någon i organisationen fick kännedom om incidenten. Det är därför mycket
viktigt att incidenten rapporteras omgående i e-tjänsten. I vissa fall ska nämnden också
informera den registrerade om incidenten.

PERSONUPPGIFTER I ALLMÄNNA HANDLINGAR
Kommunkoncernen behandlar en stor mängd personuppgifter i handlingar. Det ligger på
respektive nämnd och bolag att hantera brev eller e-post som innehåller personuppgifter på
ett säkert sätt, såsom i säkra ärendehanteringssystem.
Enligt dataskyddsförordningen får kommunkoncernen, för att utföra en uppgift av allmänt
intresse, lämna ut personuppgifter i allmänna handlingar i enlighet med offentlighetsprincipen. Skyldigheten att lämna ut allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen gäller
dock inte elektronisk utlämning av handlingar. Dataskyddsförordningen gäller därför för de
handlingar som lämnas ut via e-post eller via e-tjänster. De som begär ut allmänna
handlingar har enligt offentlighetsprincipen endast en rätt att läsa uppgifterna på plats eller
få en fysisk kopia av handlingarna. De personuppgifter som lämnas ut elektroniskt måste
därför skyddas genom lämpliga skyddsåtgärder enligt dataskyddsförordningen.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER I E-POST
E-post innehåller nästan alltid personuppgifter, till och med själva e-postadressen är i sig en
personuppgift, det betyder att dataskyddsförordningen gäller för e-post. Det ligger på
respektive nämnd och bolag att hantera brev eller e-post som innehåller personuppgifter på
ett säkert sätt, såsom i säkra ärendehanteringssystem. För att inte sprida personuppgifter
försök att i möjligaste mån styra bort att hantera personuppgifter i e-post, använd istället
avsedda ärendehanteringssystem.
INKOMMEN E-POST
Det som skiljer e-post från annan uppgiftshantering är att innehållet oftast är okänt när
e-posten kommer in till verksamheten. Utgångspunkten är att en verksamhet behöver ta
hand om inkommande post. Myndigheter kan därför som regel behandla personuppgifter i
e-post med stöd av den lagliga grunden att utföra en uppgift av allmänt intresse.
När e-posten väl är mottagen beror det på innehållet om och hur länge det får sparas.
Personuppgifter som ska fortsätta behandlas ska överföras till ett ärendehanteringssystem
och sedan ska e-postmeddelandet raderas. Känsliga personuppgifter, integritetskänsliga
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personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter som kommit in oskyddade via e-post ska
raderas ur ett e-postsvar eller vid vidarebefordran.
Offentlighetsprincipen går före dataskyddsförordningen men dataskyddsförordningen styr
hur uppgifterna lämnas ut. Kommunkoncernen är inte skyldig att lämna ut uppgifter i
elektronisk form via e-post, tryckfrihetsförordningen reglerar enbart utlämning per post eller
möjligheten att ta del av handlingen på stället.
E-post som kommer in till kommunkoncernen blir normalt en allmän handling som ska
registreras eller hållas ordnad. Kommunkoncernen är enligt arkivlagen skyldig att bevara
allmänna handlingar. Utgångspunkten är att det är tillåtet att behandla personuppgifter för
att uppfylla kraven i arkivlagen om bevarande av allmänna handlingar. Alla e-postmeddelanden hos myndigheter är dock inte allmänna handlingar, till exempel privata
meddelanden och meddelanden inom en facklig organisation.
FLYTTA PERSONUPPGIFTER FRÅN E-POSTEN
Det är tillåtet för kommunen som myndighet att ta emot personuppgifter via e-post, men
e-postsystemet ska inte användas för att spara uppgifter under en längre tid eftersom det
inte är en säker lagringsplats. Personuppgifter som inkommit via e-post ska istället flyttas
från e-posten till ett lämpligare system, som till exempel ett ärendehanteringssystem.
FÖRHINDRA ATT PERSONUPPGIFTER SPRIDS
Sprid inte personuppgifter i onödan. Skicka bara personuppgifter till dem som behöver
uppgifterna för sitt arbete. Om e-post måste användas, undersök om det går att avidentifiera
uppgifterna. Om du skickar e-post till många samtidigt, överväg om adresserna ska skrivas i
fältet för dold kopia. Undvik att skicka e-postmeddelanden som kopia i onödan.
Undvik att bifoga dokument som innehåller personuppgifter. Spara istället dokumentet på
ett ställe och skicka en länk till dokumentet via e-post.
KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER FÅR INTE BEHANDLAS I E-POST
Känsliga personuppgifter och uppgifter under sekretess får inte skickas via e-post. I
möjligaste mån ska det undvikas att behandla integritetskänsliga personuppgifter och extra
skyddsvärda personuppgifter via e-post. Om ni måste använda e-post för integritetskänsliga
personuppgifter, använd e-post som är skyddad med kryptering så att endast den avsedda
mottagaren kan ta del av uppgifterna.
Försök att i möjligaste mån styra bort att enskilda skickar in känsliga personuppgifter via
oskyddad e-post. Om ni får in känsliga personuppgifter via e-post, se till att de tas bort från
e-posten så snart som möjligt. Ange inte heller känsliga personuppgifter i ditt autosvar,
såsom uppgift om din sjukfrånvaro.
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UNDVIK PERSONUPPGIFTER I RUBRIKRADEN
Skriv inte namn på personer i ämnesraden på e-postmeddelandet. Skriv inte heller några
andra integritetskänsliga personuppgifter som till exempel uppgifter om hälsa eller
personnummer.
SKAPA MALLAR FÖR ÅTERKOMMANDE UTSKICK
Låt inte e-post ligga kvar i e-postlådan för framtida bruk av formuleringar. Sådana texter bör
istället tömmas på personuppgifter och göras om till mallar som sparas på annan plats.

PUBLICERING AV PERSONUPPGIFTER DIGITALT
PUBLICERING AV ANSTÄLLDAS OCH FÖRTROENDEVALDAS PERSONUPPGIFTER
Publicering av anställdas personuppgifter, såsom namn, befattning, kommunalt
telefonnummer och kommunal e-postadress och liknande arbetsplatsrelaterade
personuppgifter kan normalt publiceras utan den registrerades samtycke om publiceringen
är nödvändig för att informera om kommunkoncernens verksamhet. Den lagliga grunden
för publiceringen är i sådant fall utföra uppgift av allmänt intresse. Uppgifter om
familjeförhållanden, bostadsadress, privat telefonnummer och fritidsintressen får inte
publiceras.
Publicering av förtroendevaldas personuppgifter, såsom namn, parti och kommunal
e-postadress som tillhandahålls av kommunkoncernen får publiceras med stöd av den lagliga
grunden utföra uppgift av allmänt intresse. Partitillhörighet är en känslig personuppgift
enligt dataskyddsförordningen men med hänsyn till att förtroendevalda anses ha
offentliggjort sin politiska åsikt kan uppgiften behandlas enligt undantaget i art. 9
dataskyddsförordningen. Den förtroendevaldes privata telefonnummer eller privata
e-postadress ska inte publiceras. Uppgifter om förtroendevaldas familjeförhållanden,
bostadsadress, privat telefonnummer och fritidsintressen får inte publiceras.
PUBLICERING AV FOTO OCH FILM PÅ KOMMUNKONCERNENS ANSTÄLLDA
Möjligheten att publicera foto och film på anställda får bedömas i varje enskilt fall. Att få sin
bild publicerad på internet kan av många upplevas som särskilt känsligt. Samtycke är ofta
inte lämpligt i anställningsförhållande eftersom anställda står i beroendeställning till
arbetsgivaren, man måste alltså hitta en annan laglig grund. Om ändamålet är att informera
om verksamheten kan den lagliga grunden vara att behandlingen är nödvändig för att
uppfylla en uppgift av allmänt intresse.
Ett alternativ är att ingå ett modellavtal med den anställde och publiceringen stöds då av den
lagliga grunden att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal.
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PUBLICERING AV FOTO OCH FILM PÅ MEDBORGARE
Publicering av foto och film för att informera om kommunkoncernens verksamhet:
Vid syftet med att publicera foto och film av medborgare för att informera om
kommunkoncernens verksamhet kan den lagliga grunden vara att kommunkoncernen utför
en uppgift av allmänt intresse när foto och film publiceras. Att det är en myndighets uppgift
att tillhandahålla information om sin verksamhet framgår av 6 § myndighetsförordningen.
PUBLICERING AV PERSONUPPGIFTER I PROTOKOLL OCH DIARIER
Kommunkoncernen får publicera information på internet från vissa allmänna handlingar
även om informationen omfattar personuppgifter (harmlösa). De allmänna handlingar som
avses är sådana som utgör eller ingår i:
• diarium (som avses i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen)
• kallelse till ett sammanträde med fullmäktige eller nämnd
• kungörelse om sammanträde med fullmäktige, eller
• justerat protokoll som har förts vid ett sammanträde med fullmäktige eller en
nämnd.
PERSONUPPGIFTER SOM INTE FÅR PUBLICERAS
Följande personuppgifter får inte publiceras på kommunkoncernens webbplats:
• Uppgifter som omfattas av sekretess och tystnadsplikt
• Känsliga personuppgifter
➢ Uppgifter som avslöjar politiska åsikter och medlemskap i fackförening får
publiceras i de fall som den enskilde själv på ett tydligt sätt offentliggjort
uppgifterna (till exempel förtroendevalda politikers politiska åsikter eller
fackliga företrädares medlemskap i fackförening).
• Integritetskänsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om enskildas personliga
förhållanden eller sådant som har en nära koppling till den enskildes privata sfär
• Personnummer eller samordningsnummer

RÄTTSLIGA KONSEKVENSER
Ansvaret för behandling av personuppgifter ligger alltid på den personuppgiftsansvarige.
IMY är tillsynsmyndighet. IMY kan i vissa fall döma ut en administrativ sanktionsavgift till
följd av överträdelser av dataskyddslagstiftningen. Sanktionsavgiften för myndigheter kan
som mest uppgå till 10 miljoner kronor per överträdelse.
Varje person som lidit skada till följd av överträdelser av dataskyddsförordningen har rätt till
skadestånd av personuppgiftsansvarige för den uppkomna skadan.
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1 OMFATTNING
Riktlinjerna är en konkretisering av Höganäs kommuns policy för informationssäkerhet och
personuppgiftshantering med mer detaljerad information för hur information och ska
hanteras inom kommunkoncernen. Dessa riktlinjer gäller för alla verksamheter vilket
innebär att det inte finns utrymme att besluta om lokala avvikelser.
Riktlinjerna för informationssäkerhet är en konkretisering av Höganäs kommuns policy för
informationssäkerhet och personuppgiftshantering KS/2019/255 och anger hur
information ska hanteras inom kommunkoncernen. Dessa riktlinjer gäller för alla
verksamheter vilket innebär att det inte finns utrymme att besluta om lokala avvikelser,
enbart lokala tillägg specifika för verksamheten. Riktlinjerna kompletteras av regler för
informationssäkerhet.
Alla medarbetare inom kommunkoncernen ska regelbundet informeras om och utbildas i
innehållet i riktlinjer och regler för informationssäkerhet enligt fastställd utbildningsplan.
Bestämmelserna i riktlinjerna omfattar även externa parter som arbetar på uppdrag åt
Höganäs kommunkoncern, exempelvis konsulter eller inhyrd kompetens.
För extern part ansvarar den person som tecknar avtal med den externa resursen för att
informationen kommer denna till del. Policy för informationssäkerhet och
personuppgiftshantering konkretiseras även i riktlinjer för personuppgiftshantering med
tillhörande regler och rutiner.
Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslag (2018:585) omfattas inte
av bestämmelserna i dessa riktlinjer, för dessa finns en särskild säkerhetsskyddsanalys1 och
säkerhetsskyddsplan2.

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

Page 158 of 449

6 (38)

2022-01-22
Riktlinjer för
informationssäkerhet
version 5.0

1.1

STRUKTUR OCH LÄSANVISNINGAR

För att ge god läsbarhet är dokumentet uppdelat i fem kapitel som riktar sig till olika
målgrupper.
KAPITEL

INNEHÅLL

PRIMÄR MÅLGRUPP

1

Omfattning

Introduktion
informationssäkerhet

Alla medarbetare

2

Styrning och ansvar

Roller och ansvarsfördelning
för informationssäkerhet.
Information och riktlinjer för
hur arbetet med
informationssäkerhet ska
bedrivas

Alla medarbetare

3

Informationssäkerhet
för medarbetare

Information, riktlinjer och
regler för hur information ska
hanteras i olika situationer

Alla medarbetare

4

Informationssäkerhet i Information och riktlinjer för Chef, informationsägare,
verksamhet
Informationssäkerhet för hur systemägare samt roller för
information ska hanteras inom systemförvaltning
verksamhet och förvaltning.

5

Informationssäkerhet i Information och riktlinjer för
IT-miljön
hur informationssäkerhet ska
hanteras inom IT-miljön.

1.2

Chef, informationsägare,
systemägare samt roller för
systemförvaltning

BILAGOR

Riktlinjer för informationssäkerhet består av detta huvuddokument samt nedan angivna
bilagor, vilka utgör en integrerad del av Riktlinjer för informationssäkerhet.
Bilaga 1, Termer och definitioner (i detta dokument)
Bilaga 2, Mall för informationsinventering, klassning, riskbedömning och riskåtgärder
(separat bilaga)
Bilaga 3, Skyddsnivåer (separat bilaga)
Bilaga 4, Säkerhetsåtgärder (separat bilaga)

1.3

INTRODUKTION – VAD ÄR INFORMATIONSSÄKERHET?

Information är data som har ett värde för oss och alltså en tillgång som ska skyddas.
Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla lämpligt skydd av information.
Det innefattar information i alla dess former - muntlig, skriftlig eller digitalt - och oavsett
HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs � 042-33 71 00 � kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Page 159 of 449

7 (38)

2022-01-22
Riktlinjer för
informationssäkerhet
version 5.0

hur information lagras, bearbetas eller kommuniceras. Rätt säkerhet innebär att hantera vår
information på rätt sätt.

Informationssäkerhet handlar om att rätt information ska finnas tillgänglig för rätt person
i rätt tid. Informationen ska inte kunna förvanskas eller förstöras och den ska inte hamna i
orätta händer och missbrukas. I en kommunal verksamhet är spårbarhet en viktig del av
informationssäkerheten liksom att det finns tydliga instruktioner kring var informationen
lagras och när den eventuellt ska gallras.
För att hålla rätt säkerhet behöver vi struktur, rutiner och skydd av information baserat på
fyra aspekter:
Konfidentialitet
Riktighet
Tillgänglighet
Spårbarhet

att informationen inte tillgängliggörs eller avslöjas för obehörig
att informationen är korrekt, aktuell och fullständig
att informationen är åtkomlig och användbar av behörig
att det går att spåra vem som tagit del av eller ändrat informationen

Avvikelser som kan påverka innehållet i någon av dessa aspekter kallas incidenter.
Grundregeln är att allt vi gör inom tjänsten är öppet för insyn och granskning enligt
offentlighetsprincipen. Viss information är känslig och måste skyddas från obehöriga att ta
del av. Det handlar ofta om hänsyn till den personliga integriteten och för att undvika att
enskilda individer kommer till skada.
En stor del av kvaliteten i Höganäs kommuns informationssäkerhet beror därför på hur du
som enskild medarbetare hanterar informationen.
1.3.1

INFORMATIONSSÄKERHET OCH DIGITALISERING

I princip alla i samhället – privatpersoner, företag, myndigheter och andra organisationer –
använder någon form av digital enhet och allt fler tjänster är beroende av ett gemensamt
nätverk - Internet.
När myndigheter, företag och andra organisationer erbjuder digitala tjänster på internet
innebär det att informationen inte längre är en organisations interna tillgång och
angelägenhet, utan flödar mellan organisationer i näringsliv och offentlig förvaltning och
över nationsgränser. Gränser suddas ut mellan vem som äger och bär ansvar för viss
information, vilket gör att det blir svårare att definiera hur den får användas och vem som
kan och får ändra information. Detsamma kan gälla mellan olika verksamheter inom vår
organisation.
Utvecklingen innebär utmaningar för en kommuns informationssäkerhet. Information är en
viktig och strategisk resurs som genomsyrar alla verksamheter. Utvecklingen där
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informationshantering och informationsflöden antar nya former, i kombination med en
ökad och förändrad hotbild innebär att informationssäkerhet är en förutsättning för att
Höganäs kommunkoncern ska kunna delta i det digitala samhället.
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2 STYRNING OCH ANSVAR
2.1

ROLLER, ANSVAR OCH ORGANISATION

Ansvaret för informationssäkerheten följer ordinarie verksamhetsansvar. Detta gäller från
kommunledningen till den enskilde medarbetaren. Detta innebär att den som är ansvarig för
en viss verksamhet också är ansvarig för informationssäkerheten inom verksamhetsområdet.
Kommunen har en informationssäkerhetsansvarig som i samverkan med en utsedd
representant (ambassadör) från varje förvaltning / bolag och med
informationssäkerhetsrådet stödjer verksamheterna i systematiskt arbete med
informationssäkerhet.
2.1.1

ÖVERGRIPANDE ANSVAR

Kommunfullmäktige har ansvar för att fastställa policy, riktlinjer och regler för
informationssäkerhet och personuppgiftshantering. Koncernledningen ansvarar för att
informationssäkerhetsarbetet bedrivs i linje med den fastställda policyn, med
kompletterande riktlinjer och regler och för att alla medarbetare i Höganäs kommun
efterlever informationssäkerhetspolicyn. Varje förvaltningschef/bolagschef ansvarar för att
förankra dessa riktlinjer och regler i den egna verksamheten.
2.1.2

ANSVAR INOM RESPEKTIVE VERKSAMHET

Varje nämnd och bolagsstyrelse är ansvarig för informationssäkerheten inom sitt
verksamhetsområde. Nämnd eller bolagsstyrelse kan vid behov besluta om instruktioner
som kompletterar de övergripande riktlinjerna för informationssäkerhet. Respektive
nämnd/bolagsstyrelse har ett samordningsansvar för informationssäkerheten inom
respektive verksamhetsområde. Verksamhetsansvarig, oavsett nivå, ansvarar för
informationssäkerheten inom sin verksamhet. Säkerhetsansvaret i sig kan inte delegeras,
däremot kan ansvaret att genomföra vissa arbetsuppgifter fördelas.
2.1.3

CHEFS ANSVAR

Varje chef har ett ansvar att delge information och utbildning i informationssäkerhetsfrågor
till sina medarbetare samt ge medarbetare förutsättningar att följa de riktlinjer och regler
som gäller.
Chefen eller uppdragsgivaren ansvarar för att avgöra om tillgången till känslig information
behöver regleras i en tystnads- och sekretessförbindelse. En sådan förbindelse gäller även
efter att anställningen eller avtalet upphört.
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2.1.4

MEDARBETARES ANSVAR

Alla medarbetare inom verksamheten har ett ansvar för verksamhetens informationssäkerhet.
Om du som medarbetare upptäcker att du har tillgång till som du inte borde ha tillgång till
ska du snarast informera din närmsta chef eller uppdragsgivare. Du som medarbetare
ansvarar för att
•
•
•
•
•

2.1.5

delta i utbildningar i informationssäkerhet
i eget arbete följa riktlinjer och regler för informationssäkerhet
vid användning av IT-stöd ta del av instruktioner om hur dessa resurser ska
hanteras, vilka villkor och vilket ansvar som gäller för dessa.
rapportera informationssäkerhetsrelaterade brister och incidenter.
vid tillgång till information som du inte borde ha tillgång till ska du snarast
informera närmaste chef eller uppdragsgivare.
SYSTEMÄGARES ANSVAR

Systemägare ansvarar för att IT-stöd följer policy för informationssäkerhet- och
personuppgiftshantering och de riktlinjer och regler som är kopplade till policyn.
Systemägare är bland annat ansvarig för systemets informationssäkerhet.
Systemägare ska besluta om systemets informationssäkerhetsnivåer genom att klassning sker
i enlighet med Höganäs kommuns modell för informationsklassning. Systemägare ska
tilldela tillräckligt med resurser i IT-stödets systemförvaltningsplan så att
informationssäkerhetsnivån kan uppnås.
Vem som är systemägare ska för varje IT-stöd dokumenteras i en systemförvaltningsplan.
För mer information om systemförvaltning se kommunens systemförvaltningsmodell.
2.1.6

INFORMATIONSÄGARE

En informationsägare är den som har ansvar för en viss informationsmängd.
Informationsägaren ska avgöra hur informationen ska klassas och utifrån denna ställa krav
på hur information kan och får hanteras och användas. Om ett system har en homogen
mängd information som kan kopplas till den verksamhet som en systemägare ansvarar för,
är normalt systemägaren även informationsägare. I de fall systemägare inte också är
informationsägare för informationen i IT-stöd (till exempel ett diariesystem som hanterar
många olika slag av information), så är informationsägare istället kravställare på systemägare
vad gäller informationssäkerheten för den aktuella informationen.
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2.1.7

PROCESSÄGARE

I större IT-stöd som hanterar flera processer kan det utöver informationsägare även finnas
processägare som ansvarar för att processen är ändamålsenlig och effektiv. Processägaren är
kravställare på systemägaren i att IT-stödet ska vara ändamålsenligt och effektivt för
arbetsprocessen.
2.1.8

SYSTEMFÖRVALTARE

Systemförvaltare ansvarar bland annat för att IT-säkerheten i IT-stöd överensstämmer med
verksamhetens krav så att rätt säkerhetsnivå upprätthålls med ett skydd som motiveras av
dokumenterad klassning. Systemförvaltare utses av systemägare.
2.1.9

TEKNISK SYSTEMFÖRVALTARE

I en verksamhet ska det finnas en utsedd ägare för aktuella system och som då har ansvaret
för säkerheten i systemet. Det ska finnas utsedda ansvariga hos intern eller extern
driftsleverantör som kan fungera som motpart till dessa roller så att rätt nivå av säkerhet
uppnås. I Höganäs heter den rollen teknisk systemförvaltare.
2.1.10

IT-AVDELNINGENS ANSVAR

IT-avdelningen ansvarar för att säkerheten i kommunens IT-miljö. IT-avdelningen
säkerställer att IT-miljön följer verksamhetens krav, legala krav samt policy och riktlinjer för
informationssäkerhet och personuppgiftshantering.
2.1.11

IT-SÄKERHETSANSVARIG

IT-chef är IT-säkerhetsansvarig och samordnar arbetet med säkerheten i Höganäs kommuns
IT-miljö och är stödjande vid kravställning på externa aktörer.
IT-säkerhetsansvarig ansvarar för kontroll och uppföljning av IT-miljöns IT-säkerhet och
omvärldsbevakning inom IT-säkerhetsområdet samt är ytterst ansvarig för säkerheten i ITmiljön.
IT-säkerhetsansvarig är stöd till verksamheter i IT-säkerhetsfrågor, riskanalyser rörande ITrelaterade risker och bistår vid utredningar av misstänkta och inträffade säkerhetsincidenter.
Verkar som stöd vid revision och besvarande av revisionsrapporter som berör IT-miljön
och dess säkerhet.
2.1.12

INFORMATIONSSÄKERHETSANSVARIG

Informationssäkerhetsarbetet i kommunen leds och samordnas av
informationssäkerhetsansvarig. Informationssäkerhetsansvarig ansvarar för att kommunens
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övergripande styrdokument är aktuella, att utveckla och förvalta metoder, vägledningar och
annat stödmaterial inom informationssäkerhetsområdet (LIS), att i samverkan med
ambassadörer för informationssäkerhet stödja verksamheterna i frågor som rör
informationssäkerhet och att i samverkan med ambassadörer för informationssäkerhet öka
informationssäkerhetsmedvetandet inom kommunen.
Höganäs kommuns IT-samordnare är informationssäkerhetsansvarig.
2.1.13

INFORMATIONSSÄKERHETSAMBASSADÖRER

Varje förvaltning eller bolag utser minst en ambassadör för informationssäkerhet vars ansvar
är
•
•
•
•
•
•
2.1.14

stöd vid informationsinventering, klassning och riskbedömning i den egna
verksamheten
stöd i framtagning och genomförande av handlingsplaner för den egna
verksamhetens informationssäkerhet
tillsammans med informationssäkerhetsansvarig ta fram utbildningsmaterial riktat
till den egna verksamheten
sprida information om övergripande styrdokument kring informationssäkerhet i den
egna verksamheten
att stödja den egna verksamheten i frågor som rör informationssäkerhet,
öka informationssäkerhetsmedvetandet inom den egna verksamheten
INFORMATIONSSÄKERHETSRÅD

Ett informationssäkerhetsråd där kommunens informationssäkerhetsansvarig, ITsäkerhetsansvarig, säkerhetsskyddschef, kris- och beredskapssamordnare, kommunarkivarie
samt kommunjurist med dataskyddsansvar ska inrättas och träffas två gånger per år.
Informationssäkerhetsrådet leds av kommunens informationssäkerhetsansvarige och
rapporterar till koncernledning genom kommunchef. Informationssäkerhetsrådet fungerar
som remissinstans och rådgivare i frågor som rör informationssäkerhet och är ett forum för
erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning.

2.2

STYRANDE OCH STÖDJANDE DOKUMENT

Följande styrdokument ska finnas som stöd för arbetet med informationssäkerhet.
•

Policy för informationssäkerhet och personuppgifter3 - uttrycker ledningens
viljeinriktning med informationssäkerhet. Policyn är övergripande, beslutas av
Kommunfullmäktige och gäller samtliga förvaltningar och kommunala bolag. Riktar
sig till samtliga medarbetare inom Höganäs kommunkoncern.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

Riktlinjer för informationssäkerhet samt riktlinjer för personuppgifter konkretiserar ”Policy för informationssäkerhet och personuppgifter”, innefattar
även regler. Beslutas av kommunfullmäktige och gäller samtliga nämnder och
kommunala bolag. Riktar sig till alla medarbetare inom Höganäs kommunkoncern.
Regler för informationssäkerhet4 beslutas av kommunfullmäktige och gäller
samtliga nämnder och kommunala bolag. Riktar sig till alla medarbetare inom
Höganäs kommunkoncern.
Informationsinventering med informationsklassning, riskanalys och
riskåtgärder uppdateras en gång per år i respektive verksamhet samt vid större
organisatoriska förändringar eller vid byte av verksamhetssystem. Genomförs i
beslutad informationsinventeringsmall – Mall informationsinventering, klassning,
riskanalys och åtgärder5. Riskåtgärder beslutas av ledningsgrupp i respektive
förvaltning / bolag.
Handlingsplaner för informationssäkerhet tas fram av respektive verksamhet
årligen och innehåller konkreta mål och åtgärder baserade på
informationssäkerhetsanalysen. Beslutas av ledningsgrupp i respektive förvaltning /
bolag.
Systemförvaltningshandbok6 innehåller stöd för verksamheterna att utforma
systemförvaltningsplan för respektive IT-stöd. Beslutas av informationssäkerhetsråd
och gäller samtliga förvaltningar och kommunala bolag.
Utbildningsplan för informationssäkerhet, personuppgiftshantering och
dokumenthantering med koncernövergripande grundutbildning för samtliga
medarbetare samt verksamhetsspecifik utbildning för varje verksamhet tas fram av
informationssäkerhetsansvarig i samråd med informationssäkerhetsambassadörer.
Dokumenthanteringsplan, som innefattar regler för
gallring/bevaring/lagringsplats och informationsklassning för verksamhetens
information. Beslutas av respektive nämnd och omfattas av reglerna i
arkivreglementet.
Systemförvaltningsplan – varje IT-system ska ha en systemförvaltningsplan som
beskriver förvaltning, utveckling, ansvar, behörighetsstruktur för det aktuella
systemet. Systemägare ansvarar för att systemförvaltningsplan finns för varje ITsystem. Systemförvaltningsplan ska följa framtagen mall enligt
systemförvaltningshandbok7 och ska innehålla information om vilka dokument som
ska finnas för varje IT-system och var de förvaras. Se systemförvaltningshandbok
för mer information.
Informationsklassning av IT-system- Varje IT-system ska genomgå en klassning
av informationssäkerhetsnivå. Systemägare ansvarar för att informationsklassning
sker och dokumenteras.
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2.3

LEDNINGSSYSTEM FÖR INFORMATIONSSÄKERHET

I Höganäs kommuns informationssäkerhetspolicy anges att vi ska bedriva ett systematiskt
informationssäkerhetsarbete med målet att skapa ett ledningssystem för
informationssäkerhet (LIS). Systematiskt informationssäkerhetsarbete är att arbeta
förebyggande och att kontinuerligt anpassa skyddet utifrån organisationens behov och
risker. Då finns informationen tillgänglig när vi behöver den, vi kan lita på att den är riktig
och inte manipulerad och att endast behöriga personer får ta del av den. Ett LIS är ett
etablerat begrepp för ett systematiskt arbete med informationssäkerhet och innebär en
metodik som syftar till att upprätta, införa, driva, övervaka, granska, underhålla och förbättra
organisationens informationssäkerhet. LIS avser här inte ett IT-baserat system utan en
metodik.
Eftersom kommunen och dess omvärld är i ständig förändring är informationssäkerhetsbehovet dynamiskt och måste ständigt anpassas till exempelvis
organisationsförändringar, nya lagar, nya hotbilder och strömningar i samhället. Det räcker
därför inte att skapa ett skydd som svarar mot interna och externa förutsättningar idag,
eftersom dessa kan se annorlunda ut i morgon. Ett systematiskt arbete med
informationssäkerhet med ett LIS syftar i stort till att informationssäkerheten anpassas efter
interna och externa förutsättningar, och som därigenom upprätthåller en lämplig skyddsnivå
över tid.
Höganäs kommuns LIS bygger på de internationella standarderna för informationssäkerhet i
ISO/IEC27000-serien och utgår från metodstöd framtaget av MSB (Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap).
Standarderna i serien utgår från ett verksamhetsdrivet och riskorienterat arbete med
informationssäkerhet. Utgångspunkten är också att det är information som ska skyddas,
utifrån de fyra aspekterna konfidentialitet, riktighet, spårbarhet och tillgänglighet, medan ITstöd är sekundära resurser som används för att hantera informationen.
Att standardserien är så etablerad och spridd innebär fördelar. Förutom att man tar tillvara
samlade kunskaper och erfarenheter från hela världen så använder man ett gemensamt
ramverk och en gemensam terminologi som underlättar vid kommunikation och samverkan
med andra aktörer, exempelvis i samband med utbildning, revisioner och upphandlingar.

2.4

INFORMATIONSKLASSNING

Informationsklassning är en grundläggande komponent i informations-säkerhetsarbetet.
Genom att klassa information utifrån krav på dess konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet
och spårbarhet skapar vi förståelse för, och kan styra vilket skydd som krävs för olika
informationsmängder. Klassning av information ska ske utifrån rättsliga krav som lagar och
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föreskrifter, men även interna krav på informationens värde, känslighet och betydelse för
Höganäs kommuns verksamheter. Idén med informationsklassning är att skydd ska anpassas
till kraven på en viss informationsmängd. En viss information kan exempelvis vara mycket
kritisk när det gäller tillgänglighet och riktighet, men mindre känslig när det gäller
konfidentialitet.
Att klassificera information på ett enhetligt sätt utifrån konfidentialitet, riktighet, spårbarhet
och tillgänglighet är en fundamental aktivitet i ett ledningssystem för informationssäkerhet
(LIS). En modell definierar nivåer av skyddskrav kopplat till de fyra aspekterna
konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet så att information kan klassas på ett
enhetligt sätt i hela organisationen.
2.4.1

ORGANISATORISKA SKYDDSÅTGÄRDER

Organisatoriska skyddsåtgärder i ett LIS syftar till att användare och ledning ska ha tillräcklig
kunskap om informationssäkerhet och de regler som gäller. Alla medarbetare ska få
utbildning i informationssäkerhet och de regler som gäller. En utbildningsplan som omfattar
alla medarbetare är framtagen och revideras årligen. Varje förvaltning och bolag genomför
en informationsinventering med tillhörande klassning, riskbedömning, riskhantering och
handlingsplan för informationssäkerhet i den egna verksamheten. Inventering och
handlingsplan uppdateras en gång per år.

2.5

HÖGANÄS MODELL FÖR INFORMATIONSKLASSNING

Höganäs kommun har i och med dessa riktlinjer antagit en egen modell för
informationsklassning. Modellen baseras på Sveriges nationella modell för
informationsklassning som är utgiven av MSB och SIS, men har anpassats till kommunens
behov och dokumenteras i framtagen i bilaga 2, mall för informationsinventering, klassning,
riskbedömning och riskåtgärder.
Modellen utgår från de fyra aspekterna konfidentialitet, tillgänglighet, riktighet och
spårbarhet och de fyra skyddsnivåerna öppen, grundläggande, utökad och hög.
Skyddsnivåerna konkretiseras i skyddsåtgärder för varje nivå för att definiera hur
informationen får och ska hanteras.
2.5.1

SKYDDSNIVÅ OCH SKYDDSÅTGÄRDER

Öppen skyddsnivå innebär att det är försumbar påverkan för enskild individ eller för
Höganäs kommunkoncern ur aspekterna konfidentialitet och spårbarhet. Öppen
information behöver inte ha något skydd mot insyn och har normalt ingen begränsad
åtkomst. Däremot är det viktigt att förstå att all information – även öppen – har minst
normala skyddskrav när det gäller dess riktighet och tillgänglighet (*). Det kan också krävas
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beslut för att viss information ska vara öppen och publik. För öppen nivå finns inga
skyddsåtgärder gällande lagring, delning, behörighet, fysisk säkerhet eller distansarbete
utöver det som anges i verksamhetens dokumenthanteringsplan.

Grundläggande skyddsnivå gäller för information där påverkan är måttlig. Om
informationen innehåller personuppgifter som inte är känsliga gäller grundläggande
skyddsnivå. Skyddsåtgärderna i den här nivån omfattas av allmän behörighet, informationen
kan kommuniceras och/eller delas internt och externt efter sekretessprövning,
informationen får hanteras i mobila enheter och distansarbete är tillåtet.

Utökad skyddsnivå gäller för information där påverkan är betydande. Informationen i den
här nivån omfattas av lagstiftning inom kärnverksamhetens område eller specifik generell
lagstiftning såsom sekretess enligt OSL, dataskydd enligt GDPR etcetera. Skyddsåtgärderna i
den här nivån är särskild behörighet, informationen ska hanteras i anvisade IT-stöd, får
delas/kommuniceras internt inom egen verksamhet och externt efter riskbedömning och
distansarbete är tillåtet i privat lokal (alltså ej buss, tåg, flyg eller offentligt nätverk) på
anvisad enhet efter beslut från verksamhetsansvarig. Informationen får skrivas ut men
förvaras inlåst.

Hög skyddsnivå är den högsta nivån och där konsekvenserna är allvarliga för
organisationen eller enskild individ. Information som omfattas av specifik lagstiftning såsom
NIS-direktivet och lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala
tjänster till skydd för samhällsfunktioner eller känsliga personuppgifter i artikel 9 GDPR, till
skydd av enskilda individers rättigheter har hög skyddsnivå. Informationen får enbart
hanteras i avsedda IT-stöd, den får endast distribueras enligt listor godkända i dokument
eller av informationsägare, särskild behörighet av auktoriserad personal, informationen får
inte hanteras i mobila enheter, distansarbete är ej tillåtet utan särskilt beslut av
informationsägare och detta ska föregås av dokumenterad riskbedömning.
2.5.2

VAD SKA KLASSIFICERAS?

Det är informationen som är den primära tillgången och som ska klassas.
Informationsklassningen styr vilka skyddsåtgärder de olika nivåerna medför. Resurser som
används för att hantera informationen, till exempel programvaror, tjänster och fysiska
tillgångar, ska utformas och anpassas till de krav som klassningen i förlängningen ställer på
dessa. IT-stöd ska klassas på grundval hur informationen är klassad som finns i eller
hanteras av systemen. En viktig uppgift för objektägare och systemförvaltare är därför att
klassa sina system så att rätt skyddskrav erhålls. Klassning av ett system baseras på
klassningen av den information systemet hanterar. Ett system kan lägst ge den klassning
som den ingående informationen har. Innehåller systemet en stor mängd information
baseras systemklassningen på den information som bedöms som kritisk i systemet.
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2.6

DOKUMENTATION AV INFORMATIONSSÄKERHET

Informationssäkerhet ska vara en naturlig del i förvaltningen av objekt och de system som
ingår i objekt. Informationsklassningen med tillhörande riskbedömning och riskhantering
dokumenteras i inventering som revideras en gång per år enligt dessa riktlinjer. De flesta
verksamheter i Höganäs kommunkoncern har behov av ett eller flera verksamhetsspecifika
IT-stöd. Samtliga IT-stöd ska ha en systemförvaltningsplan där förvaltning inklusive
specifika regler, rutiner och utbildningsinsatser anges. Till stöd för framtagande av denna
finns en systemförvaltningshandbok.

2.7

MEDARBETAREN

Medarbetare är den viktigaste resursen i kommunen, och det är medarbetare som dagligen
hanterar information, manuellt eller digitalt. Många roller kommer i kontakt med och
hanterar kritisk och känslig information, och det är därför att av största vikt att medarbetare
får information och utbildning om informationssäkerhet, och att det finns arbetsprocesser i
samband med anställning, förändring och avslut av anställning.
2.7.1

FÖRE OCH I SAMBAND MED ANSTÄLLNING

Bakgrundskontroll av sökande till tjänster i Höganäs kommun ska ske genom verifiering av
sökandes meritförteckning, till exempel genom kontakt med referenser och bekräftelse av
påstådda akademiska och yrkesmässiga kvalifikationer. För vissa kritiska tjänster krävs en
förstärkt kontrollform av kreditupplysning och kontroll i brottsregister. Sådana kritiska
tjänster är högre chefstjänster, säkerhetstjänster, eller för de som har åtkomst till känslig eller
samhällsviktig information. Lagsstiftningen om registerkontroll för skydd av barn och unga
ska självklart efterlevas.
För befattningar som har betydelse för rikets säkerhet, och således omfattas av
säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska det i anställningsförfarandet genomföras en
säkerhetsprövning inklusive en registerkontroll. Registerkontrollen ska genomföras innan en
person genom anställning eller på annat sätt deltar i verksamhet som har betydelse för rikets
säkerhet. De befattningar som är aktuella ska framgå av Höganäs kommuns
säkerhetsskyddsplan8. Alla bakgrundskontroller ska ta hänsyn till gällande lagstiftning
rörande behandling av personuppgifter.
Nyanställda ska delges ansvar och skyldigheter kopplade till informationssäkerhet och
genomgå grundläggande utbildning i informationssäkerhet enligt utbildningsplan samt ta del
av informationssäkerhet för medarbetare enligt dessa riktlinjer.
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Alla anställda (och externt kontrakterade) som får tillgång till konfidentiell information ska
underteckna ett sekretessavtal som även ska gälla efter avslut av anställning. Anställande
chef eller ansvarig för avtal med externt kontrakterad ansvarar för att informera om
innebörd i sekretess och att avtal undertecknas.
2.7.2

UNDER ANSTÄLLNING

Medarbetare inom kommunen ska ha ett högt medvetande avseende informationssäkerhet.
Alla medarbetare och i förekommande fall externa aktörer ska en gång per år enligt beslutad
utbildningsplan genomgå grundläggande samt verksamhetsspecifik utbildning i
informationssäkerhet.
Roller som har särskilda uppgifter inom informationssäkerhet, IT-säkerhet eller
systemförvaltningsorganisationen, ska få lämplig fortbildning inom området som är relevant
för respektive befattning. Om anställda bryter mot gällande informationssäkerhetsregler ska
dessa ärenden hanteras individuellt av ansvarig chef med stöd från HR-avdelningen på
samma sätt som vid andra misskötselärenden.
2.7.3

AVSLUT ELLER ÄNDRING AV ANSTÄLLNING

Vid avslut eller ändring av anställning kan ansvar och skyldigheter för informationssäkerhet
förbli gällande, exempelvis sekretessavtal och tystnadsplikt om den anställde haft tillgång till
konfidentiell information. Detta ska definieras och kommuniceras till den anställde vid
anställning/tillträdande av roll och framgå i sekretessavtal. Återlämnande av IT-resurser och
indrag av åtkomsträttigheter till information och IT-resurser ska ske i direkt samband med
avslut eller ändring av anställning.

2.8

UPPHANDLING AV IT-STÖD

Informationssäkerhetsklassningen ligger till grund för de IT-säkerhetskrav som behöver
ställas vid upphandling av IT-stöd. Informationssäkerhetsansvarig tillsammans med ITsäkerhetsansvarig, kommunarkivarie, kommunjurist och upphandlingsenheten ska tas fram
kravlista för IT-stöd baserat på kraven i dessa riktlinjer samt interna IT-säkerhetskrav.
Denna kravlista ska bifogas samtliga upphandlingar gällande IT-stöd. Kravlistan revideras
en gång per år.
I Höganäs kommunkoncern använder vi företrädesvis upphandlade IT-stöd. Vid
användning av appar eller digitala tjänster som inte omfattas av upphandlingskrav ansvarar
verksamhetsansvarig för att informationen kan hanteras enligt krav utifrån klassning och att
appen/tjänsten uppfyller de krav som finns avseende säkerhetsåtgärder och
personuppgiftshantering.
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2.9

EFTERLEVNAD OCH GRANSKNING

Efterlevnad av de styrande dokumenten policy för informationssäkerhet och personuppgiftshantering
KS/2019/255 och tillhörande riktlinjer ska följas upp. I praktiken innebär det främst
uppföljning av att riktlinjerna efterlevs och att säkerhetsåtgärder införs och får avsedd
verkan. I synnerhet gäller detta de särskilda säkerhetsåtgärder som gäller för information,
objekt och IT-stöd med höga skyddskrav. Granskning och uppföljning av
informationssäkerhet, inklusive dess styrning, kommer att utvecklas i och med det
ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) som ska införas i kommunen då en väsentlig
del i ett LIS handlar om efterlevnadskontroll.
Sårbarheter och brister som upptäcks vid granskningar ska tas upp för åtgärdande i
handlingsplaner. Akuta sårbarheter och brister ska åtgärdas omedelbart.
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3 INFORMATIONSSÄKERHET FÖR
MEDARBETARE
Detta kapitel vänder sig till alla medarbetare vid Höganäs kommunkoncern.
Riktlinjerna beskriver det ansvar du som medarbetare har vid hantering av information hur
informationen ska hanteras. Till dessa riktlinjer finns regler för informationssäkerhet (Regler
för informationssäkerhet KS/2022/100) som du också ska följa.
Riktlinjer och regler gäller även extern personal som har tillgång till Höganäs
kommunkoncerns information, exempelvis uppdragstagare, förtroendevalda eller inhyrda
konsulter.
Kompletterande regler och rutiner finns i verksamheten för specifika IT-stöd i
systemförvaltningsplan9 eller i handlingsplan för informationssäkerhet. Informationens
klassning (öppen, grundläggande, utökad eller hög) är det som tillsammans med
skyddsåtgärderna avgör hur informationen får hanteras.
Du har ansvar för att du hanterar den information du kommer i kontakt med i samband
med din anställning/ditt uppdrag korrekt. Här tar vi upp ett par punkter du behöver känna
till och följa. Dessa konkretiseras i regler för informationssäkerhet. Det finns i varje
verksamhet särskilda regler som du får information om i din verksamhet. Du ansvarar för att
följa riktlinjer och regler. Kontakta din chef vid eventuella oklarheter.

3.1

UTBILDNING OCH INFORMATION

Du får vid nyanställning och sedan en gång per år grundläggande utbildning i
informationssäkerhet och behandling av personuppgifter samt verksamhetsspecifik
utbildning och information om lagringsplats och regler för användning av verksamhetens
IT-stöd. Du ansvarar för att ta del av löpande information om informationssäkerhet som
delges via intranätet, APT eller andra informationskanaler inom verksamheten.

3.2

INCIDENTER

Alla medarbetare har skyldighet att rapportera incidenter eller brister som misstänkts kunna
medföra negativ påverkan på Höganäs kommuns information.
En incident är en avvikelse från normala rutiner. Det kan till exempel vara inbrott, förlust av
klientenhet eller information, försök att få tillgång till information med mera. Alla incidenter
eller brister ska rapporteras via Höganäs kommuns process för incidentrapportering.
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3.3

PERSONUPPGIFTER

En stor del av den information vi hanterar innehåller personuppgifter. För alla medarbetare
gäller en skyldighet att behandla personuppgifter enligt bestämmelserna i
dataskyddsförordningen (GDPR) och dataskyddslagen (lag (2018:18) med kompletterande
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning). Det finns riktlinjer och regler för
personuppgiftshantering (Riktlinjer för personuppgiftshantering KS/2022/10) som ska följas.
Utbildning i behandling av personuppgifter ingår i den utbildningsplan som är framtagen för
informationssäkerhet.

3.4

LAGRING OCH SÄKERHETSKOPIERING

Det är viktigt att information lagras på ett säkert sätt och att digital information
säkerhetskopieras så att den kan återskapas i händelse av oavsiktlig radering med mera.
Av den anledningen är det viktigt att du som medarbetare alltid förvarar information på
anvisad plats eller anvisat system. Var och hur länge information ska bevaras ska framgå av
dokumenthanteringsplanen.

3.5

SPÅRBARHET OCH LOGGNING

Spårbarhet innebär att man genom loggning kan identifiera och följa förloppet för olika
händelser. Loggning sker i kommunens system, klientenheter och nätverk och innebär att
uppgifter om vem som gjorde vad, och när, sparas. Det gäller både de åtgärder som
användaren vidtar, samt de åtgärder som systemet vidtar automatiskt när användaren arbetar
med klientenhet.
Loggarna används för felsökning och för utredning av incidenter eller för att förhindra
brott. Loggarna lagras under en viss tid, och är åtkomliga endast för en begränsad grupp
administratörer. All internettrafik och e-post loggas. Manipulation av loggar är ett vanligt
sätt att försöka dölja intrång och bedrägeri på.
Höganäs kommun har som arbetsgivare rätt att gå igenom dessa loggar för att kontrollera
efterlevnad av lagstiftning, riktlinjer, felsökningar eller vid annan utredning av skada eller
hot. Vid misstanke om brott kan loggfilerna komma att lämnas ut till rättskipande
myndighet utan att du som kontoinnehavare meddelas.

3.6

SÄKERT BETEENDE

Hur och var vi hanterar information är också en viktig del, vi blir allt mer mobila och det
innebär att vi bär information med oss i allt större utsträckning. Telefonsamtal kan höras av
andra om du är på en publik plats eller till exempel lämnar ett möte för att besvara ett
samtal.
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Du ansvarar för att informationen inte oavsiktligt kan läsas eller höras av någon annan när
du arbetar i en publik miljö som tåg, flygplats eller utbildningstillfällen. Viss information får
du inte hantera i offentliga miljöer.
Informationens klassning avgör hur du får hantera den, information med högt skyddsvärde
får inte hanteras utanför kommunens fysiska lokaler utan särskilda beslut. Det innebär att du
inte heller kan prata i telefon om, arbeta på distans med eller skriva ut informationen. Du
behöver veta vad som gäller för den information du hanterar. Den
utbildningen/informationen får du i din verksamhet.

3.7

SKYDD AV UTRUSTNING

Utrustning ska placeras och skyddas för att skyddas mot stöld och miljörelaterade hot som
värme, kyla, fuktighet, vätska samt partiklar i luft. Användning ska ske i enlighet med de
instruktioner som framtagits av utrustningens ägare. Riskerna för åverkan och stöld är högre
i vissa av kommunens egna lokaler, till exempel där många externa personer frekvent vistas
och i publika lokaler. Där krävs stöldskydd (till exempel fastlåsning) och märkning. Speciellt
utsatt är också mobil utrustning där risken för förlust, stöld och skada är högre. Därför ska
mobil utrustning som är avsedd att användas utanför kommunens lokaler förses med
stöldskydd och märkning. Användning ska ske i enlighet med de riktlinjer och regler som
gäller distansarbete och mobil utrustning där användare till exempel ska säkerställa att
utrustning antingen övervakas eller låses in för att minska risken för stöld.
Tänk alltid på hur du hanterar information och vem som kan få del av den.

3.8

ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD

Ditt användarnamn och lösenord är personligt och förlust av detta kan ge obehörig åtkomst
till information som kan vara känslig eller leda till skada för tredje person.
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4 INFORMATIONSSÄKERHET I VERKSAMHET
Informationssäkerhet ska vara en naturlig del i alla kommunens verksamheter.
Informationsklassningen med tillhörande riskbedömning och riskhantering dokumenteras i
inventering som revideras en gång per år enligt dessa riktlinjer. De flesta verksamheter i
Höganäs kommunkoncern har utöver de koncernövergripande gemensamma IT-stöden,
behov av ett eller flera verksamhetsspecifika IT-stöd. Samtliga IT-stöd ska ha en
systemförvaltningsplan där förvaltning inklusive specifika regler, rutiner och
utbildningsinsatser anges. Till stöd för framtagande av denna finns en
systemförvaltningshandbok. Innehållet följer den vägledning och standard för systematiskt
arbete med informationssäkerhet som MSB tagit fram.

4.1

ANSVAR FÖR INFORMATIONSSÄKERHET I VERKSAMHET

Verksamhetsansvarig, oavsett nivå, ansvarar för informationssäkerheten inom sin
verksamhet. Det åligger varje verksamhetsansvarig att se till att sina medarbetare efterlever
riktlinjer, har ett säkerhetsmedvetande och tillräcklig förståelse och kunskap för att en
erforderlig informationssäkerhet i verksamheten kan uppnås. Säkerhetsansvaret i sig kan inte
delegeras, däremot kan ansvaret att genomföra vissa arbetsuppgifter fördelas.
Ett par grundregler gäller för alla verksamheter
•
•
•
•

All information som hanteras i verksamheten ska finnas angiven i verksamhetens
dokumenthanteringsplan.
Klassificering av informationen sker i angiven mall för informationsinventering,
klassning, riskbedömning och riskåtgärder.
Alla verksamhetsspecifika IT-stöd ska minst ha en utsedd systemägare och
systemförvaltare
För alla verksamhetsspecifika IT-stöd ska en systemförvaltningsplan upprättas och
revideras årligen.

Informationsklassningen ligger till grund för systemets klassning och instruktionerna för
informationssäkerhet i systemförvaltningsplanen. Det finns en systemförvaltningshandbok
framtagen till stöd för upprättande av systemförvaltningsplan.
Av systemförvaltningsplanen ska minst framgå
•
•
•
•
•
•

Vem som är systemägare, informationsägare och systemförvaltare
Vilka informationsmängder som hanteras i systemet
Hur systemet är klassat
Planerade och genomförda riskanalyser och resultat från dessa
Hur behörighetshantering och loggning går till
Hur ändringshantering går till
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•
•
•
4.1.1

Användarinstruktioner med inriktning på säkerhet
Hur incidenthantering går till
Vilken kontinuitetshantering som finns
DOKUMENTHANTERINGSPLAN

All information som hanteras i Höganäs kommunkoncern har en bestämd lagringsplats.
Lagringsplatsen är anpassad efter informationens skyddsnivå. Eftersom mycket av den
information vi hanterar är digital är lagringsplatsen oftast ett IT-stöd. Vilken lagringsplats
som gäller framgår av verksamhetens dokumenthanteringsplan. Den är beslutad av
respektive nämnd och gäller all information i verksamheten. I dokumenthanteringsplanen
anges, förutom lagringsplats, regler för hur informationen ska gallras eller bevaras och om
den ska arkiveras. Den innehåller alltså även regler för vilken information du får spara och
vilken du ska rensa regelbundet. Du kan i ditt arbete hantera information som ägs av en
annan verksamhet, därför kan reglerna även i en annan nämnds dokumenthanteringsplan
styra hur du får hantera informationen.
Innehållet och formen för dokumenthanteringsplanen styrs av kommunens arkivreglemente.

4.2

BEHÖRIGHETSHANTERING OCH LOGGNING

Behörigheter innebär vissa rättigheter att använda informationsobjekt, exempelvis ett ITstöd, på ett specificerat sätt. Behörigheter, eller åtkomsträttigheter, definierar vad en
användare har rätt att utföra, till exempel läsa, söka, skriva, radera, skapa eller köra ett
program. För att skydda information mot obehörig åtkomst behöver användare ange en
identitet som kan verifieras (autentiseras), vanligen med användarnamn och lösenord.
Varje användaridentitet ska vara unik och loggning ska ske för att kunna spåras till en
ansvarig person. Gruppidentiteter är inte tillåtna.
4.2.1

BEHÖRIGHETSTILLDELNING

Grundprincipen för behörighet ska baseras på verksamhetens art och dess krav på
informationens konfidentialitet och riktighet, tillsammans med legala krav som lagar,
föreskrifter och avtal.
Behörighetsroller ska skapas utifrån vilken information användare behöver för att kunna
utföra sina arbetsuppgifter. Olika roller som använder ett system kan ha olika behov av
information och ska därför ha olika typer av behörigheter eller åtkomstprofiler.
En förutsättning för rätt behörighetstilldelning är att informationen är strukturerad och
klassad så att rätt åtkomstregler kan upprättas.
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Det ska i systemförvaltningsplanen finnas en process som underhåller och förvaltar
behörigheter för ett system, exempelvis hantering av beställning, ändring och borttagning av
behörigheter och rättigheter.
Förändringar i användares roller måste återspeglas i behörighetshanteringen, till exempel att
användare får andra arbetsuppgifter eller avslutar sin anställning.
Regelbunden uppföljning och revision av samtliga åtkomsträttigheter ska ske kontinuerligt.
4.2.2

ALLMÄN BEHÖRIGHET

Allmän behörighet är grundläggande behörighet till IT-miljön och tilldelas vid anställning,
denna kan se olika ut beroende på funktion och uppdragsroll. Den anställde får behörighet
till gemensamma system och arbetsytor.
För allmän behörighet finns en process för att säkerställa att reglering av åtkomst sker vid
anställning, vid förändring av roll eller arbetsuppgifter samt vid upphörande av anställning.
4.2.3

SÄRSKILD BEHÖRIGHET

Särskild behörighet är all behörighet som inte tilldelas med automatik i samband med
anställning. För särskild behörighet är det ansvarig chef i verksamheten som beslutar vilka
som ska få åtkomst och vilka behörigheter dessa ska ha. Åtkomst gäller alla
informationsresurser, inte enbart de som finns i IT-system.
Systemförvaltare tilldelar behörigheter i enskilda IT-system.
Behörighetstilldelning följer de förutsättningar som angetts i systemförvaltningsplanen för
respektive IT-system. För särskilda administrativa åtkomsträttigheter gäller att de ska vara
restriktiva och ge endast de rättigheter som behövs för att utföra sitt uppdrag i den
administrativa roll man har tilldelats. Det ska finnas rutiner för att uppdatera och ompröva
tilldelade behörigheter för varje informationsresurs.
4.2.4

EXTERNA RESURSER

För externa användare gäller att tilldelning av åtkomst, utöver de regler som gäller all
åtkomsttilldelning även ska vara tidsbegränsad för endast den tiden som behövs för att
utföra uppgiften samt vid behov föregås av sekretessavtal.
4.2.5

LOGGHANTERING

För att erhålla spårbarhet vid incidenter, identifiera trender och upptäcka avvikelser från
legala eller interna regelverk ska kommunens IT-system övervakas och loggas avseende
användaraktiviteter, avvikelser, fel och informationssäkerhetshändelser.
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Då loggning används ska det finnas processer eller rutiner för dess hantering. Sådana ska
innefatta hur loggning går till, hur loggar skyddas mot manipulation och obehörig åtkomst,
hur länge de sparas och hur de granskas.
I de fall logginformation går att knyta till en enskild person är de att betrakta som
personuppgifter och omfattas då av dataskyddsförordningen.

4.3

LIVSCYKELHANTERING AV IT-STÖD

Det ska finnas dokumenterad livscykelhantering för varje IT-stöd. Höganäs kommuns
livscykelhantering finns beskriven i kommunens systemförvaltningsmodell.
4.3.1

SÄKERHETSKRAV PÅ IT-STÖD

Informationssäkerhetsklassning ska göras i kommunens säkerhetsklassningsverktyg,
informeras till och dokumenteras av berörda parter, innan anskaffning av IT-stöd eller
förändring av befintligt påbörjas.
4.3.2

SÄKERHETSKRAV VID UPPHANDLING AV IT-STÖD

Avtal med IT-leverantör ska reglera ansvar för implementation och upprätthållande av
säkerhetsfunktioner och ansvar för testning och verifiering av dessa. Dessutom ska avtalet
reglera ansvar för sådana brister som eventuellt upptäcks under drift.
I kravspecifikationer ska alltid tydliga krav på säkerhet formuleras som hämtas från
kommunens säkerhetsklassningsverktyg och används vid anbudsutvärdering.
•
•
4.3.3

Upphandling av IT-stöd bör alltid göras i samverkan med ansvarig funktion för
upphandling.
Tekniska krav för kommunens IT-miljö ska bifogas.
SÄKERHET VID SYSTEMUTVECKLING

Processer och rutiner ska finnas för att säkerställa att informationssäkerhet designas och
införs under utvecklingscykeln av IT-stöd.
Säkerhet ska vara en integrerad del under hela utvecklingsprocessen.
•
•
•

Regler för säker utveckling av IT-stöd ska upprättas och tillämpas vid
systemutveckling.
Systemförändringar inom utvecklingscykeln ska följa kommunens
systemförvaltningsmodell.
För systemutvecklings- och integrationsåtgärder bör test- och utvecklingsmiljöer
upprättas och skyddas över IT-stödets hela livscykel.
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•
•

En säker test- och utvecklingsmiljö bör vara separerad från produktion och
inkluderar även människor, processer och teknik.
Utvecklare ska ha en grundkompetens i programvarusäkerhet och
utvecklingsprocesser.

Outsourcad systemutveckling ska kravställas, testas och följas upp för att säkerställa
funktionalitet.

4.4

ÄNDRINGSHANTERING

Ändringar i IT-stöd ska ske på ett strukturerat sätt för att säkra IT-stödets säkerhet,
funktionalitet och användbarhet och för att minimera antalet fel orsakade av förändringen.
Ändringar i IT-stöd ska ske i samråd med systemägare, systemförvaltare och teknisk
systemförvaltare samt dokumenteras i systemförvaltningsplan för respektive IT-system.
Större förändringar ska föregås av en riskanalys och godkännas av systemägaren.

4.5

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Systemägare ansvarar för att det finns användarinstruktioner för samtliga användare till ett
IT-stöd. Användare ska utbildas enligt instruktionerna och kontroll ska göras att
instruktionerna efterlevs. Instruktionerna ska dokumenteras i systemförvaltingsplan för
respektive IT-system.

4.6

RISKANALYS

Risker är tänkbara oönskade händelser som kan inträffa och som kan ha en negativ
påverkan på mål. Antingen på mål med själva IT-stöd eller på verksamheters mål. En risk är
en kombination av hur sannolikt det är att en händelse inträffar och vilken konsekvens
händelsen innebär.
Riskanalysens resultat ska dokumenteras. En riskanalys kan leda till åtgärdsbehov som
behöver genomföras omedelbart eller på lite längre sikt och ska då tas med i kommande
systemförvaltningsplan.

4.7

INCIDENTHANTERING

Informationssäkerhetsrelaterade incidenter är oönskade händelser som kan, eller skulle
kunnat, leda till brister i konfidentialitet, riktighet eller tillgänglighet hos information.
Det ska för varje informationsresurs finnas en process för incidenthantering som beskriver
nedan processteg.
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•
•
•
•
•

Förebygga - förberedande åtgärder utifrån ett organisations- och teknikperspektiv.
Identifiera - behandla insamling samt analys av information och data för
avgörande om en incident har inträffat.
Begränsa - behandla isolering och avbrott av pågående attack, minimering av
spridning samt insamling av bevis för vidare analys.
Återställa - behandla frågor kring vad som krävs för att få tillbaka system till
produktionsnivå samt tillvägagångssätt för att undvika incidenter i framtiden.
Erfarenheter - behandla erfarenheterna från en incident, hur kan verksamheten ta
lärdom av erfarenheterna för användning i förberedande syfte.

Informationsägare ansvarar för att incidenter upptäcks, samlas in, hanteras, sammanställs
och dokumenteras. Incidenter kan delas in i mindre incidenter och allvarliga incidenter.
Mindre incidenter är till exempel mindre tekniska fel i IT-stöd eller att enstaka användare
inte följer instruktioner. Instruktioner och rutiner ska finnas för hur användare ska
rapportera mindre incidenter.
Allvarliga incidenter är större störningar som till exempel ett längre avbrott, dataintrång
skadlig kod eller allvarlig personuppgiftsincident. En allvarlig incident kräver en utredning
där dokumentation ska göras.
Systemförvaltare ska i systemförvaltningsplanen ta fram avbrottsplaner att använda vid
större avbrott och som ska innehålla ansvarsförhållanden, kontaktpersoner, eskaleringsvägar
till interna och externa aktörer. Här ska samverkan ske med IT-avdelningen.

4.8

KONTINUITETSHANTERING

Kontinuitetshantering innebär att man i en organisation systematiskt arbetar med att skapa
en god återhämtningsförmåga för kritiska verksamhetsprocesser och minimera
konsekvenserna av störningar, avbrott och katastrofer.
Arbetet innefattar att identifiera kritiska verksamhetsprocesser och dessas beroenden av
stöd och resurser som till exempel medarbetare, lokaler och verktyg.
•
•
•

Nyckelpersonsberoende ska undvikas och i den mån det framkommer att
organisationen är beroende av nyckelpersoner ska beroendet åtgärdas.
Krav på kontinuitet av driften av IT-stöd sker i stora delar genom klassning. Höga
skyddskrav för tillgänglighet innebär högre krav på säkerhetskopiering och
redundans.
Avbrott kan alltid ske oavsett vilka förebyggande skyddsåtgärder som finns. I dessa
fall måste verksamheten ha kontinuitetsplaner och rutiner för att kunna fullfölja sitt
åtagande även vid systemavbrott.
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•
•

Övning och testning av kontinuitetsplaner ska genomföras och utvärderas
regelbundet och identifierade brister samt svagheter åtgärdas med syfte att ständigt
förbättra kontinuiteten.
Kontinuitetsplaner vid avbrott ska finnas tillgängliga för de medarbetare som ingår i
aktiviteterna, men samtidigt utgör planerna information med högt skyddsvärde och
förvaras skyddat så att de inte blir åtkomliga för obehöriga.
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5 INFORMATIONSSÄKERHET I IT-MILJÖN
5.1

INLEDNING

Detta kapitel innehåller riktlinjer rörande säkerhet i Höganäs kommuns IT-miljö.
Riktlinjerna vänder sig därför främst till chef och medarbetare inom Höganäs
kommunkoncern. Riktlinjerna riktar sig också till externa parter som arbetar på uppdrag åt
Höganäs kommun, exempelvis inhyrda konsulter.

5.2
5.2.1

HANTERING AV TILLGÅNGAR
IDENTIFIERING OCH TILLDELNING AV ÄGARE

Samtliga system, programvara och enheter ska vara identifierade och tilldelade en ägare.
5.2.2

CERTIFIERING AV HÅRDVARA

Endast hårdvara certifierad för kommunkoncernens IT-miljö får användas. Certifiering av
hårdvara för IT-miljö görs av kommunens IT-avdelning. Hårdvara som ansluts till
gästnätverk omfattas ej av certifiering.

5.3

KRYPTERING

Kryptering kan användas för flera ändamål, såsom att genom kryptering förhindra obehörig
åtkomst till information, eller genom kryptografiska signaturer garantera informationens
riktighet eller äkthet.
Behov av kryptering ska baseras på IT-stödets informationsklassning. Vanligen finns behov
av kryptering då det föreligger höga skyddskrav på konfidentialitet och/eller riktighet.
Krypteringslösningar medför risk för oläsbar data. Därför ska alltid en riskbedömning
genomföras.

5.4

FYSISK OCH MILJÖRELATERAD SÄKERHET

Fysisk och miljörelaterad säkerhet avser att förhindra otillåten fysisk åtkomst, skador och
störningar. Generellt gäller att informationsklassning ska användas som ett stöd för att
utforma det fysiska skyddet som alltid måste utgå från vilken information som hanteras.
5.4.1

SÄKRA UTRYMMEN

Säkra utrymmen med särskilda säkerhetskrav är exempelvis rum som används för servrar,
switchar, annan kommunikationsutrustning, kontorsutrymmen där känslig information
bearbetas samt arkiv.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.4.2

Säkra utrymmen ska utformas så att utrustning inte utsätts för vätskeläckage,
korrosiva brand- och släckgaser, damm eller motsvarande.
Säker elförsörjning genom avbrottsfri reservkraft ska finnas i serverhallar för skydd
mot elavbrott och andra störningar.
VA-dragningar i eller i direkt närhet av säkra utrymmen ska undvikas och risker för
vatteninträngning hanteras. Om golvbrunn finns ska åtgärder vidtas för att undvika
att vatten kan tränga upp.
Godkänt brandskydd och brandlarm ska finnas. Släckutrustning ska väljas så att inte
onödig skada uppstår vid släckning av brand. Ventilation och andra genomföringar
mellan brandceller ska förses med brandspjäll.
Serverhallar med höga skyddskrav ska bevakas och fysisk närvaro ska loggas, till
exempel tillträdes- eller videoövervakningsloggar.
För serverhallar och korskopplingsutrymmen eller likvärdiga säkra utrymmen ska
tillträde vara restriktiva och endast ges till de personer som behöver tillträde för att
utföra sitt uppdrag.
Tillträdet till säkra utrymmen ska vara begränsat och regleras minst med hjälp av
låssystem med separat nyckelsystem. Nyckel-, kort- och kodinnehav ska vara
förtecknade.
Beslut om vem som ges tillträde att arbeta i säkra utrymmen ska vara dokumenterat.
Personal som beviljats tillfälligt tillträde till säkra utrymmen ska övervakas under
hela besöket.
Rutiner för att arbeta i säkra utrymmen ska utformas och tillämpas. Roller med
ansvar för ett säkert utrymme har också ansvar att ta fram en instruktion för hur
arbete i respektive lokal får bedrivas.
UNDERHÅLL, REPARATION OCH AVVECKLING AV HÅRDVARA

Underhåll och reparation kräver åtgärder från extern personal och auktoriserade reparatörer
med utbildning på den utrustning som ska hanteras.
Avveckling eller återanvändning ska ske på ett sådant sätt att känslig information inte
riskerar att komma i orätta händer.
Det kan ibland vara nödvändigt att vidta särskilda åtgärder, till exempel att känslig
information flyttas, raderas eller krypteras före hantering sker av utomstående.

5.5
5.5.1

DRIFTSÄKERHET
DRIFTSRUTINER

Dokumenterade driftsrutiner ska finnas. Dessa ska göras tillgängliga för de användare som
behöver dem i sitt arbete.
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Förändringar i IT-miljön ska utföras enligt fastställd process. Denna process ska säkerställa
att alla ändringar som införs på tjänster, moduler och komponenter i IT-miljön är
riskbedömda, planerade, kommunicerade, om möjligt testade och godkända.
Utvecklings-, test- och driftmiljöer ska vara separerade för att minska risken för obehörig
åtkomst eller ändringar i driftmiljön.
5.5.2

SKYDD MOT SKADLIG KOD

För att skydda mot skadlig kod ska metoder och rutiner för att förebygga, upptäcka,
förhindra samt återställa IT-miljön efter angrepp finnas.
Förutom tekniskt skydd är det viktigt att alla användare av IT-stöd och klientenheter
informerar sig om hur de kan minska risken för att drabbas av skadlig kod.
Senaste version av säkerhetsuppdateringar är en viktig komponent för att hålla system och
applikationer fria från säkerhetsbrister som kan exploateras.
5.5.3

SÄKERHETSKOPIERING

Säkerhetskopiering av information, program och speglingar av IT-system och IT-miljö är en
viktig del av driftsäkerheten för att uppnå både riktighet och tillgänglighet av lagrad
information.
Detta ger möjlighet att återställa verksamhetsdata efter uppkomsten av ett fel. I vissa fall är
det inte möjligt att återställa all information exempelvis information som tillförts efter
senaste säkerhetskopiering.
•
•
•
5.5.4

Vilka skyddsåtgärder som vidtas ska framgå av systemförvaltningsplan och
dokumenthanteringsplan.
Säkerhetskopior ska lagras geografiskt åtskilt från originalmaterialet för att skydda
från fysiska incidenter och katastrofer exempelvis brand och översvämning.
Säkerhetskopior ska testas regelbundet för att säkerställa att återställning fungerar
som avsett.
HANTERING AV TEKNISKA SÅRBARHETER

Tekniska sårbarheter i IT-miljön kan innebära exponering för skadlig kod, dataintrång eller
andra sårbarheter.
Det ska finnas rutiner för att upptäcka och informera om tekniska sårbarheter så att
lämpliga åtgärder kan vidtas för att behandla de risker som sårbarheter medför.
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Installation av IT-stöd som inte är godkända av kommunen kan medföra sårbarheter och
incidenter, som exempelvis obehörig åtkomst till information, förlust av riktighet eller
överträdelse av immateriella rättigheter.
•

5.6

Regler för installation av IT-stöd ska finnas.

KOMMUNIKATIONSSÄKERHET

Kommunikationssäkerhet är skydd som används för datakommunikation i syfte att skydda
den information som kommuniceras.
5.6.1

NÄTVERKSSÄKERHET

Nätverk ska hanteras och styras för att skydda information i anslutna system och
tillämpningar. Rutiner för hantering och förvaltning av nätverk ska finnas.
•
•
•
•
5.6.2

Skyddsåtgärder ska införas för att uppnå säkerhet för information i nätverk och
anslutna tjänster utifrån klassningen, dvs. krav på konfidentialitet, riktighet och
tillgänglighet.
Nätverk ska segmenteras för att skilja interna och externa nät från varandra.
Nätverk för utvecklings-, test- och produktionsmiljöer kan segmenteras då det är
motiverat av säkerhetsskäl eller andra ekonomiska skäl.
Brandväggar och utrustning för segmentering av nätverk behöver revideras
regelbundet.
Kommunikationstjänster mellan Höganäs kommunkoncern och externa nätverk ska
dokumenteras och godkännas av IT-avdelningen innan inkoppling får ske.
INFORMATIONSÖVERFÖRING

Kryptering och signering ska användas när information med höga skyddskrav avseende
konfidentialitet överförs till annan part.
•
•
•
•

Avtal som reglerar säker överföring av verksamhetsinformation mellan Höganäs
kommunkoncern och extern part ska upprättas.
Begränsning av e-post som massutskick ska finnas för att förhindra att kapad
mailbox används till att skicka ut stora mängder spam.
E-post till andra organisationer ska skyddas genom standardiserade
säkerhetsfunktioner så som SPF, DKIM för skydd mot otillåtet nyttjande av
Höganäs kommuns eller dess bolags e-post domäner.
Informationsöverföring innehållande skadlig kod, virus eller skräppost ska filtreras
och blockeras.
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5.7

GRANSKNING OCH KONTROLL

Granskning av säkerhet i IT-stöd och IT-miljö ska ske regelbundet för att kontrollera att
inga uppenbara sårbarheter exponeras och att tillräcklig säkerhetsnivå upprätthålls.
Sådan granskning kan till exempel vara skanning av sårbarheter med automatiserade verktyg,
penetrationstester eller manuella arbetsprocesser där dokumenterade rutiner för
granskningskontroll uppfylls.
•
•
•
•
•
•

Sårbarheter och brister som upptäcks vid granskningar ska tas upp för åtgärdande i
genomförandeplaner, till exempel förvaltningsplaner.
Akuta sårbarheter och brister ska åtgärdas omedelbart.
Behov av åtkomst till IT-stöd och data inför granskning eller revision ska avtalas
med systemägare.
Aktiviteter vid granskning eller revision begränsas om möjligt till skrivskyddad
åtkomst av program och data.
Granskning som kan påverka tillgänglighet bör utföras under servicefönster eller
vid sådan tidpunkt då påverkan på verksamheten är så liten som möjligt.
All åtkomst vid granskning eller revision ska övervakas och loggas.

Dessa riktlinjer gäller från 2022-04-12.
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BILAGA 1 TERMER OCH DEFINITIONER
TERM

DEFINITION

Användaridentitet

En individuell och unik identitet som
används för att skydda information mot
obehörig åtkomst och som kan verifieras
(Autentisering).
Övrig programvara som inte definieras
som IT-system.

Applikation
Autentisering

Verifiering av att en identitet är den som
den utger sig för at vara.

Behörighet

Tilldelade rättigheter att använda
information eller ett IT-stöd på ett
specificerat sätt.
Representation av fakta i form av till
exempel tecken eller signaler som är
lämpad för överföring, tolkning eller
bearbetning av människor eller av
automatiska hjälpmedel.
Avvikelse som kan påverka innehållet i
informationen
Högsta skyddsnivån enligt Höganäs
modell för klassificering av information.
Innebörd av data, det vill säga data tolkad
av människor.
Att genom konsekvensanalys identifiera
skyddsbehovet för en viss
informationsmängd
remissinstans och rådgivare i frågor som
rör informationssäkerhet och är ett
forum för erfarenhetsutbyte och
omvärldsbevakning
Konfidentialitet, riktighet, spårbarhet och
tillgänglighet hos information.
Information som är av värde för
organisationen, och även de resurser som
hanterar den, exempelvis människor,
papper, mjukvara, hårdvara och
immateriella tillgångar (t. ex. rykte).
Informationsägare är den som äger och
ansvarar för att informationen är riktig
och tillförlitlig samt för det sätt
informationen sprids.

Data

Incident
Höga skyddskrav
Information
Informationsklassning

Informationssäkerhetsråd

Informationssäkerhet
Informationsobjekt

Informationsägare
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Informationsägaren är därmed riskägare
för den information som ska hanteras i
IT-stöd/lösningen.
IT-infrastruktur

Kommunkoncern

IT-infrastruktur är själva kärnan av IT
och utgörs av fysiska och virtuella
enheter (som servrar, datorer, nätverk,
m.m.).
Samtliga förvaltningar och kommunala
bolag i Höganäs kommun

IT-resurs

Personal och/eller budget.

IT-miljö

Kommunens IT-infrastruktur och
klientplattform

IT-stöd

IT-system och applikationer.

IT-system

Med IT-system avses ett IT-stöd som
samlar in, lagrar, bearbetar och
distribuerar information och där igenom
stödjer kommunikation inom och mellan
organisationerna.
IT-säkerhet
Säkerhet i IT-stöd för att uppnå och
upprätthålla informationssäkerhet
Ledningssystem för informationssäkerhet Ett administrativt ledningssystem som
(LIS)
syftar till att upprätta, införa, driva,
övervaka, granska, underhålla och
förbättra organisationens
informationssäkerhet.
Policy för informationssäkerhet och
Organisationens viljeinriktning med
personuppgifter
informationssäkerhet uttryckt av dess
ledning.
Processägare
ansvarar för att processen är
ändamålsenlig och effektiv
Riktighet
Att information är korrekt, aktuell och
fullständig.
Sekretess
Information som inte ska lämnas ut och
bli allmänt tillgänglig. Sekretessbelagd
uppgift innebär tystnadsplikt för den som
har eller fått befattning om uppgiften.
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Spårbarhet
Tillgänglighet
Verksamhetsansvarig

Entydig härledning av utförda aktiviteter
till en identifierad användare eller ITstöd.
Att information är åtkomlig och
användbar av behörig.
har ansvar för en verksamhet eller del av
verksamhet som drivs självständigt och
där beslutsmandat finns.

HÄNVISNINGAR
1

Myndigheter som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utreda behovet av säkerhetsskydd och
dokumentera det i en säkerhetskyddsanalys som svarar på frågorna vad, mot vad och hur ska det
skyddas.
2 Säkerhetsskyddsplan tydliggör vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behöver vidtas gällande
informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet
3 Beslutat i ärende KS2015/255 och anger inriktningen för informationssäkerhet och
personuppgiftshantering. Finns diariefört i ärende KS2019/255 samt publicerat på intranät.
4 Separat beslutat dokument med regler som baseras på innehållet i ”Riktlinjer för
informationssäkerhet”. Finns diariefört i ärende KS2022/100 samt publicerat på intranät.
5 Se separat bilaga 2 till dessa riktlinjer ”Bilaga 2 – Mall för informationsinventering, informationsklassning,
riskbedömning och riskhantering”
6 Baserat på kommunens riktlinjer för informationssäkerhet finns en systemförvaltningshandbok
framtagen för att stödja verksamheterna i arbetet med systemförvaltning. Den finns publicerad på
intranät.
7 Systemförvaltningshandbok, publiceras på intranät
8 Säkerhetsskyddsplan tydliggör vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behöver vidtas gällande
informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet.
9 Systemförvaltningsplan, publiceras på intranät

HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
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BILAGA 2 MALL FÖR
INFORMATIONSINVENTERING
En koncerngemensam mall för informationsinventering, informationsklassning,
riskbedömning, riskhantering och utvärdering är framtagen och används av alla
verksamheter vid informationsinventering. Mallen är utformad i excel. Här presenteras
de steg och de informationsmängder som mallen innehåller.

STEG 1 – INFORMATIONSINVENTERING
Innehåller uppgifter om
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informationstillgång – vilken information avses
Källa / lagringsplats – var lagras och hanteras informationen
Objektsägare – vem äger/ansvarar för lagringsplatsen
Informationsägare (huvudprocess och delprocess) – vem äger informationen
(nämnd, förvaltning, avdelning)
Informationsflöde – hur kommer informationen in/ut från lagringsplatsen, kommer
informationen att behandlas i M365
Personuppgifter och känsliga personuppgifter
Allmän handling (ja/nej)
Sekretess (ja/nej)
Lagstiftning som påverkar, NIS som särskild information
Koncerngemensam information - (ja/nej)

STEG 2 – INFORMATIONSKLASSNING
Informationen klassas i nivå 0 till 3 utifrån de fyra aspekterna konfidentialitet,
riktighet, spårbarhet och tillgänglighet, där nivå 0 motsvarar öppen skyddsnivå, 1,
grundläggande, 2 utökad och 3 hög.

STEG 3 – RISKBEDÖMNING
Görs för information som klassas med hög skyddsnivå (nivå 3). Riskbedömningen
innehåller
•
•
•
•
•

Hot – möjliga, oönskade händelser med negativa konsekvenser
Sårbarhet – brist/orsak till grund för hotet
Konsekvensbeskrivning – om hotet inträffar
Hanteringsanvisningar – finns det klara rutiner för hur informationen ska hanteras?
Sannolikhet och konsekvens – ger ett riskvärde

HÖGANÄS KOMMUN
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•

Riskbedömning innan åtgärd och beslut om riskhantering.

STEG 4 – RISKHANTERING
•
•
•
•

Åtgärdsförslag – vad kan göras för att eliminera eller begränsa risken?
Ansvarig för åtgärd – vem/vilka ansvarar för åtgärderna
Riskägare – vem äger risken och har ansvar för att åtgärderna genomförs
Tidplan – när ska åtgärderna vara genomförda

STEG 5 – UTVÄRDERING
•
•

Uppföljning – är åtgärderna genomförda?
Riskbedömning efter åtgärd (konsekvens, sannolikhet och riskvärde)

HÖGANÄS KOMMUN
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BILAGA 3 SKYDDSNIVÅER - INFORMATIONSSÄKERHET
Konsekvens\
Skyddsnivå
Öppen

Grundläggande

Utökad

Hög

Konfidentialitet

Riktighet

Spårbarhet

Tillgänglighet

Information där det inte föreligger
krav på konfidentialitet, förlust av
konfidentialitet medför inte någon
eller endast försumbar negativ
påverkan på eller på enskild
individ.
Information där förlust av
konfidentialitet innebär måttlig
negativ påverkan på organisation
eller på enskild individ.

*

Konsekvenser för verksamheten är
försumbara om det inte är möjligt
att spåra vem som gjort
förändringar av informationen

Förlust av tillgänglighet innebär
försumbar påverkan på
organisation eller enskild individ

Information där förlust av riktighet
innebär måttlig negativ påverkan
på organisation eller på enskild
individ.

Det kan få konsekvenser för
verksamheten om det inte är
möjligt att spåra vem som gjort
förändringar av information.

Information där förlust av
konfidentialitet innebär
betydande påverkan på
organisation eller på enskild
individ.
Information där förlust av konfidentialitet innebär allvarlig negativ
påverkan på organisation eller på
enskild individ

Information där förlust av riktighet
innebär betydande negativ påverkan på organisation eller på
enskild individ.

Det kan få stora konsekvenser för
verksamheten om det inte är
möjligt att spåra vem som gjort
förändringar av informationen.

Information där förlust av riktighet
innebär allvarlig negativ påverkan
på organisation, eller på enskild
individ.

Det kan få mycket stora
konsekvenser för verksamheten
om det inte är möjligt att spåra
vem som gjort förändringar i
informationen.

Information där förlust av tillgänglighet innebär måttlig
negativ påverkan på organisation
eller på enskild individs rättigheter
eller hälsa.
Information där förlust av tillgänglighet innebär betydande
negativ påverkan på organisation,
eller på enskild individs rättigheter
eller hälsa.
Information där förlust av
tillgänglighet innebär allvarlig
negativ påverkan på organisation
eller på enskild individs hälsa eller
liv.

Bilaga till riktlinjer för informationssäkerhet KS/2022/100.
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-03-22

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Anders Ståhl (M)
Lennart Nilsson (S)
Göran Bengtsson (M)
Anna Larsson (M) ersätter Peter Schölander (M) (ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Fredrik Eljin (KD)
Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Övriga närvarande

Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Malin Travett (verksamhetscontroller Höganäs Omsorg AB)

Sammanträdestid

kl 08:45-11:10

Paragrafer

§44

JUSTERING
Utsedd att justera

Lennart Nilsson (S)

Datum och plats

2022-03-28, Digital justering

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Jacob Derefeldt

Ordförande

………………………………………………
Peter Schölander (M) § 37

Ordförande 2

………………………………………………
Ulf Molin (C)v §§ 38-54

Justerande

………………………………………………
Lennart Nilsson (S)

Protokollet justerat

2022-03-28

Tillkännagivandet av justeringen har 2022-03-29
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-03-22

KS/2021/525

§ 44
Återrapportering gällande granskning av inköp och
upphandling Höganäs omsorg AB
Sammanfattning av ärendet

Höganäs kommuns revisorer gjorde en granskning hösten 2021 med granskningsrapporter
rörande huruvida kommunens följer lagen om offentlig upphandling (LOU).
Den 27 januari 2022 beslöt kommunfullmäktige att en återrapportering om hur bristerna för
Höganäs Omsorg AB hanterats skall ges till kommunfullmäktige senast april 2022.
Höganäs Omsorg har nu gjort en återrapportering hur bolaget arbetar med detta.
Beslutsunderlag
Höganäs Omsorg AB, återrapportering den 17 februari 2022.
Beslutsgång
1:e vice ordförande Ulf Molin (C) 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

2022-04-22
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ÅTERRAPPORTERING GÄLLANDE GRANSKNING AV INKÖP OCH UPPHANDLING
HÖGANÄS OMSORG AB

•

Säkerställa att upphandlingar och inköp genomförs och dokumenteras i
enlighet med lagstiftningen och kommunens upphandlingspolicy,
Arbete med nya styrdokument pågår centralt på kommunens upphandlingsenhet. Ny
policy ska tas upp i kommunfullmäktige för beslut under våren. Policyn kommer även
att gälla för Höganäs Omsorg AB. Policyn tydliggör roller och ansvar för en effektiv
inköps-och upphandlingsorganisation.
• Upprätta riktlinjer för direktupphandling,
Arbete med nya styrdokument pågår centralt på kommunens upphandlingsenhet.
Höganäs Omsorg AB har för avsikt att använda kommunens riktlinjer. Tillägg och
justeringar kommer att göras gällande beloppsgränser på grund av nya
upphandlingsregler.
•

Tydliggöra vem som har rätt att genomföra inköp/upphandling och till vilket
belopp,
Som ett resultat av ny policy, nya riktlinjer samt ny lagstiftning kommer
delegationsordningen också att ses över. Det arbetet planeras ske senare under 2022.
• Genomföra systematisk uppföljning av tecknade avtal,
Det finns ett attestreglemente som reglerar att alla köp ska granskas och attesteras
innan betalning. I den granskningen ingår det att säkerställa att det som är levererat
överensstämmer med det som är avtalat gällande kvalitet, etc.
HOABs styrelsesekreterare har i uppdrag att kontinuerligt uppdatera
upphandlingsverktyget Tendsign med HOABs aktuella avtal.
• Säkerställa att de direktåtgärder som identifieras i riskanalyserna genomförs.
De direktåtgärder som identifierades är hanterade och avslutade.

HÖGANÄS OMSORG AB
263 82 Höganäs  042-33 71 00  hoganasomsorg@hoganas.se
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PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
2022-01-27

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Gustaf Wingårdh (M) (ordförande)
Gertrud Greén (C) (vice ordförande)
Wivi-Anne Broberg (S) (2:e vice ordförande)
Peter Schölander (M)
Petér Kovács (M)
Anders Ståhl (M)
Pia Möller (M)
Lars Linderot (M)
Göran Bengtsson (M)
Ingemar Narheim (M)
Solweig Stjernvall (M)
Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M)
Olof Suneson (M)
Bo Caperman (M)
Anna Larsson (M)
Margareta Widell (M)
Gunilla Tengvall (M)
Ann-Britt Strufve (M)
Ulf Molin (C)
Anna Hedbrant (C)
Barbara Struglics Bogs (KD)
Fredrik Eljin (KD)
Lennart Nilsson (S)
Gabriella Andersson (S)
Reinhold Knutsson (S)
Carola Persson (S)
Peter Graff (S)
Johan Ingvarson (MP)
Göran Lock (MP)
Christian Johansson (SD)
Ingemar Idegård (SD)
Sixten Paulsson (SD)
Louise Stjernquist (L)
Ros-Mari Paulsson (L)
Ulrika Adsersen (L)
Fredrik Walderyd (M) ersätter Marie Tidedal (M)
Ann-Margreth Larsson (S) ersätter Anneli Eriksson (S)
Karin Bagger (MP) ersätter Maria Jönsson (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Lina Östergren (M)
Bertil Ziegler (M)
Mattias Borgström (M)
Kjell-Arne Greén (C)
Mikael Stjernquist (L)
Pia Lidwall (KD)
Elisabeth Berg (KD)
Gary Paulsson (S)
Kerstin Björkäng Wirehed (S)
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PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
2022-01-27

Övriga närvarande

Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)

Sammanträdestid

kl 18:30-19:45

Paragrafer

§4

JUSTERING
Utsedd att justera

Ann-Britt Strufve (M) med Bo Caperman (M) som ersättare
Ulrika Adsersen (L) med Göran Lock (MP) som ersättare

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Jacob Derefeldt

Ordförande

………………………………………………
Gustaf Wingårdh (M), §§1-5, 7-13

Justerande

………………………………………………
Ann-Britt Strufve (M) med Bo Caperman (M) som ersättare

Protokollet justerat den

2022-02-08

Tillkännagivandet av justeringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla

2022-02-09
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PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
2022-01-27

KS/2021/525

§4
REVISIONSRAPPORT - GRANSKNING AV INKÖP OCH
UPPHANDLING AV BOLAGEN
Sammanfattning av ärendet
Höganäs kommuns revisorer inkom den 10 september 2021 med granskningsrapporter rörande
huruvida kommunens bolag (Höganäs Omsorg AB, AB Höganäshem och Höganäs Energi AB) följer
lagen om offentlig upphandling (LOU).
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisionen Höganäs Omsorg AB och Höganäs Energi
AB bland annat att:
- Säkerställa att upphandlingar och inköp genomförs och dokumenteras i enlighet med lagstiftningen
och kommunens upphandlingspolicy,
- Upprätta riktlinjer för direktupphandling,
- Genomföra systematisk uppföljning av tecknade avtal.
AB Höganäshem rekommenderas att:
- Säkerställa att tilldelningskriterier överensstämmer mellan förfrågningsunderlag och tilldelningsbeslut,
- Tillse konkurrensutsättning vid direktupphandlingar med ett värde över 5 % av tröskelvärdet, i
enlighet med kommunens inköps- upphandlingspolicy.
Kommunens bolag har inkommit med svar på granskningarna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, beslut den 11 januari 2022, § 10,
Höganäs Energi AB, svarsbrev gällande revisionens upphandlingsgranskning den 23 november 2021,
Höganäs Omsorg AB, yttrande avseende revisionens granskningsrapport den 11 oktober 2021,
Höganäs Omsorg AB, beslut den 11 oktober 2021, § 72,
AB Höganäshem, styrelsens svar till lekmannarevisionen den 27 september 2021,
Höganäs kommuns revisorer, missiv inköp och upphandling Höganäs Omsorg AB den 8 september
2021,
Ernst and Young, granskning av inköp och upphandling Höganäs Omsorg AB augusti 2021,
Höganäs kommuns revisorer, missiv inköp och upphandling AB Höganäshem den 8 september 2021,
Ernst and Young, granskning av inköp och upphandling AB Höganäshem augusti 2021,
Höganäs kommuns revisorer, missiv inköp och upphandling Höganäs Energi AB den 8 september
2021,
Ernst and Young, granskning av inköp och upphandling Höganäs Energi AB augusti 2021,
Höganäs Energi AB, bilaga 1 – beställningsrutin den 1 juni 2021,
Höganäs Energi Handel AB, bilaga 2 – beställningsrutin den 1 juni 2021,
Höganäs Energi AB, anvisningar för direktupphandling den 18 maj 2021,
Höganäs Energi AB, offertförfrågan (mall) vid direktupphandling,
Höganäs Energi AB, blankett för dokumentation av direktupphandling.
Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Tjänsteskrivelse gällande revisionens granskning av inköp och upphandling av bolagen
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.

Deltar i debatten
Ingemar Narheim (M) deltar i överläggningen av ärendet.
Förslag till beslut
Louise Stjernquist (L) yrkar att en återrapportering om hur bristerna hanterats skall ges till
kommunfullmäktige i kvartal 2, senast vid fullmäktigemötet i april.
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Beslutsgång
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer Louise Stjernquists (L) tilläggsyrkande under proposition och
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till svar från Höganäs Omsorg AB, Höganäs Energi AB och Höganäshem AB,
lägga rapporterna till handlingarna,
att en återrapportering om hur bristerna hanterats skall ges till kommunfullmäktige i kvartal 2, senast
vid fullmäktigemötet i april.
Beslutet ska skickas till
Höganäs kommuns revisorer
Höganäs Omsorg AB
Höganäs Energi AB
Höganäshem AB
Kommunledningskontoret (ekonomiavdelningen)
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den

2022-03-07
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Granskning av upphandling
Höganäs omsorg AB
Höganäs kommun
David Maxe & Anna Färdig
Augusti 2021

Sida 1
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Bakgrund och syfte
Forts. bakgrund

Bakgrund
Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för all offentlig
upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader som inte
omfattas av någon annan upphandlingslag eller av något specifikt
undantag som gäller i den enskilda upphandlingen. Lagen bygger på
fem principer:
► Principen om icke-diskriminering
► Principen om likabehandling
► Principen om transparens
► Proportionalitetsprincipen
► Principen om ömsesidigt erkännande
De som tillämpar LOU kallas upphandlande myndigheter. Erfarenheter
visar att efterlevnaden av lagen om offentlig upphandling är förenad
med ett antal svårigheter för de upphandlande myndigheterna som har
att följa lagen.
Ett återkommande mönster är att de upphandlande myndigheterna
oftast har riktlinjer/rutiner/tillräckliga kunskaper och stöd i form av ITverktyg eller motsvarande på central nivå i kommunen, motsvarande
stöd finns inte alltid i de av kommunen ägda bolagen. Även om
organisationen är byggd för att bolagen ska avropa kommunens
upphandlingsstöd, sker detta inte alltid. Statskontoret har i en
utredning pekat på just kommunala bolag som högriskorganisationer
kopplade till bl.a. offentlig upphandling.

Sida 2

Kommunens helägda bolag ska följa såväl LOU som Höganäs kommuns
upphandlingspolicy. Policyn ska tillämpas vid alla inköp och
upphandlingar och innefattar köp av varor, tjänster och entreprenad
samt hyra och leasing.
Lekmannarevisionen har i sin risk- och väsentlighetsanalys och
revisionsplan 2021 valt att granska om de kommunala bolagen följer
Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Syfte och frågeställningar
Granskningen syftar till att bedöma om Höganäs Omsorg AB följer
LOU.
I granskningen ska följande revisionsfrågor besvaras:
► Har bolagen säkerställt att upphandlingarna har genomförts i
enlighet med LOU?
► Finns det tillräckliga rutiner som säkerställer en tillräcklig
upphandlingsprocess?
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Metod och avgränsning
Metod
I granskningen genomfördes dokumentstudier och intervjuer med ansvariga hos
bolaget. För att verifiera hur bolaget förhåller sig till upphandlingsregelverket
granskades 5 stickprov för perioden 2020. Stickproven har utgått från
leverantörsreskontran och valts ut utifrån ett riskbaserat synsätt.

Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen
är genomförd mellan mars – juni 2021.

Dokumentstudier

Intervjuer

Stickprov

Sida 3
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Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i
granskningen för analyser, slutsatser och bedömningar.
Kommunallagen
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter. (6 kap. 1 §).
Styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 §
pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att
så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
(6 kap 9 §).
Styrelsen ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som
anges i 10 kap. 3-5 §§ är uppfyllda i fråga om sådana aktiebolag som avses i
de bestämmelserna. (6 kap. 10 §).
Aktiebolagslagen
Styrelsen ska svara för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter (8 kap. 4 §)

Sida 4
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Revisionskriterier
Lagen om offentlig upphandling (2016:1145)
Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och
upphandlingar inom offentlig verksamhet. De grundläggande
principerna i lagstiftningen är att offentlig verksamhet, vid
upphandling, ska behandla leverantörer på bl.a. ett likvärdigt,
icke-diskriminerande och öppet sätt. Sedan 1 januari 2017 är det
obligatoriskt att kommunicera elektroniskt vid upphandlingar.

Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange den
grund för utvärdering av anbud som den avser att använda.
Europeiska kommissionen beslutade under 2019 om nya
tröskelvärden som gäller från och med 1 januari 2020. Dessa
påverkar direktupphandlingsgränsen som beräknas som en
procentsats
av
tröskelvärdena.
Gränsvärdena
för
direktupphandling gäller oavsett om upphandlingen avser varor,
tjänster eller byggentreprenader. För s.k. välfärdstjänster gäller
dock andra gränser för undantag från annonseringsskyldigheten
(motsvarande direktupphandlingsgräns). Från och med 1 januari
2020 är direktupphandlingsgränsen 615 312 exklusive moms.

Den upphandlande myndigheten ska tilldela den leverantör ett
kontrakt, vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för
myndigheten. Anbudet ska utvärderas på någon av följande
grunder:
•

Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet

•

Kostnad

•

Pris

Vid direktupphandling ska den upphandlande myndigheten
anteckna skäl för direktupphandling och annat av betydelse, om
upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Myndigheten
ska ha riktlinjer för direktupphandling.
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Revisionskriterier
Inköps- och upphandlingspolicy för Höganäs kommun
kommun
Policyn är antagen av kommunfullmäktige 2017-02-23.
Policyn beskriver kommunkoncernens regelverk för
anskaffningsprocessen och är den yttre ram som gäller för
Höganäs kommuns samtliga verksamheter och bolag.
Policyn syftar till att ange vad som gäller för Höganäs
kommunkoncern i upphandlingsfrågor utöver det som
framgår av LOU och LUF.
Enligt policyn ska kommunens upphandlingsenhet bistå de
kommunala bolagen med hjälp vid behov.
Varje styrelse har ansvaret för upphandlingar inom sina
respektive verksamhetsområde.
Samtliga styrelser ska avropa på föreliggande ramavtal.
Styrelse samt respektive VD ansvarar för att personal som
handlägger inköp, avrop och upphandlingar har relevant
kunskap om gällande lagstiftning, policys och riktlinjer.
Målsättningen ska vara att den som upphandlar eller avropar
ska
ha
genomgått
kommunens
interna
certifieringsutbildning. Upphandlingsenheten ansvarar för
utbildningens genomförande och innehåll. Respektive bolag
ansvarar för att berörd personal anmäls till utbildningen.
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I riktlinjerna finns anvisningar för hur direktupphandling ska
genomföras.
Direktupphandling
får
inte
ske
där
verksamhetsövergripande ramavtal finns.
Vid direktupphandling ska i möjligaste mån minst tre
leverantörer tillfrågas för att konkurrens ska råda. Om
värdet överstiger 5 % av tröskelvärdet (109 877 kr) bör alltid
minst tre leverantörer tillfrågas.
I de tillhörande anvisningarna för direktupphandling framgår
att vid direktupphandlingar med ett värde på över 100 000
kr ska:

• Anbud och val av leverantör ska skriftligen dokumenteras
i Konkurrensverkets blankett.

• Efter genomförd upphandling ska blanketten skickas till
upphandlingsenheten.
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Iakttagelser
Upphandlingsprocessen
• I mitten av 2017 påbörjades en process där tidigare socialförvaltningen övergick i
bolagsform till det nystartade kommunala bolaget Höganäs Omsorg AB. I samband
med detta skickade kommunledningskontoret ut ett brev till socialförvaltningens
samtliga leverantörer där det framgick att Höganäs Omsorg AB kommer fortsätta göra
avrop från redan upphandlade avtal under en övergångsperiod. Det framgår inte i
brevet hur lång denna övergångsperiod är men enligt uppgifter från intervju avses
tiden fram till att avtalen löper ut.

•

Bolaget utgår från kommunens inköps- och upphandlingspolicy och har inga egna
riktlinjer/rutiner. Det finns inga dokumenterade riktlinjer/rutiner som reglerar vem som
får genomföra inköp/upphandling och till vilket belopp. Vid intervju beskrivs att
bolaget tar stöd av kommunens upphandlingsenhet vid flertalet upphandlingar. Det är i
regel respektive enhetschef som genomför upphandlingarna och ansvar för
upphandligar följer budgetansvar.

•

Bolagets avtal finns inte samlat. Det har påbörjats ett arbete med att registrera
avtalen i kommunens avtalsdatabas men arbetet har inte färdigställts. Arbetet
avstannade i samband med ett oförutsett personalbortfall under våren 2021.
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Iakttagelser
Uppföljning och kontroll

•

Bolaget ingår i upphandlingsenhetens nätverk, där representanter från samtliga bolag
och nämnder får information och diskuterar upphandlingsfrågor. Det har inte
genomförts någon utbildning inom upphandling under det senaste året.

•

Det finns ingen rutin för avtalsuppföljning och det sker inga kontroller av
ramavtalstrohet. Samtliga fakturor kontrolleras genom tjänsten Inyett. Tjänsten
kontrollerar exempelvis dubbla betalningar, avvikande belopp eller okända mottagare.
Ekonomichefen i Höganäs Omsorg AB måste godkänna nya leverantörer innan dessa
kan läggas in i leverantörsregistret. I samband med detta görs en bedömning om det
kan bli aktuellt att bolaget kommer köpa in varor eller tjänster för ett större belopp och
därmed behöver göra en upphandling med annat förfarande, t.ex. annonsering. Det
uppges att ansvarig chef kontaktas om det har gjorts inköp hos en ny leverantör inom
ett område där det finns gällande avtal.
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Iakttagelser
Uppföljning och kontroll forts.

•

Enligt bolagets attestreglemente ansvarar beslutsattestanten för att transaktioner
följer bolagets avtal. Det finns cirka 25 beslutsattestanter inom bolaget. Vid intervju
ges som exempel att en beslutsattestant kontrollerar att villkoren stämmer vid första
faktureringstillfället.

•

Bolaget har tillgång till kommunens avtalsdatabas och kan därmed se de
kommunövergripande ramavtalen.

•

Upphandling och inköp ingår årligen i riskanalysen inför den interna kontrollen. I
riskanalysen för 2021 års interna kontrollplan har det identifierats två områden
kopplat till upphandling. Dessa utgörs av att avtal inte är anpassade till Höganäs
Omsorgs behov samt en bristfällig övergripande struktur. Det framgår att det saknas
aktuella avtal inom flera områden samt att det saknas uppföljning och kontroll av
befintliga avtal. Bolaget valde att hantera riskerna genom direktåtgärder och har
därför inte med riskerna i interna kontrollplanen 2021. Direktåtgärderna utgörs av att
uppföljning och kontroll av befintliga avtal behöver förstärkas, att avtalen behöver
anpassas till verksamheten och att rutinen för upphandling behöver tydliggöras. Det
finns ingen mer ingående beskrivning över hur arbetet med direktåtgärderna ska
genomföras under året.
2017 ingick kontroll av ramavtalstrohet i bolagets interna kontrollplan. Området har
inte kontrollerats i tidigare års interna kontrollplaner eller ingått i riskanalysen.

•
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Resultat av stickprovsgranskning
Över direktupphandlingsgränsen
Leverantör

Fakturerat
2020 (inkl.
moms)

Annonsering

Förfrågnings
underlag

Protokollöppning

Anbudsutvärdering

Tilldelningsbeslut

Dokumenterat avtal

Fristads AB
Hejco

801 753 kr

E.T

E.T

E.T

E.T

E.T

E.T

Kommentar: Inköpen avser yrkeskläder och skor. Höganäs Omsorg har utnyttjat ett ramavtal via ADDA (tidigare kommentus).
Höganäs Omsorg återfinns bland de avropsberättigade på ADDA:s hemsida och granskarna har erhållit bolagets
avropsanmälan. Fristads AB Hejco är rangordnade som nr. 1 i ADDA:s ramavtal.
Över direktupphandlingsgränsen
Leverantör

Bonliva AB

Fakturerat
2020 (inkl.
moms)
1,6 mnkr

Annonsering

Förfrågnings
underlag

Protokollöppning

Anbudsutvärdering

Tilldelningsbeslut

Dokumenterat avtal

Nej, två
leverantörer
tillfrågades
via mejl.

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja. Avtalets
upphörde att
gälla 201907-07

Kommentar: Befaras vara en otillåten direktupphandling. Inköp avseende bemanningstjänster av sjuksköterskor. Tecknat avtal
är giltigt från februari 2019 till juli 2019. Upphandlingen avsåg en direktupphandling av en heltidstjänst under sex månader.
Inköpet konkurrensutsattes till två leverantörer. Dokumentationen i upphandlingen utgörs av mejl till leverantörer,
förfrågningsunderlag och avtal.
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Under 2019 fakturerades 1,3 mnkr varav 721 565 kr fakturerades efter att avtalet gått ut. Det har därmed gjorts inköp för
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sammanlagt 2,3 mnkr (inkl. moms) sedan avtalet löpte ut.

Resultat av stickprovsgranskning
Över direktupphandlingsgränsen
Leverantör

Fakturerat
2020 (inkl.
moms)

Annonsering

Förfrågnings
underlag

Protokollöppning

Anbudsutvärdering

Tilldelningsbeslut

Dokumenterat avtal

ATEA
Sverige AB

Ca. 3,5 mnkr

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Kommentarer: Inköpen avser programlicenser. Höganäs kommun var avropsberättigade i Kammarkollegiets ramavtal för ITtjänster med ATEA som gällde t.o.m. 2019-05-31. Licensavtalen som tecknas genom avrop gäller i tre år, vilket innebär att
beroende på när avropet görs kan det gälla även efter ramavtalet har gått ut. Granskarna har inte tagit del av något avrop från
Kammarkollegiets ramavtal som gäller inköp av programlicenser under 2020.
Höganäs Omsorg AB och ATEA har genom en förnyad konkurrensutsättning tecknat ett avtal för programlicenser som gäller
fr.o.m. maj 2021. Granskarna har tagit del av avtalet.
Över direktupphandlingsgränsen
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Leverantör

Fakturerat
2020 (inkl.
moms)

Annonsering

Förfrågning
sunderlag

Protokollöppning

Anbudsutvärdering

Tilldelningsbeslut

Dokumenterat
avtal

Martin och
Servera AB

975 550 kr

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja, avtal tecknat
mellan Höganäs
Kommun och
Martin och
Servera AB.

Kommentar: Upphandlingen är genomförd av Höganäs kommun. I avtalet står Höganäs kommun som köpare. Enligt
förfrågningsunderlaget avser avtalet leverans av livsmedel till Höganäs kommuns förvaltningar. Avtalet är tecknat i oktober
2017 och därmed fem månader efter att Höganäs Omsorg AB bildades. Avtalet är förlängt och gäller till och med 2021.
214 of
449en part i ramavtalet. Det framförs att upphandlingsprocessen
Bolaget avropar från kommunens ramavtal utan Page
att ingå
som
påbörjades innan Höganäs Omsorg bildades och att de därmed omfattas socialförvaltningens volymer och behov av varor.

Resultat av stickprovsgranskning
Under direktupphandlingsgränsen
Leverantör

Fakturerat 2020
(inkl. moms)

Minst 3 leverantörer har
tillfrågats

Konkurrensverkets
Blankett för direktupphandlingar.

Dokumenterat avtal

IKEA

311 703 kr

E.T

E.T

E.T

Kommentar: Ramavtal för möbler via ADDA (tidigare Kommentus). Höganäs Omsorg återfinns bland de avropsberättigade på
ADDA:s hemsida och granskarna har erhållit bolagets avropsanmälan. Vid avrop av produkter som understiger 300 000 kr vid
varje enskilt avrop ska en eller flera leverantörer ges möjlighet att lämna anbud. Inköpen från IKEA 2020 avser flera enskilda
tillfällen och det finns därmed inget krav på förnyad konkurrensutsättning.
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Bedömning
Den sammanfattande bedömningen är Höganäs Omsorg AB inte har säkerställt att det finns en följsamhet till lagen om
offentlig upphandling. Vi konstaterar brister i efterlevnaden av LOU och kommunens anvisningar men framförallt
omfattande brister vad gäller rutiner för ansvarsfördelning, uppföljning och kontroll.
Vi bedömer att det inte finns tillräckliga rutiner för att säkerställa en ändamålsenlig upphandlingsprocess. Bedömningen
görs mot bakgrund att det saknas rutiner som reglerar vem som har rätt att genomföra inköp/upphandling och till vilket
belopp. Enligt lagen om offentlig upphandling ska den upphandlande myndigheten anta riktlinjer för direktupphandling.
Granskningen visar att bolaget inte har antagit riktlinjer för direktupphandlingar.
Det finns inte en tillräcklig kontroll av upphandlingsprocessen, då det saknas systematiserad avtalsuppföljning samt att
det inte görs kontroller av ramavtalstrohet. Vi konstaterar att samtliga nya leverantörer godkänns av en och samma
tjänsteperson. Däremot bedömer vi att det fnns en osäkerhet kopplat till detta då bolagets avtal inte finns samlade
vilket medför en risk för att det finns avtal som inte används eller uppmärksammas.
Uppföljning fyller en avgörande roll i att kontinuerligt kunna utvärdera och förbättra upphandligsprocessen. Genomförd
stickprovskontroll indikerar på att det finns brister i följsamheten av LOU och kommunens policy. Detta visar på ett
behov av att stärka uppmärksamheten kring lagstiftningen och göra den till en naturlig del i inköpsprocessen. Vi vill
särskilt uppmärksamma avtalet med Bonliva AB där stora inköp gjorts efter att avtalet löpt ut.
Att lagstiftningen och kommunens policy inte följs visar att bolaget behöver stärka och förbättra kontrollmiljön.
Upphandling och inköp hanteras inom riskanalysen men vi bedömer att det inte finns ett tillräckligt tydligt arbete med
hur de identifierade riskerna ska hanteras.
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Rekommendationer
• Säkerställa att upphandlingar och inköp genomförs och dokumenteras i enlighet
med lagstiftningen och kommunens upphandlingspolicy

• Upprätta riktlinjer för direktupphandling
• Tydliggöra vem som har rätt att genomföra inköp/upphandling och till vilket belopp
• Genomföra systematisk uppföljning av tecknade avtal
• Säkerställa att de direktåtgärder som identifieras i riskanalyserna genomförs
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Svar på revisionsfrågor
►

Har bolagen säkerställt att upphandlingarna har genomförts i enlighet med Lagen om
offentlig upphandling (LOU)?
Nej.
Resultatet av stickprovsgranskningen visar på otillåtna direktupphandlingar och brister i
dokumentationen av upphandlingarna.

►

Finns det tillräckliga rutiner som säkerställer en tillräcklig upphandlingsprocess?
Nej.
Bolaget saknar dokumenterade riktlinjer/rutiner för inköp och upphandling, rutiner för
avtalsuppföljning samt kontrollmoment kopplat till upphandling och inköp i den interna
kontrollplanen.
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Källförteckning
Intervjuade funktioner
•
VD
•
Ekonomichef
•
Ekonom
•
Ekonomichef i Höganäs kommun samt ansvarig för kommunens upphandlingsenhet
•
Upphandlare i Höganäs kommun
Dokumentförteckning
•
Upphandlingspolicy och riktlinjer, Höganäs kommun
•
Underlag för stickprov
•
Attestreglemente
•
Intern kontrollplan 2021
•
Avtal Höganäs kommun och Höganäs Omsorg AB
•
Brev till leverantörer i samband med bolagisering
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Revidering av arkivreglemente
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-03-22

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Anders Ståhl (M)
Lennart Nilsson (S)
Göran Bengtsson (M)
Anna Larsson (M) ersätter Peter Schölander (M) (ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Fredrik Eljin (KD)
Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Övriga närvarande

Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Peter Hultberg (kommunarkivarie)

Sammanträdestid

kl 08:45-11:10

Paragrafer

§48

JUSTERING
Utsedd att justera

Lennart Nilsson (S)

Datum och plats

2022-03-28, Digital justering

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Jacob Derefeldt

Ordförande

………………………………………………
Peter Schölander (M) § 37

Ordförande 2

………………………………………………
Ulf Molin (C)v §§ 38-54

Justerande

………………………………………………
Lennart Nilsson (S)

Protokollet justerat

2022-03-28

Tillkännagivandet av justeringen har 2022-03-29
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-03-22

KS/2019/854

§ 48
Revidering av arkivreglemente
Sammanfattning av ärendet

Goda rutiner för arkivvård och ärendehantering är grundläggande för att kommunen ska kunna
följa tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen men även för att kommunen ska kunna
arbeta effektivt. Det senaste arkivreglementet fastställdes av kommunfullmäktige i april 2010 och
behövde på en rad punkter uppdateras och förtydligas.
Ett arkivreglemente som också är ett viktigt styrdokument, har sin utgångspunkt i arkivlagen (SFS
1990:782) samt arkivförordningen (SFS 1991:446) och syftar till att förtydliga vad som gäller för
arkivhantering och arkivvård.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 11 mars 2022,
Kommunledningskontoret, reviderat arkivreglemente.
Beslutsgång
1:e vice ordförande Ulf Molin (C) 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 det reviderade arkivreglementet.
Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages

2022-04-22
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN
2022-03-11
KS/2019/854

Revidering av arkivreglemente
Sammanfattning av ärendet
Goda rutiner för arkivvård och ärendehantering är grundläggande för att kommunen ska kunna följa
tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen men även för att kommunen ska kunna arbeta
effektivt. Det senaste arkivreglementet fastställdes av kommunfullmäktige i april 2010 och behövde på en
rad punkter uppdateras och förtydligas.
Ett arkivreglemente som också är ett viktigt styrdokument, har sin utgångspunkt i arkivlagen (SFS
1990:782) samt arkivförordningen (SFS 1991:446) och syftar till att förtydliga vad som gäller för
arkivhantering och arkivvård.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, reviderat arkivreglemente, den 7 november 2019.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att anta det reviderade arkivreglementet.

Herman Crespin
Kommunchef
Peter Hultberg
Kommunarkivarie

HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
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Charlotte Rosenlund Sjövall ä

ARKIVREGLEMENTE
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Fastställt av: kommunfullmäktige
Datum: x
För revidering ansvarar: kommunkansliet
För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: kommunkansliet
Dokumentet gäller för: Höganäs kommun
Dokumentet gäller till och med: 2025-01-02
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ARKIVREGLEMENTE
Antaget av kommunfullmäktige 2019-11-28 och ersätter tidigare arkivreglemente 2010:28
Förutom de i Arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) antagna
bestämmelserna om arkivvård samt dataskyddsförordningen (GDPR 2018), gäller för den
kommunala arkivvården inom Höganäs kommun följande reglemente, meddelat med stöd
av 16 § Arkivlagen (AL).

A. TILLÄMPNING (1 OCH 2 §§ AL)

TILLÄMPNING

1§
Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med
myndigheter avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder med tillhörande
verksamheter, kommunfullmäktiges revisorer samt andra organ med självständig ställning.
Reglementet gäller även för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser
där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande samt de företag för vilka
kommunen har arkivansvar enligt särskild överenskommelse.
Reglementet gäller även för bolag och andra juridiska personer över vilka kommunen enligt
2 kap. 3 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) utövar ett rättsligt bestämmande och
inflytande.
För att de kommunala bolagen fullt ut ska omfattas av detta reglemente samt andra av
kommunen utfärdade riktlinjer om arkivvård, måste de göras associationsrättsligt bindande
genom att bestämmelsen särskilt fastställs i bolagens ägardirektiv, bolagsordningar, stadgar
eller motsvarande.

2§
Riksarkivets föreskrifter inom följande områden ska tillämpas när det gäller tekniska krav:
• arkivlokaler
HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
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•
•
•

krav gällande papper, mikrofilm, ritfilm, skrivmedel,
kopiatorer, faxar, skrivare, digitala lagringsformat
bindning av handlingar
digitala handlingar, i tillämpliga delar och efter
arkivmyndighetens anvisningar

DEFINITIONER

3§
I detta reglemente avses med

.

allmän handling

detsamma som i 2 kap. tryckfrihetsförordning

arkiv

bestånd av handlingar/uppgifter som har
tillkommit i en myndighets verksamhet och
som har arkiverats.

arkivera

tillföra arkivet handlingar/uppgifter.

arkivlokal

lokal godkänd för förvaring av allmänna
handlingar och arkiv.

arkivläggning

placering av handlingar i en viss förutbestämd
ordning sedan ett ärende avslutas.

databärare

fysiskt underlag för handlingar/uppgifter.

förvaringsmedel

hjälpmedel avsett att ge skydd åt handlingar
vid hantering och förvaring, t ex aktomslag
eller arkivbox.

gallra

förstöra allmänna handlingar (se 11 §).

medium

medel och metoder för överföring och lagring
av information.

HÖGANÄS KOMMUN
KLICKA HÄR FÖR ATT ANGE FÖRVALTNING.
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
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rensa

avlägsna sådana handlingar/uppgifter som
inte är allmänna och som inte skall arkiveras.

skrivmedel

material eller utrustning avsedd för
framställning av tecken, bilder och liknande på
papper, t ex pennor, tusch, stämpelfärger,
tryckfärger, skrivare, kopiatorer och faxar.

B . SYFTE, ANSVAR OCH ORGANISATION

SYFTE (3 § AL)
4§
Kommunens arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och
sådana handlingar som myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering.
Kommunens arkiv är en del av det lokala och nationella kulturarvet. De kommunala
myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de befrämjar:
• rätten att ta del av allmänna handlingar
• behovet av information för rättskipning och förvaltning
• forskningens behov
• dokumentationen av myndighetens verksamhet och
effektiviteten i förvaltningen

ANSVAR OCH ORGANISATION (4 § AL)
5§
Varje myndighet, det vill säga varje nämnd ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt
arkivlagen och på det sätt som framgår i paragraferna 4-9 i detta reglemente. För IT-system
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som är gemensamma för flera myndigheter i kommunen beslutar arkivmyndigheten vilken
myndighet som har arkivansvaret.

Hos myndigheten ska det finnas arkivansvarig och arkivredogörare för fullgörande av
arkivuppgifter hos myndigheten och de ansvarar för kontakten med kommunarkivet.
Förvaltningschef/VD är arkivansvarig om inte myndigheten utser någon annan.
Arkivansvarig ska utse en eller flera arkivredogörare.
Arbetsuppgifterna måste kunna kombineras med ordinarie tjänst.
Arkivansvarig ska utse en eller flera arkivredogörare för varje nämnd respektive för de
enheter som sysslar med personalfrågor, ekonomi och administration. Dessa ska i samråd
med den arkivansvarige vårda myndighetens arkiv. Vidare instruktioner med beskrivning av
roller och ansvar för arkivansvarig och arkivredogörare finns i ett av kommunarkivet särskilt
framtaget dokument.
Den som är arkivansvarig ska ha möjlighet att påverka och belysa arkivfrågor, så att
finansiella och personella resurser kan avsättas för arkivarbete.
Därför bör den arkivansvarige vara tjänsteman på chefsnivå inom myndigheten.
Arkivansvarig ska framgå av respektive myndighets delegationsordning, eller-om det rör sig
om bolag – specifikt beslut eller annan instruktion där ansvaret delegerats till specifik
befattningshavare.
Vid en stor myndighet med förgrenad förvaltning kan funktionen som arkivansvarig behöva
förstärkas, vilket kan göras genom att fler än en befattningshavare kan utses. En av dessa
ska då vara huvudansvarig med särskilt samordningsansvar för all hantering av
myndighetens allmänna handlingar, såväl pappershandlingar som digitala handlingar.
I uppdraget som arkivansvarig i Höganäs kommun ingår att:
• Ansvara för att de bestämmelser som finns i arkivlagen och detta reglemente, samt
tillämpliga bestämmelser i arkivförordningen, efterlevs inom myndigheten.
• Beakta arkivfrågor vid alla organisationsförändringar, budgetarbete och lokalförändringar,
samt utveckling av IT-stöd och övrig planering.
• Ansvara för att eventuella brister inom arkivvården blir åtgärdade – vare sig det är
arkivmyndigheten som förelägger detta i samband med sin tillsyn, eller om bristerna
uppmärksammas internt inom myndigheten.
• Ha kunskap om lagstiftning som rör hanteringen av allmänna handlingar.
• Ha kunskap om kommunens styrdokument och rutiner kring hanteringen av allmänna
handlingar, och vara insatt i den egna myndighetens rutiner och strukturer för hanteringen
av allmänna handlingar (i såväl pappersform som digital form).
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• Ansvara för att myndighetens dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och
arkivförteckning upprättas och hålls uppdaterade.
• Övervaka att handlingar som överlämnas till arkivmyndigheten för slutarkivering levereras
enligt arkivmyndighetens krav.
• Se till att beslutad gallring verkställs.
• Informera berörd personal vid myndigheten om gällande bestämmelser kring hanteringen
av allmänna handlingar.
ARKIVREDOGÖRARE
Den arkivansvarige utser myndighetens arkivredogörare.
De personer som utses behöver ha mycket god kännedom om myndighetens verksamhet
och administrativa rutiner, eftersom det i uppdraget ingår att svara för det praktiska arbetet
med myndighetens arkiv – t.ex. för tillsyn och vård av den egna förvaltningens,
verksamhetsområdets eller enhetens allmänna handlingar.
Varje myndighet kan välja om denna vill ha en arkivredogörare eller, om det rör sig om en
stor myndighet, flera arkivredogörare som ansvarar för arkivvården inom olika delar av
myndighetens verksamhet. Särskilt viktigt är det att verksamheter som är geografiskt skilda
från myndighetens centrala administration har egna arkivredogörare.
Om myndigheten har flera arkivredogörare är det praktiskt, men inget krav, att ha en
huvudarkivredogörare med särskilt samordningsansvar, som utför de arbetsuppgifter som
inte bör spridas på för många personer (t.ex. att upprätta arkivbeskrivning och medverka i
arbetet med att upprätta och revidera myndigheten dokumenthanteringsplan)
I uppdraget som arkivredogörare vid Höganäs kommun ingår det att:
• Ha kunskap om regler och rutiner som rör den egna myndighetens hantering av allmänna
handlingar.
•Vårda myndighetens handlingar och arkivlägga dessa enligt arkivmyndighetens riktlinjer.
• Biträda vid upprättande och revidering av myndighetens dokumenthanteringsplan,
arkivbeskrivning och arkivförteckning.
• Verkställa beslutad gallring
• Se till att arkivbildningen sköts enligt dokumenthanteringsplanen, och göra arkivansvarig
uppmärksam på om planen behöver revideras.
• Förbereda överlämning av handlingar till centralarkivet enligt arkivmyndighetens riktlinjer.
• Samråda med myndighetens arkivansvarige och arkivmyndigheten i frågor som rör
hanteringen av allmänna handlingar.
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ARKIVMYNDIGHETEN (7-9 §§ AL)
6§
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och har som sådan ansvar för den kommunala
arkivverksamheten som framgår av arkivlagen (SFS 199:782), arkivförordningen (SFS
1991:446) och detta reglemente. Arkivmyndigheten utövar tillsyn över att kommunens
myndigheter fullgör sina skyldigheter beträffande arkivbildningen och dess syften samt över
arkivvården i kommunen.
Hos arkivmyndigheten ska finnas ett kommunarkiv. Kommunarkivet, med
kommunarkivarien, är arkivmyndighetens beredande organ och ska som sådant:
• Implementera en kommungemensam hantering av arkiv -och
dokumenthantering
• utfärda kommungemensamma riktlinjer för upprättande av
arkivbeskrivning, arkivförteckning och dokumenthanteringsplan
• vårda och tillhandahålla till arkivmyndigheten överlämnade
arkivhandlingar
• säkerställa vården, skyddet och hanteringen av de handlingar som
omgärdas av sekretess och personuppgifter och som överlämnats
till arkivmyndigheten
• utöva tillsyn och ge kommunens myndigheter råd i arkivfrågor
• ta initiativ till åtgärder för att utveckla arkivvården
• främja arkivens tillgänglighet och dess användning i kulturell
verksamhet, forskning och utbildning

Kommunarkivet kan regelbundet inspektera myndigheterna och får i samband med detta
fordra myndighet att åtgärda brister som konstaterats.
Arkivmyndigheten är i första hand en arkivmyndighet för kommunala myndigheter och
organisationer och tar som regel inte emot enskilda arkiv från företag eller personer.
Arkivmyndigheten får besluta om undantag från ovanstående i särskilda fall.
Kommunarkivet får ta emot enskilda arkiv av lokalhistoriskt intresse.
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C. REDOVISNING, STYRNING OCH PLANERING
Redovisning av arkiv (6 § 2 p. AL)
7§
Varje myndighet ska redovisa sitt arkiv, genom en arkivbeskrivning som ger information
om vilka slag av handlingar som kan finans och hur arkivet är organiserat. Myndighetens ska
även i en systematisk förteckning redovisa handlingar som inte överlämnas till
arkivmyndigheten.
Arkivbeskrivningen ska utformas så att den motsvarar vad som föreskrivs i 6 § AL och 4
kap. 2 § i offentlighets- och sekretesslagen. Den ska beskriva myndighetens verksamhet och
organisation på ett sådant sätt att den ger en samlad överblick över myndighetens arkiv och
arkivbildning samt underlättar användning av arkivet. Arkivbeskrivningen ska fortlöpande
revideras och kompletteras.

DOKUMENTHANTERINGSPLAN (6 § 1P. AL)
8§
Myndighetens hantering av allmänna handlingar ska styras och planeras på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.
För detta ändamål ska dokumenthanteringsplan upprättas och fastställas av myndigheten.
Innan fastställelse sker ska myndigheten/bolaget samråda med kommunarkivet.
Informationsredovisningen är dokumenthanteringens mest centrala verktyg och uppfyller
arkivlagens krav på myndigheter att beskriva sina handlingar. Informationsredovisningen ska
årligen ses över och vid behov revideras.
Arkivmyndigheten beslutar om dokumenthanteringen inom kommunens gemensamma
verksamhetsområden: 1. Styrande verksamhetsprocesser ”ledningsprocesser” (till exempel
målstyrning, kvalitetsutveckling, planering och uppföljning) samt 2. Stödjande
verksamhetsprocesser: verksamheter i administrativa och tekniska funktioner. Exempel på
dessa är de funktioner som hanterar myndighetens resurser – ekonomi, HR (personal) IT ,
administrativa funktioner.
Varje myndighet beslutar om dokumenthanteringen inom sina respektive
verksamhetsområden. När myndigheten beslutar om dokumenthanteringsplanen innebär det
att gallring får ske enligt denna.
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I planen ska allmänna handlingar, oavsett medium, redovisas, vilka ger upplysning om
registrering, framställning, bevarande, gallring, arkivering, samt vem som ansvarar för
förvaring och hantering av handlingstypen. Dokumenthanteringsplanen ska utformas enligt
av kommunarkivet tillhandahållen mall och på ett sätt så att den även kan fungera som
sökmedel till handlingarna.
Dokumenthanteringsplanen ska ses över regelbundet varje år för att säkerställa aktualitet.
Alla ändringar av gallringsbeslut och/eller gallringsfrister och liknande ska fattas av nämnd.
I undantagsfall kan gallringsbeslut eller mindre redaktionella ändringar fattas för enskilda
handlingsslag efter samråd med arkivmyndigheten.
Revideringar som inte gäller beslut om bevarande och gallring görs av arkivmyndighetens
arkivarie i samråd med verksamheterna, tillexempel uppdateringar gällande
verksamhetssystem eller övergång från pappershantering till digital hantering.

SYSTEMDOKUMENTATION
9§
Verksamhetssystem som innehåller digital information som ska långtidslagras, alternativt
överföras till annat medium, ska dokumenteras enligt Riksarkivets föreskrifter för
systemdokumentation, Riksarkivets författningssamling RA-FS 2009:1.
Systemdokumentation görs för att informationen ska kunna fastställas, överföras, hanteras,
förvaras och vårdas på ett tillfredställande sätt under den tid som den bevaras.
För dokumentationen ansvarar den myndighet som har arkivansvar för systemet.

D. RENSNING, BEVARANDE OCH GALLRING

RENSNING (6 § 4 P. AL)
10 §
Handlingar som inte ska tillhöra arkivet ska fortlöpande rensas ut eller på annat sätt avskiljas
från arkivhandlingarna. Rensning ska ske senast i samband med arkivläggningen.
Myndigheten ansvarar för att rensning sker innan leverans till kommunarkivet.
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BEVARANDE OCH GALLRING (10 § AL)
11 §
Myndighet beslutar, efter samråd med kommunarkivet om gallring av såväl analoga som
digitala handlingar i sitt arkiv, såvida ej annat följer av lag eller förordning.
Gallringsbeslut fattas normalt i form av dokumenthanteringsplan men myndigheten kan
efter samråd fatta gallringsbeslut för enskilda handlingsslag.
Kommunarkivet beslutar om gallring av handlingar som överlämnats till kommunarkivet.
Med gallring avses alla åtgärder som innebär informationsförlust, förlust av möjliga
informationssammanställningar och sökmöjligheter eller förlust av möjligheter att fastställa
informationens äkthet.
Det ska av dokumenthanteringsplanen framgå när en handling får gallras. Gallringsbara
handlingar ska utan dröjsmål förstöras när gallringsfristen gått ut.

E. ÖVERLÄMNANDE (9, 14-15 §§ AL)
12 §
När arkivhandlingar inte längre behövs i verksamheten hos en myndighet kan de efter
överenskommelse med arkivmyndigheten övertas av kommunarkivet för fortsatt vård.
Tidpunkten för övertagandet framgår av hanteringsanvisningar efter beslut av verksamheten
i samråd med kommunarkivet.
Om en kommunal myndighet har upphört och dess verksamhet inte har överförts till en
annan myndighet inom kommunen, skall arkivet överlämnas till kommunarkivet, såvida inte
fullmäktige har beslutat något annat.
Överlämnande till myndighet utanför kommunen kräver stöd av lag eller särskilt beslut.
Arkivhandlingar får inte överlämnas till privaträttsligt subjekt.
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F. FRAMSTÄLLNING OCH VÅRD AV HANDLINGAR/INFORMATION
ARKIVBESTÄNDIGHET OCH FÖRVARING (5 § 2 P. OCH 6 § 3P. AL)
13 §
Handlingar ska framställas med material och metoder som garanterar informationens
beständighet.
Handlingar som ska bevaras ska skrivas ut eller kopieras enkelsidigt.
När det gäller IT-system som hanterar allmänna handlingar som ska bevaras, ska
förutsättningar för långsiktigt digitalt bevarande, med stöd av kommunarkivet, beaktas när
systemen upphandlas eller utvecklas.
Arkivhandlingar ska alltid förvaras under betryggande former.

Närmare bestämmelser om arkivbeständighet och förvaring meddelas av kommunarkivet.

G. UTLÅNING
14 §
Myndigheten får låna ut handlingar till kommunala eller statliga myndigheter för
tjänsteändamål. Utlån för andra ändamål än tjänstemannahåll får endast ske efter
medgivande av kommunarkivet.
Förutsättning för lån är att utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsförordningens och
sekretesslagens bestämmelser.
Utlåning av arkivhandlingar ska ske under sådana former att risk för skador eller förluster
inte uppkommer. Utlån av originalhandlingar bör i möjligaste mån begränsas. Myndigheten
ska se till att utlånade handlingar återlämnas efter att lånetiden löpt ut.
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H. SAMRÅD
15 §
Varje myndighet ska i god tid samråda med arkivmyndigheten i viktigare frågor som
påverkar myndighetens arkivbildning och arkivvård till exempel: När en myndighets
organisation eller arbetssätt förändras, vilket kan inverka på arkivbildning och
förutsättningarna för gallring. Inrättande av inredning av arkivlokal eller inköp av
arkivskåp.
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-03-22

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Anders Ståhl (M)
Lennart Nilsson (S)
Göran Bengtsson (M)
Anna Larsson (M) ersätter Peter Schölander (M) (ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Fredrik Eljin (KD)
Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Övriga närvarande

Anneli Sjöborg (chef för kultur- och fritidsförvaltningen)
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)

Sammanträdestid

kl 08:45-11:10

Paragrafer

§49

JUSTERING
Utsedd att justera

Lennart Nilsson (S)

Datum och plats

2022-03-28, Digital justering

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Jacob Derefeldt

Ordförande

………………………………………………
Peter Schölander (M) § 37

Ordförande 2

………………………………………………
Ulf Molin (C)v §§ 38-54

Justerande

………………………………………………
Lennart Nilsson (S)

Protokollet justerat

2022-03-28

Tillkännagivandet av justeringen har 2022-03-29
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-03-22

KS/2020/505

§ 49
Begäran om tilläggsanslag från Hyresfonden
Sammanfattning av ärendet

I mitten av november stod den nya tennishallen klar. Projektet är avslutat och den nya årshyran
är uträknad till 3 298 479 kronor. Den tidigare årshyran var 1.306.485 kronor. Differensen blir
1 991 994 kronor.
Intäkterna från tennisföreningarna för år 2021 var beräknade till 312 000 kronor och för 2022
beräknas de öka till 515 000 kronor, en ökning med 203 000 kronor. Således behöver 1 788 994
kronor tillföras kultur- och fritidsförvaltningens ram för innevarande år 2022 och framöver i den
kommande budgeten.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 10 mars 2022.
Beslutsgång
1:e vice ordförande Ulf Molin (C) 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 kultur- och fritidsutskottet 1 788 994 kronor för 2022 för de ökade lokalkostnaderna,
att effekten av de ökade lokalkostnaderna arbetas in i budget 2023 och framåt av
kommunledningskontorets ekonomiavdelning,
att finansiera den ökade lokalkostnaden med medel ur hyresfonden.
Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages

2022-04-22
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN
2022-03-10
KS/2020/505

BEGÄRAN OM TILLÄGGSANSLAG FRÅN HYRESFONDEN
Sammanfattning av ärendet
I mitten av november stod den nya tennishallen klar. Projektet är avslutat och den nya årshyran är
uträknad till 3 298 479 kronor. Den tidigare årshyran var 1.306.485 kronor. Differensen blir 1 991 994
kronor.
Intäkterna från tennisföreningarna för år 2021 var beräknade till 312 000 kronor och för 2022 beräknas de
öka till 515 000 kronor, en ökning med 203 000 kronor. Således behöver 1 788 994 kronor tillföras kulturoch fritidsförvaltningens ram för innevarande år 2022 och framöver i den kommande budgeten.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningen skrivelse den 10 mars 2022.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tillföra kultur- och fritidsutskottet 1 788 994 kronor för 2022 för de ökade lokalkostnaderna,
att effekten av de ökade lokalkostnaderna arbetas in i budget 2023 och framåt av
kommunledningskontorets ekonomiavdelning, samt
att finansiera den ökade lokalkostnaden med medel ur hyresfonden.

Anneli Sjöborg
Förvaltningschef
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-03-22

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Anders Ståhl (M)
Lennart Nilsson (S)
Göran Bengtsson (M)
Anna Larsson (M) ersätter Peter Schölander (M) (ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Fredrik Eljin (KD)
Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Övriga närvarande

Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Anne Petäjäjärvi Johansson (HR-chef)

Sammanträdestid

kl 08:45-11:10

Paragrafer

§50

JUSTERING
Utsedd att justera

Lennart Nilsson (S)

Datum och plats

2022-03-28, Digital justering

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Jacob Derefeldt

Ordförande

………………………………………………
Peter Schölander (M) § 37

Ordförande 2

………………………………………………
Ulf Molin (C)v §§ 38-54

Justerande

………………………………………………
Lennart Nilsson (S)

Protokollet justerat

2022-03-28

Tillkännagivandet av justeringen har 2022-03-29
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-03-22

KS/2021/109

§ 50
Svar på motion angående att stoppa timanställningar
Sammanfattning av ärendet

Motion har inkommit från Emma Wennerholm (V) den 22 februari 2021. Motionären yrkar att
Höganäs kommun fattar ett principbeslut om att timanställningar ej ska tillämpas i äldreomsorg
som finansieras av kommunen oavsett utförare.
Beslutsunderlag
Socialnämnden, beslut den 23 februari 2022, § 18,
Kommunledningskontoret, yttrande den 3 februari 2022,
Kommunfullmäktige, beslut den 25 februari 2021, § 18,
Emma Wennerholm (V), motion om att stoppa timanställningar, inkommen den 22 februari
2021.
Beslutsgång
1:e vice ordförande Ulf Molin (C) 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

2022-04-22
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YTTRANDE

1 (2)

2022-02-03
KS/2021/109

SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE

YTTRANDE - MOTION OM ATT STOPPA
TIMANSTÄLLNINGAR
Sammanfattning av ärendet
Motion har inkommit från Emma Wennerholm (V) den 2021-02-22. Motionären yrkar
att Höganäs kommun fattar ett principbeslut om att timanställningar ej ska tillämpas i
äldreomsorg som finansieras av kommunen oavsett utförare.
Beslutsunderlag
Emma Wennerholm (V): Motion om att stoppa timanställningar, inkommen 2021-02-22.
Yttrande
Höganäs koncern arbetar kontinuerligt med att säkerställa kompetensförsörjningen inom
samtliga verksamheter och därmed även kvalitén i verksamheten. Många av koncernens
verksamheter är personaldrivande och kräver att personer är i tjänst för att säkerställa
verksamheten och insatser exempelvis till medborgaren. Intermittenta anställningar finns
i olika former, så som timanställning från timme till timme, men även månadsanställda
vikarier. Höganäs koncern strävar självklart åt att så långt som möjligt ha kontinuitet i
verksamheten och därmed ha ordinarie medarbetare på plats.
Det är svårt att helt och hållet bygga verksamheten på endast tillsvidareanställd personal.
Då behov i verksamheten och frånvaro av arbetstagare varierar. Det är ständigt en
avvägning av arbetsgivarens samtliga resurser för en effektiv resursplanering.
Höganäs koncern ska vara attraktiva arbetsgivare och ge trygga och konkurrenskraftiga
arbetsvillkor. I arbetet med att erbjuda medarbetare heltid, ser Höganäs koncern också
över bemanningen och arbetssättet för att i möjligaste mån ersätta med ordinarie
personal. Höganäs koncern ser att antalet intermittent anställda har minskat med
anledning av införandet av heltid som norm samt det nya arbetssättet. Däremot anser
arbetsgivarna inte att det är möjligt att helt och hållet ha en verksamhet utan intermittent
anställda. Resurseffektiviteten blir högre om en viss nivå av intermittent anställda finns,
då den dagliga planeringen kan genomföras utan risk för överkapacitet. Vad gäller andra
externa utförare strävar även de för att vara en attraktiv arbetsgivare med goda
anställningsvillkor. I upphandling ställs både kvalitetskrav och kompetenskrav av
utföraren och dess medarbetare, samtidigt ska de uppnå de ställda kraven på att utföra
tjänster enligt avtalet till omsorgstagare.
Det finns även en målgrupp intermittent anställda, som önskar denna anställningsform.
Personer som exempelvis studerar och har eget företag med flera. Denna målgrupp är en
målgrupp som koncernen önskar ha tillgång till, då det kan vara en målgrupp som bidrar
till den framtida kompetensförsörjningen. Höganäs koncern kommer att sträva efter att
det är denna målgrupp som får intermittenta anställningar och efterhand som personerna
kan och önskar annan anställning erhåller en sådan.
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Förvaltningens förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen.

Herman Crespin
Kommunchef
Anne Petäjäjärvi Johansson
HR-chef
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PROTOKOLL
SOCIALNÄMNDEN
2022-02-23

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Ingemar Narheim (M) (ordförande)
Gunilla Tengvall (M)
Roger Andersson (M)
Annette Rietz (M)
Anna Hedbrant (C)
Pia Lidwall (KD)
Peter Graff (S) (2:e vice ordförande)
Ann-Margreth Larsson (S)
Ulrika Adsersen (L)
Ann-Marie Neiderud (M) ersätter Boel Olsson Litström (M) (vice
ordförande)
Linus Hallner (MP) ersätter Christian Johansson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Gabriella Andersson (S)
Emma Wennerholm (V)
Carina Lövstedt (C)

Övriga närvarande

Anna Borestam (controller)
Anita Bengtsson (avdelningschef IFO)
Fanny Lundqvist (utskottssekreterare)
Viweca Thoresson (socialchef)

Sammanträdestid

kl 14:00-16:50

Paragrafer

§18

JUSTERING
Utsedd att justera

Roger Andersson (M)

Datum och plats

2022-03-04, Digital justering

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Fanny Lundqvist

Ordförande

………………………………………………
Ingemar Narheim (M)

Justerande

………………………………………………
Roger Andersson (M)

SIGNATUR Paragrafen är justerad och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden
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PROTOKOLL
SOCIALNÄMNDEN
2022-02-23

SN/2022/29

§ 18
GODKÄNNANDE AV YTTRANDE GÄLLANDE MOTION ANGÅENDE
ATT STOPPA TIMANSTÄLLNINGAR
Sammanfattning av ärendet
Motion har inkommit från Emma Wennerholm (V) den 22 februari 2021. Motionären yrkar att
Höganäs kommun fattar ett principbeslut om att timanställningar ej ska tillämpas i äldreomsorg som
finansieras av kommunen oavsett utförare.
Kommunstyrelsen beslutade den 13 april 2021, § 81, att ett yttrande över inkommen motion skulle
utarbetas för svar till kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret har skrivit ett förslag till
yttrande.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, förslag till yttrande den 18 februari 2022,
Kommunstyrelsen, beslut den 13 april 2021, § 81,
Emma Wennerholm (V), motion om att stoppa timanställningar den 22 februari 2022.
Beslutsgång
Ordförande Ingemar Narheim (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta kommunledningskontorets yttrande som sitt eget,
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad
Protokollet justerat

2022-03-04

SIGNATUR Paragrafen är justerad och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden
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Svar på motion angående tiggeriförbud i Höganäs
ordningsföreskrifter
KS/2021/331
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-03-22

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Anders Ståhl (M)
Lennart Nilsson (S)
Göran Bengtsson (M)
Anna Larsson (M) ersätter Peter Schölander (M) (ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Fredrik Eljin (KD)
Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Övriga närvarande

Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)

Sammanträdestid

kl 08:45-11:10

Paragrafer

§51

JUSTERING
Utsedd att justera

Lennart Nilsson (S)

Datum och plats

2022-03-28, Digital justering

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Jacob Derefeldt

Ordförande

………………………………………………
Peter Schölander (M) § 37

Ordförande 2

………………………………………………
Ulf Molin (C)v §§ 38-54

Justerande

………………………………………………
Lennart Nilsson (S)

Protokollet justerat

2022-03-28

Tillkännagivandet av justeringen har 2022-03-29
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-03-22

KS/2021/331

§ 51
Svar på motion angående tiggeriförbud i Höganäs
ordningsföreskrifter
Sammanfattning av ärendet

Motion har inkommit från Carola Persson (S) och Wivi-Anne Broberg (S) den 17 juni 2021.
Motionärerna yrkar att tredje meningen i Höganäs ordningsföreskrifter § 18 stryks. Detta stycke
handlar om att polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar på offentlig plats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen ordförande, yttrande den 15 mars 2022,
Kommunfullmäktige, beslut den 30 september 2021, § 85,
Carola Persson (S) och Wivi-Anne Broberg (S), motion inkommen den 17 juni 2021.
Förslag till beslut
Lennart Nilsson (S) yrkar att motionen ska bifallas.
Beslutsgång
1:e vice ordförande Ulf Molin (C) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition mot
Lennart Nilssons (S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla 1:e vice
ordförandes förslag till beslut.
Omröstning begärs. Ledamöterna godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för avslag till Lennart Nilssons (S) yrkande.
Nej-röst för bifall till Lennart Nilssons (S) yrkande.
Med 4 ja-röster för avslag och 1 nej-röster för bifall till yrkandet beslutar arbetsutskottet att avslå
Lennart Nilsson (S) yrkande.
Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Reservationer
Lennart Nilsson (S) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag till beslut.
Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages

2022-04-22

SIGNATUR
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YTTRANDE

1 (1)

2021-08-25
KS/2021/331

SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE

YTTRANDE ÖVER MOTION ANGÅENDE
TIGGERIFÖRBUDET I HÖGANÄS
ORDNINGSFÖRESKRIFTER
Sammanfattning av ärendet
Motion har inkommit från Carola Persson (S) och Wivi-Anne Broberg (S) den 17 juni
2021. Motionärerna yrkar att tredje meningen i Höganäs ordningsföreskrifter § 18 stryks.
Yttrande
Motionärerna motiverar sitt yrkande med att paragrafen aldrig har använts vilket är en
något udda motivering då det bör finnas ett antal lagar och förordningar som inte
tillämpats genom åren. Detta på grund av att det inte uppstått några problem. Men
paragrafen/förordningen/lagen finns där för att reglera om problem uppstår och vi kan
inte säga vad som skulle ha hänt om den inte funnits.
§ 18 i vår ordningsstadga har tillkommit för att reglera vad som sker på offentlig plats
och vår kommunala mark. Annan verksamhet (diverse försäljning, torgmöte,
demonstration etc) som ska ske där måste söka tillstånd för det. Ett tillstånd även för
tiggeri gör att paragrafen blir lika för alla som bedriver någon form av verksamhet på
offentlig plats.
Man hänvisar till populism i motionen som en orsak till den mening man vill ta bort men
använder sedan själva ordet ”tiggeriförbud” just i populistisk anda trots att det inte
existerar något sådant förbud i ordningsföreskriften.
Med anledning av ovanstående anser jag att motionen ska avslås.
Ordförandes förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen

Peter Schölander
Kommunstyrelsens ordförande

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

Page 255 of 449

Page 256 of 449

17
Förnyat förordnande som förvaltningschef för
samhällsbyggnadsförvaltningen
KS/2022/182
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-03-22

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Anders Ståhl (M)
Lennart Nilsson (S)
Göran Bengtsson (M)
Anna Larsson (M) ersätter Peter Schölander (M) (ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Fredrik Eljin (KD)
Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Övriga närvarande

Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)

Sammanträdestid

kl 08:45-11:10

Paragrafer

§53

JUSTERING
Utsedd att justera

Lennart Nilsson (S)

Datum och plats

2022-03-28, Digital justering

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Jacob Derefeldt

Ordförande

………………………………………………
Peter Schölander (M) § 37

Ordförande 2

………………………………………………
Ulf Molin (C)v §§ 38-54

Justerande

………………………………………………
Lennart Nilsson (S)

Protokollet justerat

2022-03-28

Tillkännagivandet av justeringen har 2022-03-29
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
2022-03-22

KS/2022/182

§ 53
Förnyat förordnande som förvaltningschef för
samhällsbyggnadsförvaltningen
Sammanfattning av ärendet

Jacob Von Post har varit förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen sedan den 1 juni
2016. Jacobs nuvarande förordnande som förvaltningschef går ut den 31 december 2022.
Jacob har för kommunchefen samt företrädare för kommunstyrelsen anmält sitt intresse att
fortsätta som förvaltningschef i kommunen. Kommunchefen gör tillsammans med företrädare
för kommunstyrelsen den bedömningen att Jacob bör erbjudas ett nytt förordnande som
förvaltningschef fram till den 31 december 2026, det vill säga på fyra år.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 18 mars 2022.
Beslutsgång
1:e vice ordförande Ulf Molin (C) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner
att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.
Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att erbjuda Jacob Von Post ett förordnande som förvaltningschef för
samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs kommun fr.o.m. 2023-01-01 till och med 2026-12-31,
att bemyndiga kommunchefen Herman Crespin att skriva under anställningsavtalet.
Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages

2022-04-22
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TJÄNSTESKRIVELSE
Yyyy-mm-dd
Dnr

NAMNET PÅ ÄRENDETS SLUTLIGA INSTANS

FÖRORNANDE SOM FÖRVALTNINGSCHEF FÖR
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Sammanfattning av ärendet
Jacob Von Post har varit förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen sedan 2016-06-01. Jacobs
nuvarande förordnande som förvaltningschef går ut 2022-12-31.
Jacob har för undertecknade samt företrädare för kommunstyrelsen anmält sitt intresse att fortsätta
som förvaltningschef i kommunen. Undertecknad gör tillsammans med företrädare för
kommunstyrelsen den bedömningen att Jacob bör erbjudas ett nytt förordnande som förvaltningschef
fram till 2026-12-31, det vill säga på fyra år.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

erbjuda Jacob Von Post ett förordnande som förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen i
Höganäs kommun fr.o.m. 2023-01-01 till och med 2026-12-31.

att

bemyndiga kommunchefen Herman Crespin att skriva under anställningsavtalet.

Herman Crespin
Kommunchef

HÖGANÄS KOMMUN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
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Upphandling av entreprenad berörande Tjörröd
verksamhetsområde etapp 2
KS/2021/115
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PROTOKOLL
KS PLANUTSKOTT
2022-03-22

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Peter Schölander (M) (ordförande)
Gustaf Wingårdh (M) (vice ordförande)
Ulf Molin (C)
Lennart Nilsson (S)
Lars Linderot (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Ståhl (M)
Ann-Britt Strufve (M)
Barbara Struglics Bogs (KD)

Övriga närvarande

Dino Krcic (exploateringsansvarig)
Gulistan Batak (plan- och bygglovschef)
Gunilla Sandebert (stadsarkitekt)
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Jacob von Post (chef för samhällsbyggnadsförvaltningen)
Johanna Magnusson (samordnare)
Kaisa Diurson (planarkitekt)

Sammanträdestid

kl 13:30-14:30

Paragrafer

§24

JUSTERING
Utsedd att justera

Ulf Molin (C)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Jacob Derefeldt

Ordförande

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

Justerande

………………………………………………
Ulf Molin (C)

Protokollet justerat den

2022-03-28

Tillkännagivandet av justeringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla

2022-03-29
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PROTOKOLL
KS PLANUTSKOTT
2022-03-22

KS/2021/115

§ 24
UPPHANDLING AV ENTREPRENAD BERÖRANDE TJÖRRÖD
VERKSAMHETSOMRÅDE ETAPP 2
Sammanfattning av ärendet
Höganäs kommun (212000-1165) har under det gångna året arbetat fram en detaljplan för
verksamhetsmark öster om Bruket, kallat Tjörröd verksamhetsområde etapp 2. Höganäs kommun
behöver bygga ut vägar, va-infrastruktur med mera och vill därför upphandla en entreprenör som å
kommunens vägnar ska utföra arbetena.
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning vill upphandla entreprenör enligt bifogat ramavtal
samt bilaga.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 4 mars 2022,
Tjörröd etapp 2- Bilaga till förfrågningsunderlag av upphandling av entreprenad, Rambeskrivning för
upphandling av entreprenad i Tjörröd etapp 2.
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att
utskottet beslutar att bifalla förslaget.
Beslut
Planutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta
att bemyndiga kommunledningskontorets exploateringsavdelning att upphandla entreprenad för
utbyggnad av allmän platsmark i Tjörröd verksamhetsområde etapp 2.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den

2022-04-22

SIGNATUR
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN
2022-03-02
KS/2021/115

Tjänsteskrivelse avseende upphandling av entreprenad
berörande Tjörröd verksamhetsområde etapp 2
Sammanfattning av ärendet
Höganäs kommun (212000-1165) har under det gångna året arbetat fram en detaljplan för
verksamhetsmark öster om Bruket, kallat Tjörröd verksamhetsområde etapp 2. Höganäs kommun
behöver bygga ut vägar, va-infrastruktur med mera och vill därför upphandla en entreprenör som å
kommunens vägnar ska utföra arbetena.
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning vill upphandla entreprenör enligt bifogat ramavtal
samt bilaga.
Beslutsunderlag
Tjörröd etapp 2- Bilaga till förfrågningsunderlag av upphandling av entreprenad,
Rambeskrivning för upphandling av entreprenad i Tjörröd etapp 2.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att bemyndiga kommunledningskontorets exploateringsavdelning att upphandla entreprenad för
utbyggnad av allmän platsmark i Tjörröd verksamhetsområde etapp 2.

Herman Crespin
Kommunchef
Dino Krcicć
Exploateringsingenjör

HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
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HÖGANÄS KOMMUN
TJÖRRÖD 2:36

MARKARBETEN
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
FÖR TOTALENTREPRENAD

Rambeskrivning Mark- Gatubelusningoch VA-arbeten
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2022-02-28

Drottninggatan 160
254 33 HELSINGBORG
Tel. 042 13 07 66

Uppdragsansvarig: Fredrik Hallberg
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1. Allmänt
Entreprenadformen för detta projekt är totalentreprenad.
Utbyggnaden av exploateringsområdet Tjörröd 2:36.
Texten i denna ramhandling ansluter ritningar enligt handlingsförteckning daterad
2022-02-09, samt Teknisk standard för markanläggning och VA-material, upprättade
av Höganäs kommun 2018-11-20.
Tillsammans med AF-delen anger handlingarna beställarens krav
beträffande områdets utformning och kvalitet.
Tjörröd 2:36 är ett nytt exploateringsområde för industri-/ handelsbyggelse med ca 13
nya industrifastigheter,
Utbyggnadsområdet är beläget i den nordöstra delen av Höganäs och utgörs av
åker-och ängsmark.
Området begränsas i norr av Måarpsvägen, i öster av åkermark, i söder av Ärtan
och Bönan naturreservat samt i väster av ett befintligt verksamhetsområde.
Det åligger anbudsgivaren att själv informera sig om aktuella förhållanden genom
besök på platsen. Under vissa rubriker har direkta hänvisningar till ”Teknisk
standard” angivits. Oavsett om det hänvisas specifikt eller inte gäller ”Teknisk
standard” där annat ej föreskrivits i FFU.
2. Omfattning
Totalentreprenören skall utföra samtliga mark- och anläggningsarbeten
inklusive VA- och gatubelysningsarbeten inom, samt utanför planområdet
enligt ritningar och denna ramhandling. Totalentreprenören skall ansvara för
och bekosta en färdig anläggning med allt erforderligt material, arbete samt
upprättande av bygghandlingar som krävs för att uppnå det mål som
handlingarna visar.
Gräns för arbetsområdet framgår av ritning M-20. Etableringsområdets läge inom
arbetsområdet och omfattning skall diskuteras vid startmöte med beställaren.
OBS! I totalentreprenaden skall gatubyggnad utföras som bygg-gator, dvs slitlager i
gator skall i detta skede ej utföras. Gatorna förses med AG. Detta för att finplanering
av gatumiljön inte skall skadas vid husbyggnationen.
Överskott inom entreprenaden skall återanvändas och moduleras i område för
”Överskottsmassor” enligt ritning M-23 och M-24.Modulering skall ske väster ifrån.
Matjord och schaktmassor kan med fördel blandas för att skapa ett gynnsammare
läge för självsådd inom område för överskottsmassor.
Geotekniska undersökningar bifogas. Anvisningar i dessa dokument skall följas. Se
vidare under rubriken ”Geoteknik”.
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3. Gällande handlingar
Gällande handlingar för totalentreprenaden redovisas under AFB.22, Förteckning
över förfrågningsunderlag.
4. Geoteknik
Tyréns har utfört en ”markteknisk undersökningsrapport” (MUR) och
”planeringsunderlag geoteknik” daterade 2019-01-21. Dessa handlingar är en del av
förfrågningsunderlaget.
5. Arkeologi
Länsstyrelsen har utfört en arkeologisk utredning under 2017.
Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2
kap 10§ kulturminneslagen omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
Om totalentreprenören upptäcker misstänkta fornlämningar skall
schaktningsarbetena direkt stoppas och beställaren underrättas utan dröjsmål.
6. Detaljprojektering
I totalentreprenaden ingår all projektering som erfordras för en fullt färdig anläggning
inom arbetsområdet avseende gator, VA, parkmark, gräsyta, återställning,
dagvattenmagasin samt gatubelysning, fiber och el. Det innebär att
totalentreprenören skall utföra alla undersökningar som krävs för uppdraget,
upprätta alla beräkningar, förslags- och arbetsritningar samt arbetsbeskrivningar för
såväl slutliga som provisoriska konstruktioner och anläggningar. Dessutom skall
totalentreprenören ta fram en teknisk beskrivning som ansluter till AMA anläggning
17 med tillämpliga koder och rubriker. Beställaren ska ges möjlighet att medverka
vid projekteringsmöten, se vidare under granskning. Projektering skall utföras med
utgångspunkt från detta FFU, samt enligt detaljplan med tillhörande beskrivning. För
höjdsättning av gata gäller max 2% och min 1% längslutning. Tvärfall enligt
normalsektion.
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Totalentreprenören skall utföra följande ritningar:
Komplettering och färdigställande av de ritningar som ingår i förfrågningsunderlaget
enligt ritningsförteckning,
VA-planer skala 1:400.
Gatu- och va-profil
Höjdutsättningsplaner skala 1:400.
Detaljritning på utloppbrunn från fördröjningsmagasin.
Sektionsritningar dagvattenmagasin och gata.
Ritningar på schakt, fyll och rörförläggning gällande El, fiber och belysning
skala 1:400.
Det åligger totalentreprenören att arbeta mot miljömedvetna lösningar.
Miljöhänsyn skall också tagas vid val av material.
Innan entreprenadarbeten påbörjas skall beställaren godkänna ritningar och
tekniska beskrivningar som därefter märks ”Bygghandling”, se vidare under avsnitt
”Granskning”. Dock fråntar detta inte totalentreprenören funktionsansvar.
All återställning och städning av ianspråktagna ytor ingår.
7. Granskning
Beställaren skall ges möjlighet att medverka vid totalentreprenörens
projekteringsmöten för kontinuerlig genomgång av olika delmoment som t ex
höjdsättning, dimensionering av överbyggnader, dagvattenomhändertagande mm.
Beställarens medverkan är till för att totalentreprenören och beställaren under
uppdragets gång skall vara överens om fortsatt projektering av olika delmoment. Det
är totalentreprenörens ansvar att genomföra och protokollföra dessa möten med
cirka tre veckors intervall.
Beställaren skall ha 10 arbetsdagar till sitt förfogande för att granska upprättade
ritningar och beskrivningar. Denna tid skall ingå i totalentreprenörens tidplan för
uppdraget.
Speciellt påpekas att totalentreprenörens egenkontroll ska vara genomförd på ett
sådant sätt att felaktigheter har eliminerats innan beställaren erhåller handlingarna
för granskning. Utförd egenkontroll ska redovisas.
Har totalentreprenörens egenkontroll inte genomförts enligt förfrågningsunderlaget
på ett för beställaren tillfredställande sätt, går handlingen omedelbart tillbaka för
kostnadsfri justering innan beställarens granskning tar vid. Förlängning av
kontraktstiden på grund av detta kommer ej att ges.
Entreprenadarbetena får inte påbörjas förrän granskningshandlingen godkänts av
beställaren och handlingen har stämplats om som bygghandling.

Page 270 of 449
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För arbetets utförande gäller Höganäs kommuns dokument ”Teknisk standard” för
markanläggning och VA-material daterade 2018-11-20, samt AMA anläggning 17
och AMA El 12. Detta ska framgå och märkas upp på samtliga byggritningar och
bygghandlingar.
Avvikelser från dokumenten ”Teknisk standard” redovisas i denna ramhandling under
rubriken ”Avvikelser från Teknisk standard och AMA-koder”.
Följande programvaror skall totalentreprenören använda vid leverans av digitalt
material:




AutoCad ver 2013 (.dwg)
Adobe Acrobat (.pdf)
Microsoft Office (.doc, .xls)

9. Utformning, FFU
Utformningen av området redovisas i detta FFU, samt gällande planhandling.
Ritningar redovisas i handlingsförteckning daterad 2022-02-25.
Inom området förekommer det träd och buskage som kan komma att behöva röjas,
fällas och stubbrytas. Detta förutsätter att anbudsgivaren genom platsbesök skaffar
sig information om omfattningen.
Innan röjning och fällning får ske skall detta kontrolleras och godkännas av
beställaren.
10. Gator
Totalentreprenören skall utföra samtliga gator inom arbetsområdet såsom bygg-gator
enligt sektioner som redovisas på ritning M-35 och markplaneringsplaner M-22.
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11. Parker och grönytor
För arbetets utförande gäller Höganäs kommuns dokument ” Teknisk standard
Grönytor” daterad 2018-11-20 omfattning enligt ritning M-21 – M-26
12. Gatubelysning
För installation av belysningsanläggning i gatorna inom området skall
totalentreprenören leverera och förlägga kabelrör, belysningskabel, fundament
samt stolpe inklusive armatur. Förslag på placering av belysningsstolpar enligt
ritning M-22.
Kabelrör: Uponor UDV 50/42
Kabel: EXQ Infra 4x10.
Fundament: Cetong 108/900 (77 786 76)
Stolpe: Rakstolpe rotlackerad Moramast, LPH 6m (77 807 60)
Armatur: Philips Clearway Gen2 (ev. 77 273 98)
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13. VA-ledningar
Totalentreprenören skall utföra samtliga VA-ledningar inom arbetsområdet som
redovisas på VA-planer M-11 – M-16 i detta FFU.
VA-material skall följa kommunens ”Teknisk standard för VA-material”. Utförande
enligt AMA anläggning 17.
Avloppsrör med diameter överstigande 400 mm skall utföras med armerade
betongrör.
Nedstigningsbrunnar som på ritningar benämns med DNB och SNB skall utföras av
betong diam. 1000 mm enligt ”Teknisk standard”. Tillsynsbrunnar som på ritningar
benämns med DTB och STB skall utföras av plast diam. 600 mm enligt ”Teknisk
standard”. Beställaren tillhandahåller betäckningar till nedstigningsbrunnar.
Förslag till nya rännstensbrunnar är ej redovisade på VA-planerna max
längsgående längd mellan brunnar är 30 m. Totalentreprenören skall utföra
erforderlig mängd rännstensbrunnar som skall redovisas i samband med
detaljprojekteringen.
Förslag till servisledningar till nya tomter finns redovisade på M-11 – M-14.
Servisledningar för nybyggnation lägges två meter in på tomtmark och avslutas med
en vertikalt stående planka (28x150 mm) väl synlig ovan mark.
På plankan, ovan mark, skall avstånd till vattengång markeras. Spolbrunnar på spilloch dagvattenledningar dim. 200 mm, samt servisventiler för tappvatten placeras i
gatumark ca 0,5 meter från tomtgräns.
Servisledningarnas dimensioner:
S 160 mm
D 200 mm
V 50 mm
Föreslaget antal servisuppsättningar: 13st.
Antalet, läge och eventuell dimensionsförändring samordnas med exploatörerna och
kommun i detaljprojekteringen.
Det är totalentreprenörens uppgift att i god tid ansöka om tillstånd för avstängning
av vatten.
Alla befintliga VA-ledningar skall vara i drift under entreprenaden. Befintligt dike som
genomkorsar arbetsområdet avvattnar flera bostadskvarter uppströms och får ej
blockeras eller uppdämmas under entreprenaden.
Vid avledning av länsvatten skall erforderliga åtgärder vidtagas för att avskilja sand
och slam. Oaktsamhet medför skyldighet att rensa nyttjat avlopp eller diken. All
erforderlig pumpning och avledning av normalt förekommande ytvatten skall ingå i
ersättningen.
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14. Befintliga ledningar
Kända befintliga ledningar framgår av ritningar som visar befintlig anläggning
ritning M-11 – M-16.
Totalentreprenören skall begära kabelutsättning innan schaktningsarbeten får
påbörjas.
15. Höjdsättning, schakt och fyllnad
Höjdsättningen inom området skall vara anpassad för tillgänglighet enligt BBR.
Höjdsättningen skall även ske så att dagvatten kan tas omhand på ett betryggande
sätt samt med god anslutning till omgivande befintlig mark. Huvudgator ansluts och
anpassas till befintliga vägar. Angivna höjder på markplaneringsplaner med
tillhörande handlingar är ett förslag.
Tvärfall på gator skall vara 2,0%. Längsfall får inte understiga 1% och inte överstiga
2%.
Det åligger totalentreprenören att färdigprojektera anläggningen.
De tomter som ligger över ny gatunivå skall släntas mellan ny gatunivå och befintlig
mark. Släntlutning 1:2
Befintliga höjder framgår av ritningar M-21 -- M-26. Ev . komplettering av befintliga
höjder kan behövas. Se punkt 17. Utsättning och inmätning.
För VA-arbeten som skall utföras i område markerat ”Återställning åker och
naturmark”, enligt ritning M-24 – M-26, gäller att matjord skall separeras från
övriga schaktmassor.

16. Återställning

Återställningsarbeten skall följa Höganäs kommuns ”Teknisk standard
Markanläggning ”
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17. Avvikelser från teknisk standard och AMA-koder
För arbetets genomförande och materialval gäller följande hierarki:
1. Rambeskrivning samt ritningar tillhörande detta FFU.
2. Kommunens ”Teknisk standard”
3. AMA anläggning 17, AMA El 12
18. Utsättning och inmätning
I förfrågningsunderlaget ingår grundkarta och utformningsförslag i dwg-format, som
underlag för slutlig projektering av handlingarna.
Koordinatsystem Sweref 99 13 30 och höjdsystem RH 2000 gäller för projektering
och leverans av relationshandlingar. Detta skall märkas upp på samtliga ritningar där
dessa uppgifter är relevanta.
Totalentreprenören skall utföra nödvändiga inmätningar av området för
genomförande av projekteringen.
Detta innebär att inmätning och avvägning både innanför och utanför arbetsområdet,
t. ex. av anslutande mark, gator och va-anläggningar, ingår i totalentreprenörens
uppdrag.
19. Leverans av handlingar
Granskningshandlingar ska levereras via mejl som pdf-filer enligt senare upprättad
distributionslista.
Bygghandlingar ska levereras i pdf-format via mejl.
Reviderad bygghandling ska översändas som pdf-fil enligt senare upprättad
distributionslista.
20. Relationshandlingar
Relationshandlingar ska översändas till beställaren enligt kod AFD.242 och kod
YCE i kommunens ”Teknisk standard för markanläggning” och ”Teknisk standard
för VA-material”.
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Uppföljning av Planen för tillgänglighet och
delaktighet
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PROTOKOLL
KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT
2022-03-28

KS/2022/162

§8
UPPFÖLJNING AV PLANEN FÖR TILLGÄNGLIGHET OCH
DELAKTIGHET
Sammanfattning av ärendet
Höganäs kommun ska vara tillgänglig och möjliggöra för alla invånare och besökare att vara delaktiga.
För att verka för ett Höganäs för alla har kommunen tagit fram en plan för tillgänglighet och
delaktighet för perioden 2021-2025, med tillhörande åtgärdsplan.
Trots pandemin har arbetet flutit på bra och alla åtgärder har kunnat genomföras. Bland annat har
flera artiklar i HK-magasinet berört tillgänglighet och delaktighet vilket ökar invånares kunskap om
frågorna. Instagramkampanjer och fotoreportage är nya och informativa åtgärder som har skett under
året.
Speciellt uppskattad blev Mötesplats Snäckan, en mötesplats som startades upp i april 2021.
Mötesplatsen vänder sig till ungdomar och vuxna som har en fysisk, intellektuell eller neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. Socialförvaltningen lånar ut sin lokal för mötesplatsen som är öppen varannan
torsdagskväll.
Under hösten integrerades projektet ”Prova på fritid” i verksamheten på Mötesplats Snäckan. I
samverkan med föreningar och verksamheter - Eric Ruuth Kulturhus, Friskis & Svettis, Höganäs
Makerspace, Keramiskt center, har deltagare kunnat prova på foto, dans, skapandeverkstad och
keramik. Alla aktiviteter är kostnadsfria för besökarna.
Beslutsunderlag
• Protokollsförslag
• Uppföljning av Planen för tillgänglighet och delaktighet
• Borttagen på grund av personuppgifter.
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna uppföljningen
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den

2022-04-29

SIGNATUR

Page
Page279
2 ofof2449

TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN
2022-03-21
KS/2022/162

UPPFÖLJNING AV PLANEN FÖR TILLGÄNGLIGHET OCH
DELAKTIGHET
Sammanfattning av ärendet
Höganäs kommun ska vara tillgänglig och möjliggöra för alla invånare och besökare att vara delaktiga. För
att verka för ett Höganäs för alla har kommunen tagit fram en plan för tillgänglighet och delaktighet för
perioden
2021-2025,
med
tillhörande
åtgärdsplan.
Trots pandemin har arbetet flutit på bra och alla åtgärder har kunnat genomföras. Bland annat har
flera artiklar i HK-magasinet berört tillgänglighet och delaktighet vilket ökar invånares kunskap om frågorna.
Instagramkampanjer och fotoreportage är nya och informativa åtgärder som har skett under året.
Speciellt uppskattad blev Mötesplats Snäckan, en mötesplats som startades upp i april 2021. Mötesplatsen
vänder sig till ungdomar och vuxna som har en fysisk, intellektuell eller neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. Socialförvaltningen lånar ut sin lokal för mötesplatsen som är öppen varannan
torsdagskväll.
Under hösten integrerades projektet ”Prova på fritid” i verksamheten på Mötesplats Snäckan. I samverkan
med föreningar och verksamheter - Eric Ruuth Kulturhus, Friskis & Svettis, Höganäs Makerspace,
Keramiskt center, har deltagare kunnat prova på foto, dans, skapandeverkstad och keramik. Alla aktiviteter
är kostnadsfria för besökarna.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 mars 2022.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna uppföljningen.

Anna Pihlqvist
Tillgänglighetssamordnare
Anneli Sjöborg
Förvaltningschef

HÖGANÄS KOMMUN
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
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SAMMANSTÄLLNING ÅTGÄRDER FÖR
TILLGÄNGLIGHET OCH DELAKTIGET 2021
BAKGRUND
Kommunfullmäktige har antagit en vision för perioden 2015 – 2025 som innebär att
vi år 2025 är 30 000 invånare som anser att Höganäs är väl värt att investera i. Höganäs
ska ha en stark social sammanhållning och gemenskap som präglas av tillit och
tolerans. Förbättring kräver medvetna val och för att lyckas med denna resa ”från kol
till diamant” är en av strategierna att stärka social hållbarhet, genom att:
-

utveckla levande livsmiljöer för att möta olika behov och skeenden i livet
utöka möjligheterna till möten mellan människor
erbjuda alla samma möjligheter att bidra, som att vara med i
samhällsgemenskapen.

Höganäs kommun ska vara tillgänglig och möjliggöra för alla invånare och besökare
att vara delaktiga. För att verka för ett Höganäs för alla har kommunen tagit fram en
plan för tillgänglighet och delaktighet för perioden 2021-2025, med tillhörande
åtgärdsplan. Planen ska fungera som ett verktyg och ge en konkret bild av prioriterade
mål och åtgärder för tillgänglighetsarbetet i kommunens nämnder, styrelser,
kommunala bolag och verksamheter.

UPPFÖLJNING
Planen följs upp årligen. Uppföljning utförs av respektive förvaltning. En
sammanställning av åtgärderna slutredovisas även årligen i samband med kommunala
funktionshinderrådets årsredovisning samt till kommunfullmäktige.
Nedan följer en redovisning av de åtgärder som genomförts under 2021. Åtgärderna
redovisas under de målområden som fastslagits i planen.

HÖGANÄS KOMMUN

Kultur- och fritidsförvaltningen
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
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MÅLOMRÅDE: DEMOKRATI OCH JÄMLIKHET
I Höganäs kommun:
• ska den lokala demokratin vara tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning.
• ska val vara tillgängliga för alla. Det gäller dels den fysiska och kognitiva
tillgängligheten till och i vallokalerna och dels möjligheten att ta del av
informationen som omger valen.
• ska det finnas former för samråd och samskapande mellan kommunen,
personer med funktionsnedsättning och funktionshindersorganisationer.
• ska vi arbeta aktivt med att öka medvetandet om människors olika
förutsättningar och kunskap om allas lika rättigheter och värde, både hos
invånarna och bland personal.
Genomförda åtgärder 2021:
Planerad åtgärd: Alternativa mötesformer för Kommunala funktionshinderrådet (KFR)
Under pandemin har möten delvis ersatts med möten och telefonmöten mellan KFR:s
ordförande, sekreterare och Handikappades samordningsorganisation (HSO) Höganäs
ordförande i kombination med mailkorrespondens/post till övriga ledamöter. Möten
har också genomförts med mindre antal ledamöter och några inbjudna gäster har
deltagit digitalt.
Digitalt möte har erbjudits och tillgänglighetssamordnaren har tillsammans med HSO
Höganäs prövat system för att hålla digitalt möte, men efter utvärdering landat i att det
är för komplicerat för flera representanter från funktionshinderföreningarna.
Förmöten till KFR har hållits som telefonmöten ledda av HSO Höganäs ordförande.

Planerad åtgärd: Information till invånare om tillgänglighet kopplat till olika teman genom
regelbundet återkommande artiklar i HK-magasinet.
Under 2021 har flera artiklar i HK-magasinet berört tillgänglighet och delaktighet.
Bland annat om anpassning av undervisningen på Lärvux under pandemin, om
tillgängliga badplatser, om den nya resursskolan Pålstorpsskolan, om möjligheten att
uppleva Skogsbad och utforska Nimis genom VR-glasögon som alternativ för dem
som inte har möjlighet att ta sig till platserna fysiskt, information om olika sätt att resa
runt i Kullabygden och information om bland annat flexlinjen.
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Planerad åtgärd: Information till invånare om kommunens reviderade plan för tillgänglighet och
delaktighet
Under våren 2021 genomfördes en Instagramkampanj på kontot Ett tillgängligt
Höganäs med info om planens innehåll, mål och åtgärdsplan.

Planerad åtgärd: Fotoreportage – ”Ett Höganäs för alla”
Fotoreportaget ”Ett Höganäs för alla” med 31 porträtt och intervjuer med personer
med koppling till funktionshinderfrågor genomfördes under hela december, både på
sociala medier – Facebook Höganäs bibliotek och Instagramkontot Ett tillgängligt
Höganäs, samt i skyltfönstret intill Höganäs bibliotek, samt på områdesbiblioteken.
Fotograferingen av porträtten genomfördes under hösten av en fotogrupp på
Mötesplats Snäckan i samverkan med Eric Ruuth Kulturhus.

Planerad åtgärd: Aktiviteter för ökad medvetande om olika funktionsvariationer - Arrangera
olika aktiviteter och miljöer riktade till invånare för att uppleva olika funktionsvariationer.
I juli arrangerade Eric Ruuth Kulturhus tillsammans med Idrottsföreningen Alla Kan i
Ängelholm ett event vid Kvickbadet och där man bjöds att prova rullstolsbasket,
fläskboll och hinderbana. Eventet riktar sig till alla som vill prova på och Alla Kan har
med sig rullstolar.

MÅLOMRÅDE: SOCIAL VÄLFÄRD OCH TRYGGHET
I Höganäs kommun:
• ska vi utveckla individuella stöd till personer med funktionsnedsättning mot
att bli mer flexibla och anpassade efter varje individs behov.
• ska barn, unga och vuxna få komma till tals och barnperspektivet stärkas i
ärenden som rör individuella stöd.
• ska vi uppmärksamma vikten av anhörigstöd och stöd kopplat till
föräldraskap, liksom stöd till barn till en förälder med funktionsnedsättning,
samt stöd till syskon och närstående.
• ska vi verka för att stärka samverkan och samordning mellan kommunen,
regionen och övriga myndigheter för att förbättra stödet till barn, ungdomar
och vuxna med funktionsnedsättning och deras familjer.
• kvinnor och barn med funktionsnedsättning är utsatta för flerfaldig
diskriminering och är i högre grad än resten av befolkningen utsatta för våld,
skada eller övergrepp. Åtgärder med ett särskilt fokus på denna del av
befolkningen ska prioriteras.
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Genomförda åtgärder:
Planerad åtgärd: Implementera en styrmodell för samverkan mellan socialtjänst, LSS och
utbildningsförvaltning.
Under hösten initierades arbetet med styrmodellen för samverkan. Vi har varit i
samtliga arbetsgrupper inom enheten barn, ungdom och familj (BUF),
rektorsgrupperna samt centrala elevhälsan och implementerat denna. Inom BUF pågår
en omorganisation (ny personal kommer in) och därför kommer vi ta ett omtag i vår.

Planerad åtgärd: Specialpedagoger och logopeder handleder personal i förskola och skola om
bemötande av elever med behov av stöd.
Genomförs fortlöpande.

Planerad åtgärd: Barn/elever med funktionsnedsättning ska ges möjlighet till tidiga åtgärder
inom elevhälsan.
Inom centrala elevhälsan pågår ett utvecklingsarbete där de inventerar och planerar
insatser för att arbeta i ett tidigare skede.

Planerad åtgärd: Implementering av barnkonventionen - Utveckla arbetet med barnkonventionen
i samverkan mellan socialförvaltningen, HOAB, skola och ungdomssamordnare, metodutveckling
barnrätt.
Pågående. Information har hållits för nämnden av ungdomssamordnare och
vuxenenheten kring barnkonventionen. Fortsatt samarbete planeras.

Planerad åtgärd: Digitalt anhöhrigstöd införs. Utbildningsinsatser personal, ansvarig utses för
respektive område, plan för implementering.
Klar. En bra plats och Demenslotsen är infört. Fortsatt implementering behövs.

Planerad åtgärd: Stärka självständighet hos barn och ungdom. Socialförvaltningen och HOAB
ska i samverkan med andra vårdgivare och aktörer arbeta för att stärka barn och ungdomar med
funktionsnedsättningar för att de ska kunna leva mer självständigt.
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Ständigt pågående. Andra insatser testas innan ev boende beviljas. Korttids Snäckan
flyttas till lokal på Smältaregatan. Övning inför vuxenlivet – lokalerna har andra
möjligheter.

MÅLOMRÅDE: SAMHÄLLSPLANERING OCH
INFRASTRUKTUR
I Höganäs kommun:
• ska vi utforma samhället och infrastrukturen utifrån principen om universell
utformning och tillgänglighet. Det som är nödvändiga anpassningar för vissa,
är också ofta till nytta för många. För att lyckas med universell utformning
ska vi lyfta frågan om tillgänglighet tidigt i utvecklingsprocesser och utgå från
en bredd av olika typer av användares behov.
• ska vi jobba strategiskt med att säkerställa att bostäder och fysiska miljöer
som byggs understödjer självständighet hos våra nuvarande och framtida
invånare.
• ska vi arbeta systematisk med att ta bort befintliga hinder för att invånare
ska ha tillgång till den fysiska miljön – offentliga lokaler och utemiljö.
• ska vi verka för ett gott samarbete med regionen och de aktörer som
ansvarar för kollektivtrafiken där bytespunkterna har stor betydelse.

Planerad åtgärd: Årligen identifiera befintliga hinder i utemiljön på allmän plats som ska
åtgärdas och åtgärda dessa.
Detta arbete är löpande och genomförs dels i ombyggnationer och dels i
punktinsatser. Bland annat har Gräsa brygga blivit en tillgänglighetsanpassad
badbrygga under 2021.

MÅLOMRÅDE: INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
I Höganäs kommun:
• ska vi arbeta för att information till och från kommunen är lättläst och
tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga.
• ska vi erbjuda informationsmaterial i alternativa format för att passa olika
målgrupper.
• ska vi genomföra aktiva, riktade åtgärder för att motverka digitalt
utanförskap bland personer med funktionsnedsättning och involvera
användare när nya tjänster utvecklas som ”testpaneler” för att öka
användarvänligheten.
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•

ska vi använda Tillgänglighetsguiden1 för att ge invånare en tydlig
information om tillgängligheten i olika verksamheter och platser i kommunen.
Genom den årliga uppdateringen av Tillgänglighetsguiden har vi också
möjlighet till dialog med verksamhetsansvariga kring tillgänglighet och att öka
medvetande och kompetens kring frågorna.

Planerad åtgärd: Erbjuda föreläsningar och workshops till invånare för att ge stöd kring
användande av digitala tjänster, verktyg, information, mm.

Under eventet ”Boktober” hölls information för besökarna om bibliotekets digitala
tjänster: e-böcker, e-ljudböcker, Legimus, söktjänster och lån. Teknikhjälp har under
2021 införts som service på Höganäs bibliotek. Invånare kan få hjälp med att komma
igång med din surfplatta, mobiltelefon, dator och e-tjänster. Utöver Teknikhjälp har
även har Dagny-appen utvecklats med lokal information som rör Höganäs och
information spridits om denna app. Och en informationsfolder ”Guiden” som har
framtagits av Region Blekinge har kompletterats med anpassat innehållet aktuellt till
Skåne. I broschyren finns en enkel guide till surfplattans och mobiltelefonens olika
funktioner. Broschyren finns att hämta bland annat på biblioteket och servicecenter.

Planerad åtgärd: Ny sökfunktion till Tillgänglighetsguiden
Under våren etablerades kontakt med Ängelholms kommun för erfarenhetsutbyte
kring Tillgänglighetsguiden och en gemensam ansökan ska lämnas in till Familjen
Helsingborg i början av 2022 för att i samverkan utveckla en uppdaterad version, med
målsättningen att den kan användas av alla kommuner i Familjen Helsingborg.

MÅLOMRÅDE: HÄLSA OCH LIVSKVALITET
I Höganäs kommun:
• ska vi arbeta med riktade åtgärder för att öka tillgängligheten till
kommunens kultur- och fritidsutbud för alla oavsett funktionsförmåga. Vi ska
ha ett särskilt fokus på barn och unga.
• ska vi utveckla fritidsutbudet tillsammans med våra invånare och föreningsliv
och testa olika former för medskapande för att möjliggöra full delaktighet.
• ska vi satsa särskilt på hälsofrämjande arbete och åtgärder för att främja
jämlik hälsa med fokus på olika gruppers behov och förutsättningar,
exempelvis utifrån olika funktionsnedsättningar.
• ska vi använda föreningsstöd som ett verktyg för att stötta föreningar som
jobbar med delaktighet.

1

https://www.hoganas.se/Invanare/omsorgochhjalp/Tillganglighet/tillganligshetsguiden/

HÖGANÄS KOMMUN

Kultur- och fritidsförvaltningen
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Page 286 of 449

7 (9)

Planerad åtgärd: Förbättra tillgängligheten i friluftsområden
En ny kommunövergripande friluftsgrupp har startat upp med fokus på att
samla och samarbeta kring friluftsfrågor på ett strategiskt plan.

Planerad åtgärd: Genomföra läsfrämjande åtgärder med fokus på lättläst litteratur.
”Boktober” arrangerades i samverkan mellan biblioteket,
tillgänglighetssamordnaren och LSS daglig verksamhet Smältaregatan.
Boktober är en ”litterär fest” med fokus på invånare med lässvårigheter och
andra funktionsnedsättningar. Årets tema var ”Läsmod och att öppna dörrar”
och kulturpedagog Jenny Friman bjöds in från Kulturcentrum Skåne och
föreläste på temat. Det bjöds också på musik med DV Smältaregatans
husband, samt teknikhjälp med info om bibliotekets digitala tjänster och
Legimus.
Planerad åtgärd: Utveckla mötesplats kvällstid. I samverkan med invånare, volontärer och

föreningar utveckla en mötesplats för invånare med funktionsnedsättning, utveckla aktiviteter och
värdskap
Mötesplats Snäckan startades upp våren 2021. Mötesplats Snäckan är en ny mötesplats
som startades upp i april. Mötesplatsen vänder sig till ungdomar och vuxna som har
en fysisk, intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Socialförvaltningen
lånar ut sin lokal för mötesplatsen som är öppen varannan torsdagskväll. På
mötesplatsen kan besökarna träffas och fika, spela spel, samt delta i olika aktiviteter.

Planerad åtgärd: Tillsammans med föreningslivet och en referensgrupp deltagare testa en modell

för prova på-aktiviteter inriktade till ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning som en länk till
föreningars aktiviteter och för att stötta föreningar öka tillgängligheten för bredare målgrupp.

Under hösten integrerades projektet ”Prova på fritid” i verksamheten på
Mötesplats Snäckan. I samverkan med föreningar och verksamheter – Eric
Ruuth Kulturhus, Friskis & Svettis, Höganäs Makerspace, Keramiskt center,
har deltagare kunnat prova på foto, dans, skapandeverkstad och keramik. Alla
aktiviteter är kostnadsfria för besökarna.

Planerad åtgärd: Läkande hälsokurs för personer vars läkare har ordinerat Fysisk
Aktivitet på Recept (FAR).
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En 12 veckors hälsokurs där deltagarna provat på olika träningsformer och
avslappningsövningar. Vi pratade även om hälsa utifrån ett holistiskt
perspektiv. Kring detta har vi samarbetat med vårdcentralerna, gymmen i
Höganäs, föreningar samt lokala företag.

MÅLOMRÅDE: UTBILDNING OCH ARBETE
I Höganäs kommun:
• ska vi utveckla tillgängliga lärmiljöer som gör att alla barn och elever kan
vara delaktiga
• ska vi utveckla rutiner och samarbete mellan pedagoger, skolenheter och
skolhuvudmän för att samordna övergångar mellan stadier, skolor och
skolformer och för att säkra undervisningens kvalitet och kontinuitet i
anpassningar och särskilt stöd för elever med funktionsnedsättning. Hela
•
•
•
•

barnet, hela vägen.
ska vi verka för ett hållbart, delaktigt och tillgängligt arbetsliv för att

skapa varaktiga anställningar.
ska vi arbeta för mångfald och bredd vid rekrytering.
ska vi arbeta aktivt med att underlätta övergång från biståndsbedömd
sysselsättning till praktik och arbete.
ska vi arbeta på alla nivåer i undervisningssystemet, däribland hos alla barn
från tidig ålder, med att uppmuntra en inställning präglad av respekt för
rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Planerad åtgärd: Löpande utbildning av förskolepersonal i tecken som stöd, används med alla
barn.
Vi har utbildat fler personal som i sin tur ska kunna utbilda fler personal i vår
kommun.

MÅLOMRÅDE: UPPHANDLING OCH NÄRINGSLIV
I Höganäs kommun:
• ska vi ställa krav på tillgänglighet och användbarhet vid upphandling av
varor och tjänster med utgångspunkt i principen om universell utformning,
dvs. kravspecifikationerna ska ta hänsyn till samtliga tänkta användares olika
behov och funktionsförmåga.
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•

•

ska vi använda upphandling som ett viktigt verktyg för att öka
tillgängligheten. Alla vinner på att människor är delaktiga i samhället. Det är
nödvändigt att hitta tekniska, digitala och funktionella lösningar som kan
skynda på utvecklingen mot ett mer tillgängligt samhälle. Utgångspunkter i
funktionskrav istället för teknisk specifikation och detaljkrav möjliggör nya
innovationer och lösningar.
ska vi använda upphandling för att främja social hänsyn, genom att
exempelvis premiera leverantörer som kan erbjuda anställningar, trainee- eller
praktikplatser för personer med funktionsnedsättning. Reserverad
upphandling2 är en annan möjlighet som kan användas för att premiera
leverantörer som ger stöd till sysselsättning för personer med
funktionsnedsättning.

Planerad åtgärd: Arbeta in frågan om universella lösningar i upphandlingshandlingar.
Detta är ett pågående arbete och samhällsbyggnadsförvaltningen har med sig detta in i
sina projekt.

2

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/reserveradupphandling/
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KS/2022/163

§9
UPPFÖLJNING AV HÖGANÄS KOMMUNS FOLKHÄLSOPROGRAM
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens folkhälsoprogram 2019-2022, som antogs av kommunfullmäktige den 13 december
2018 § 126, ska varje förvaltning/nämnd i samband med verksamhetsberättelser, följa upp de
egna åtgärder/aktiviteter som är kopplade till folkhälsoprogrammets mål. Uppföljningen syftar till att
synliggöra och driva på kommunens arbete för en bättre folkhälsa.
Uppgifterna har sammanställts av kultur- och fritidsförvaltningen som samordnar kommunens
folkhälsoarbete. Resultatet ska redovisas genom denna information, till samtliga
förvaltningar/nämnder och kommunfullmäktige.
Pandemin har givetvis påverkat en del åtgärder som antingen har pausats eller genomförts med nya
arbetssätt men överlag visar uppföljningen att folkhälsoarbetet har bedrivits på ett utomordentligt sätt.
Speciellt glädjande är beslutet att en Familjecentral ska inrättas i samarbete med Region Skåne.
Beslutsunderlag
• Protokollsförslag
• Uppföljning av Höganäs kommuns folkhälsoprogram för 2021
• Borttagen på grund av personuppgifter.
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna uppföljningen av Höganäs kommuns folkhälsoprogram för 2021.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den
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UPPFÖLJNING AV HÖGANÄS KOMMUNS
FOLKHÄLSOPROGRAM FÖR 2021
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens folkhälsoprogram 2019-2022, som antogs av kommunfullmäktige den 13 december
2018 § 126, ska varje förvaltning/nämnd i samband med verksamhetsberättelser, följa upp de
egna åtgärder/aktiviteter som är kopplade till folkhälsoprogrammets mål. Uppföljningen syftar till att
synliggöra och driva på kommunens arbete för en bättre folkhälsa.
Uppgifterna har sammanställts av kultur- och fritidsförvaltningen som samordnar kommunens
folkhälsoarbete. Resultatet ska redovisas genom denna information, till samtliga förvaltningar/nämnder
och kommunfullmäktige.
Pandemin har givetvis påverkat en del åtgärder som antingen har pausats eller genomförts med nya
arbetssätt men överlag visar uppföljningen att folkhälsoarbetet har bedrivits på ett utomordentligt sätt.
Speciellt glädjande är beslutet att en Familjecentral ska inrättas i samarbete med Region Skåne.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 mars 2022.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna uppföljningen av Höganäs kommuns folkhälsoprogram för 2021.

Anneli Sjöborg
Förvaltningschef
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MÅLOMRÅDE: DET TIDIGA LIVETS VILLKOR
ÅTGÄRD

TIDPLAN TID

Verka för att inrätta en familjecentral i samarbete med Region Skåne.
Uppföljning 2021
Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen har undertecknat en
avsiktsförklaring med regionen för att etablera en familjecentral med
start hösten 2022.
Stärka självkänslan, självförtroendet och den psykiska hälsan hos flickor och pojkar
genom ett hälsofrämjande arbetssätt i förskola, skola, fritidshem och fritidsgårdar.
Uppföljning 2021
Utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen har startat en genomlysning av det förebyggande
arbetet med barn och unga under hösten 2021. Arbetet kommer att
slutföras under våren 2022.
Kultur- och fritidsförvaltningen har drivit olika hälsoprojekt, bland
annat ”Starka tjejer” som kommer att drivas även 2022. Deltagarna i
projektet får prova på olika idrotts- och hälsoaktiviteter i anslutning till
skoldagen. Tyngdpunkten ligger på rörelseglädje, gemenskap och
psykisk hälsa.

2019 - 2022

ANSVARIG

KOSTNAD

UPPFÖLJNING

Utbildningsförvaltning,
socialförvaltning

Inom
planeringsram

Årligen

Inom ram

Årligen

2019 - 2022 Utbildningsförvaltning,
socialförvaltning, kultur- och
fritidsförvaltning

Med statliga stimulansmedel

Tillgänglighetssamordnaren har tillsammans med personal från
socialförvaltningen startat ”Mötesplats Snäckan” som är en
fritidsaktivtet för unga och vuxna med funktionnedsättning.
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Ungdomssamordnaren har arbetat med olika typer av aktiviteter och
insatser under året. En digital samtalsgrupp för tjejer startades i
samarbete med Rädda Barnen Kullabygden, aktiviteten ”Positivt i
pandemin” lade fokus på positiva tankar och tacksamhet och vi
arbetade mycket med fokus på machonormer bland unga killar. En
föreläsning med Hampus Nessvold, ”Ta det som en man”, blev
startskottet för denna process och sedan gjordes riktade insatser i olika
årskurser.
Fritidsgårdarna har under 2021 etablerat en digital fritidsgård och nådde
betydligt fler och nya ungdomar som uppskattade arbetssättet.
Rtj är i vanliga fall behjälplig med säkerhetssamordnaren och skolan i
samtal med ungdomar och klasser angående droger, bränder och andra
olyckor. Detta arbete har delvis pausats under 2021.
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MÅLOMRÅDE: KUNSKAPER, KOMPETENSER OCH UTBILDNING
ÅTGÄRD

TID

ANSVARIG

KOSTNAD

UPPFÖLJNING

Skapa utbildningsinsatser för hälsa och levnadsvanor i skolan samt olika former av
föräldrastöd.
Uppföljning 2021
Under året har skolpersonal utbildats i drogförebyggande arbete, med
fokus på att se tecken på droganvändning bland unga. Ett arbete som
fortsätter 2022.

2019 - 2022

Utbildningsförvaltning,
socialförvaltning, kultur- och
fritidsförvaltning,
räddningstjänst

Inom ram

Årligen

Digitala föräldramöten med mini-utbildning kring narkotika hölls under
våren. Föräldrabrev med information kopplat till pandemin och
riskbruk av alkohol, tobak och narkotika har också skickats ut.
Socialförvaltningen erbjuder olika former av samtal för att stödja
föräldrar i sin föräldraroll. BUF samverkar bland annat med
MVC/BVC och erbjuder föräldrar barn olika former av rådgivande
samtal.
Skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska, fältassistenter har erbjudit
föräldrautbildning/guidning vid särskilda behov.
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Gläntans öppna förskola har under pandemin inte kunnat erbjuda
fysiska mötesplatser och aktiviteter i samma utsträckning men har ersatt
än del insatser med digitala aktiviteter.
Barn- ungdom- och familjeenheten inom socialförvaltningen erbjuder
enskilda samtal samt föräldragrupper utifrån manualbaserat program
LTF ( ledarskapsträning för tonårsföräldrar).
Utveckla samordning av kommunala utbildningsinsatser, såväl interna som externa.
Uppföljning 2021
Arbetet med ett årshjul är påbörjat och ska färdigställas under 2022.

2019 - 2022

Utbildningsförvaltning,
socialförvaltning, kultur- och
fritidsförvaltning i samarbete
med andra förvaltningar
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MÅLOMRÅDE: ARBETE, ARBETSFÖRHÅLLANDEN OCH ARBETSMILJÖ
ÅTGÄRD

TID

ANSVARIG

KOSTNAD

UPPFÖLJNING

Ha fokus på hälsa i arbetslivet vid introduktion och medarbetarsamtal.
Uppföljning 2021
Vid den individuella introduktionen samt på Introduktion för nyanställda
(vid två tillfällen under året bjuds alla nyanställda till en gnomgång) ges
information om friskvårdspeng samt den nya friskvårdssatningen (gympa,
yoga, simning, föredrag, spinning, funktionell träning, stavgång) som
påbörjades 2019. Friskvårdssatningen har varit igång under 2021 men
har i perioder pausats eller varit digital.
Öka kompetens hos arbetsgivare om gott ledarskap, meningsfullhet och delaktighet
för goda arbetsvillkor.
Uppföljning 2021
Ledarskapscaféer har erbjudits vid två tillfällen (färre än planerat på
grund av pandemin).

2019 - 2022

Ledarforum
HR-avdelning

Inom ram

Årligen

2019 - 2022

Ledarforum
HR-avdelning

Inom ram

Årligen

Under 2019 startade den kommungemensamma ledarskapsutbildningen
som samtliga chefer deltar i. Totalt deltog 115 chefer, utbildningen
avslutades i oktober 2021. Framöver kommer HR-avdelningen att
ansvara för att förvalta och utveckla ledarskap- och
medarbetardiamanten.
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MÅLOMRÅDE: INKOMSTER OCH FÖRSÖRJNINGSMÖJLIGHETER
ÅTGÄRD

TID

ANSVARIG

KOSTNAD

UPPFÖLJNING

Verka för att etablera en Fritidsbank (som tillhandahåller sport- och
fritidsutrustning för utlån). Obs, namnet kommer framöver vara Sportbank.
Uppföljning 2021
Etableringen av en sportbank tog fart under 2021 och Sportbanken
öppnade i april 2021. Under året har ett aktivt arbete pågått, för att
marknadsföra sportbanken både internt och framförallt externt.
Främja samverkan mellan olika myndigheter, kommun och näringsliv för att
minska perioder av sjukskrivning, passivitet och arbetslöshet.
Uppföljning 2021
Regelbundet har gemensamma träffar anordnats på företag i kommunen
för att stämma av ev. kompetensbehov samt kartlägga företagens andra
mellanhavanden med kommunen. Syftet har bland annat varit att få fler
praktikplatser och lärlingsplatser för arbetslösa.

2019 - 2022

Kultur- och
fritidsförvaltning

Inom ram

Årligen

2019 - 2022

Kommunledningskontorets
näringslivsavdelning,
utbildningsförvaltning

Inom ram

Årligen

Utvecklingscentrum har samordnat det statliga stödet ”extratjänster”
och ca 100 personer har haft anställning under året.
Två Finsamfinansierade projekt har genomförts för att hitta
arbete/sysselsättning för unga vuxna med någon form av
neuropsykiatrisk diagnos eller annat arbetsrelaterat hinder.
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MÅLOMRÅDE: BOENDE OCH NÄRMILJÖ
ÅTGÄRD

TID

ANSVARIG

KOSTNAD

UPPFÖLJNING

Planera för trygga miljöer i bostadsutformning och stadsplanering.
Uppföljning 2021
I samband med utvecklingen av Tornlyckanområdet har en grupp
arbetat med ”trygga miljöer” som en del i utformningen av området.

2019 - 2022

AB Höganäshem,
samhällsbyggnadsförvaltningen
och teknik- och
fastighetsförvaltningen

Inom ram

Årligen

2019 - 2022

AB Höganäshem
Finasieringen
Årligen
samhällsbyggnadsförvaltningen, hanteras i
kultur- och fritidsförvaltningen, investeringsprojekt
och befintlig
driftbudget.

Träffpunkten Brorsbacke (Storgatan) är en kommunal mötesplats för
kommunens seniorer. Ett vanlig år har den 1 200-1 250 besökare per
månad men under året har enbart utomhusaktiviteter samt
promenader ägt rum.
Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning har arbetat fram en
”barnchecklista” för att säkerställa att barnperspektivet beaktas när
nya översikts- och detaljplaner tas fram.
Planera och utveckla möjlighet till rekreation- och friluftsliv i närmiljön.
Uppföljning 2021
Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar med att bevara och utveckla
närmijön och naturen i och runt våra samhällen. T.ex. etableringen av
ett naturreservat för Ärtan och bönan.
Under 2021 jobbade kultur- och fritidsförvaltningen med
”Friluftslivets år”. En mängd aktiviteter arrangerades, flera i samarbete
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med föreningar och företag. Fokus låg på kunskap om allemansrätten,
hälsoeffekterna av naturvistelse och att lära känna kommunens olika
naturreservat, tätortsnära natur och grönområden.
En friluftsgrupp med representanter från olika förvaltningar bildades
och en undersökning gjordes bland både anställda, invånare,
föreningar och näringsidkare. Med resultatet från undersökningen i
ryggen, togs ett förslag till Friluftsplan fram – för grön och naturlig
hälsa i Kullabygden. Utvecklingsarbetet i friluftsgruppen och med
friluftsplanen fortsätter framöver.
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MÅLOMRÅDE: LEVNADSVANOR
ÅTGÄRD

TIDPLAN

ANSVARIG

KOSTNAD

UPPFÖLJNING

Verka för att tillgängliggöra hälsofrämjande produkter, miljöer och aktiviteter.
Uppföljning 2021
Byggvarubedömda material med lägst klass gul i våra byggnader
minimerar emmisionerna i våra byggnader.

2019 - 2022

Utbildningsförvaltningen,
kultur- och
fritidsförvaltningen, teknikoch fastighetsförvaltningen

Inom ram

Årligen

2019 - 2022

Samtliga förvaltningar

Inom ram

Årligen

Eric Ruuth, fritidsgårdarna samt vid kommunala evenemang erbjuder
vegetariska alternativ.
Verka för att begränsa tillgängligheten till hälsoskadliga produkter.
Uppföljning 2021
Inom samtliga verksamheter inom socialförvaltningen utförs städningen
med miljövänliga produkter enligt upphandlat avtal.
Under året har det genomförts en storsanering av alla lokaler och
material i hela verksamheten såsom textilier, leksaker, möbler etc. från
mikroorganismer.
Genom det alkohol- och drogförebyggande arbetet verkar vi för att
begränsa tillgången till alkohol och tobak bland minderåriga, samt
tillgången till narkotika och dopningspreparat för samtliga. Detta sker
genom tillsynsverksamhet, nära samverkan mellan lokal polis, fältare,

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

Page 302 of 449

10 (18)

säkerhetsanvarig och ungdomssamordnare samt riktade insatser av olika
slag.
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MÅLOMRÅDE: KONTROLL, INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET
ÅTGÄRD

TIDPLAN

ANSVARIG

KOSTNAD

UPPFÖLJNING

Utveckla och förädla alternativa mötesplatser utifrån dialog.
Uppföljning 2021
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt med att förbättra och
utveckla dialogverktyren i samhällsbyggnadsproccen. Bland annt har
man börjat använda VR (virtual reality) för att visa olika nya
byggprojekt.

2019 - 2022

Samhällsbyggnadsförvaltning,
kultur- och fritidsförvaltning,
kommunikationsavdelning

Finasieringen
sköts inom
projektbudgeten
alternativt
driftbudgeten.

Årligen

Aktivitetsstråket har utvecklats med en ny aktivitet varje år
(samhällsbyggnads- och kultur- och fritidsförvaltningen). Under 2021
förbättrades skyltning och fler bänkar placerades ut.
Storgatan är under utveckling. Möjlighet har införts för att chatta
direkt via www.hoganas.se (kommunikationsavdelningen). Varje
tisdagmorgon har ansvariga för projektet bjudit in intressenter till
information och dialog.
Ungdomssamordnaren har i samverkan med andra förvaltningar haft
dialog med barn och ungdomar inför lovprogram,
skolavslutningsfestival, samhällsplanering med mera.
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Under sommarmånaderna öppnades en bygglekplats vid skejtparken,
en kreativ mötesplats för barn och ungdomar. Detta i samarbete mellan
samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och
Utvecklingscentrum.
På Bibliotekstorget skapades ett Sommartorg med möblering och
rekreationsmöjligheter för att stimulera till möten i en smittfri miljö.
Stärka möjligheterna för invånarna att få reellt inflytande över sin vardag och sitt
dagliga liv och stimulera till ett mer aktivt medborgarskap.
Uppföljning 2021
Socialförvaltningen har tagit fram en vård- och omsorgsplan för 20212023 på uppdrag av socialnämnden. Under framtagande av planen har
det förts medborgardialog och workshops med deltagare inom KPR
och KFR där de har givits möjlighet att bidra med tankar och idéer om
vad som gör dem till trygga och självsständiga medborgare. I planen
beskrivs de områden som särskilt behöver prioriteras. Ett av de
prioriterade områdena är digitalisering och välfärdteknik. Genom ökad
digitalisering och välfärdteknik ökar den enskildes möjlighet till
inflytande, delaktighet och stimulerar till ett mer aktivit medborgarskap.

2019 - 2022

Samtliga förvaltningar

Socialförvaltningen har tagit fram drygt tjugo e-tjänster som direkt
riktar sig till kommuninvånare, brukare och anhöriga inom
socialförvaltningen och Höganäs Omsorg AB vilket bidrar till
förenklad tillgänglighet.
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Kommunens ungdomar har möjlighet att lämna synpunkter och idéer
på olika områden inom ramen för kommunens verksamhet. En rad
olika inflytandeforum finns; skolornas elevråd, ungdomsråd,
speedmöten på fritidsgårdarna, studiebesök i stadshuset för alla
åttondeklassare samt delaktighetsworkshop för elevråd och politiker.
Arbetet för barn och ungas möjligheter till delaktighet och inflytande
ska inte ses som ett eget spår utan ska genomsyra allt vi gör, som rör
barn och unga.
Trygghetsvandringar i skolmiljöerna är också ett påverkansforum för
ungdomarna, där de ofta kan se konkreta resultat.
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MÅLOMRÅDE: EN JÄMLIK OCH HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
ÅTGÄRD

TIDPLAN

ANSVARIG

KOSTNAD

UPPFÖLJNING

Utveckla samverkan och fler samarbeten med Region Skåne.
Uppföljning 2021
Socialförvaltningen och HOAB har utvecklat sin samverkan och
samarbete med Region Skåne på flera olika plan. Lokal samverkan sker
med primärvården inom kommunen.

2019 - 2022

Samtliga förvaltningar

Inom ram

Årligen

Regional samverkan både gällande vuxenpsykiatrin samt kring missbruk
sker genom rgelbundna samverkansmöten mellan kommunen och
regionen.
Samverkan sker vid utskrivning från slutenvård av personer som har
kommunala insatser samt kring personer med missbruk eller med
psykiatrisk problematik.
Samverkan på delregional nivå genom vårdsamverkan och på regional
nivå genom avtal som till exempel hälso- och sjukvårdsavtalet. Det
finns också en förvaltningsgrupp som samverkar kring Mina Planer. Det
är upprättade avtal som reglerar samverkan.
Ungdomssamordnaren drev ett samarbete med BUP Skåne under året,
med fokus på digitala verktyg för psykisk hälsa. Syftet är att ungdomar
ska vara delaktiga i utvecklingen av dessa digitala verktyg. Närmare 20
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ungdomar deltog i workshops under året och den färdiga plattformen
buponline.se lanseras i början på 2022.
Utveckla äldrecentral i samarbete med Region Skåne.
Uppföljning 2021
Det har inte utvecklats någon äldrecentral i samarbete med Region
Skåne.

2019 - 2022

Socialförvaltning
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MÅLOMRÅDE: MATVANOR OCH FYSISK AKTIVITET
DELMÅL

TIDPLAN

ANSVARIG

KOSTNAD

Utveckla förutsättningarna för att barn och unga, på ett tryggt och säkert sätt, själva
kan ta sig till och från skolan och fritidsaktiviteter.
Uppföljning 2021
Arbetet med trygghetsvandringar pausades under 2021, på grund av
pandemin. Dessa ska återupptas 2022. Däremot lanserades en ny digital
tjänst, där enskilda kan rapportera in platser som upplevs otrygga.
Tjänsten finns på kommunens hemsida och heter ”Otrygg plats”.
Utveckla fysisk aktivitet före och efter skoldagen.
Uppföljning 2021
Projektet ”Starka tjejer” fortlöpte under 2021 med cirka 20 deltagare i
åldern 13-15 år. Syftet är att väcka intresse för olika idrotter och
hälsoaktiviteter, samt att stötta dessa tjejer i att ”hitta sin grej” och på så
sätt nå bättre hälsa.

2019 - 2022

Samhällsbyggnadsförvaltning Inom ram
en, teknik- och
fastighetsförvaltningen,
kultur- och
fritidsförvaltningen

Årligen

2019 - 2022

Utbildningsförvaltning,
kultur- och fritidsförvaltning

Årligen

Inom ram

Tillgänglighetssamordnaren inledde satsningen ”Tillgänglig fritid” under
året - fritidsaktiviteter för barn, unga och vuxna med
funktionsnedsättningar. Deltagarna fick prova på segling och judo bland
annat, men även skapande aktiviteter på Eric Ruuth Kulturhus.
Under 2021 gjordes Senior Sportskolan om till ”Senior Sport
Challenge” på grund av pandemin. Olika typer av hälsoaktiviteter
genomfördes varje vecka – och deltagarantalet sköt i höjden! Minst 150

Med stöd av
statliga
stimulansmedel
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seniorer deltog i Senior Sport Challenge som blev en succé. Ett koncept
som fortsätter även under 2022.
Kultur- och fritidsförvaltningen har också genomfört en Fysiskaktivitet-på recept-skola för personer som lider av psykisk ohälsa.
Tre Sommaridrottsskolor har genomförts under sommarlovet.
Främja arbetet för att bli en ”cykelkommun”.
Uppföljning 2021
Under året har HR-avdelningen arrangerat en cykeltävling för arr få fler
personer att motionera samt använda cykel istället för bil.
Vid två tillfällen har anställda erbjudits att köpa förmånscykel.
Erbjuda hälsosamma alternativ i kommunens verksamheter och vid kommunala
arrangemang.
Uppföljning 2021
Måltider serveras i skola, förskola och inom äldreomsorgen enligt
Livsverkets rekommendationer.

2019 - 2022

Samhällsbyggnadsförvaltning Inom ram
en, teknik- och
fastighetsförvaltning, HRavdelning

Årligen

2019 - 2022

Utbildningsförvaltning,
kultur- och
fritidsförvaltning, teknikoch fastighetsförvaltning

Årligen

I skolan serveras det två olika rätter att välja på varje dag, varav
alternativ två är en fullvärdig vegetarisk rätt. Det erbjuds alltid
salladsbuffé men under pandemin har antalet sorter varit mindre.
Eric Ruuth, fritidsgårdarna samt vid kommunala evenemang erbjuds
hälsosamma alternativ. Inom äldreomsorgen serveras det två rätter,
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varav alternativ två är samma måndag-tisdag, onsdag-torsdag, fredagsöndag.
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§ 10
REVIDERING AV HÖGANÄS KOMMUNS DROGPOLICY
Sammanfattning av ärendet
En av Höganäs kommuns viktigaste uppgifter är att erbjuda alla barn och ungdomar samt deras
familjer stöd och hjälp på ett tidigt stadium och tillgängligt sätt. Ett viktigt led i detta arbete är att
förebygga, tidigt upptäcka och ingripa mot bruk av tobak, alkohol, doping och andra droger.
Drogpolicyn beskriver Höganäs kommuns ställningstagande till tobaksprodukter, alkohol och
narkotika för personal som på olika sätt arbetar med barn och unga.
Anledningen till revideringen är att önskemål inkommit från flera avdelningar gällande att tydliggöra en
åtgärdskedja/rutiner vid misstanke om missbruk. I den reviderade policyn har det även tydliggjorts att
respektive enhet ska upprätta rutiner för olika situationer som kan uppkomma och då ska
åtgärdskedjan fungera som utgångspunkt. I policyn lyfts också Barnkonventionen som blev lag vid
årsskiftet 2019/2020.
Policyn betonar att Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till bästa möjliga hälsa och ska
skyddas från narkotika..
Revideringen har gjorts tillsammans med representanter från olika förvaltningar. Utbildningsnämnden
lämnade yttrande den 4 juni 2021 § 34 och socialnämnden lämnade sitt yttrande den 23 februari 2022 §
16.
Beslutsunderlag
• Protokollsförslag
• REVIDERING AV HÖGANÄS KOMMUNS DROGPOLICY
• Borttagen på grund av personuppgifter.
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att anta revideringen av Höganäs kommuns drogpolicy.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtages den

2022-04-29
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REVIDERING AV HÖGANÄS KOMMUNS DROGPOLICY
Sammanfattning av ärendet
En av Höganäs kommuns viktigaste uppgifter är att erbjuda alla barn och ungdomar samt deras familjer
stöd och hjälp på ett tidigt stadium och tillgängligt sätt. Ett viktigt led i detta arbete är att förebygga, tidigt
upptäcka och ingripa mot bruk av tobak, alkohol, doping och andra droger.
Drogpolicyn beskriver Höganäs kommuns ställningstagande till tobaksprodukter, alkohol och narkotika
för personal som på olika sätt arbetar med barn och unga.
Anledningen till revideringen är att önskemål inkommit från flera avdelningar gällande att tydliggöra en
åtgärdskedja/rutiner vid misstanke om missbruk. I den reviderade policyn har det även tydliggjorts att
respektive enhet ska upprätta rutiner för olika situationer som kan uppkomma och då ska åtgärdskedjan
fungera som utgångspunkt. I policyn lyfts också Barnkonventionen som blev lag vid årsskiftet 2019/2020.
Policyn betonar att Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till bästa möjliga hälsa och ska skyddas
från narkotika..
Revideringen har gjorts tillsammans med representanter från olika förvaltningar. Utbildningsnämnden
lämnade yttrande den 4 juni 2021 § 34 och socialnämnden lämnade sitt yttrande den 23 februari 2022 § 16.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till reviderad drogpolicy den 23 mars 2022.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att anta revideringen av Höganäs kommuns drogpolicy.

Anneli Sjöborg
Förvaltningschef
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VAD ÄR EN DROGPOLICY?

Denna drogpolicy beskriver Höganäs kommuns ställningstagande till tobaksprodukter,

alkohol och narkotika för personal som på olika sätt arbetar med barn och unga.
Barnkonventionen, som är svensk lag, slår fast att alla barn har rätt till bästa möjliga hälsa
och ska skyddas från narkotika.
VARFÖR FINNS EN DROGPOLICY?

Samsyn och stöd
För att alla som arbetar
med barn och unga i
Höganäs kommun ska ha
en samsyn och agera på
samma sätt i situationer
med barn och unga som
innefattar tobak, alkohol
eller narkotika.

Trygghet
För att all personal, alla
barn och unga samt deras
vårdnadshavare ska vara
medvetna om de regler som
gäller för kommunens
verksamheter samt vilka
riktlinjer som finns för det
förebyggande arbetet.

Stödjande miljö för hälsa
För att säkerställa att
kommunens förskolor,
grundskolor, gymnasieskola,
fritidsverksamhet samt
andra verksamheter som
innefattar arbete med barn
och unga är en stödjande
miljö för hälsa.

VILKA REGLER GÄLLER?

1. I Höganäs kommun råder tobaksfri skoltid. Detta innebär att det inte är tillåtet för elever
i skolverksamhet eller barn och unga i fritids- och fritidsgårdsverksamhet att använda
tobak i anslutning till verksamheternas öppettider, oavsett var eleverna/barnen/de unga
befinner sig under skoldagen. Personalen ska även vara tobaksfri i sina möten med barn
och unga. I övrigt gäller rökfri arbetstid för kommunal personal. Personal ska även verka
för att övriga unga eller vuxna inte röker på verksamhetsområdet.
2. Det är inte tillåtet för barn eller unga när de deltar i kommunala verksamheter att bruka,
inneha, förvara eller sälja alkohol eller narkotika.
3. Kommunala arrangemang som i första hand riktar sig till barn och/eller unga ska vara
alkoholfria.
4. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet och för att ta reda på barnets bästa
måste även barnets perspektiv inhämtas i varje ärende.
DEFINITIONER AV BEGREPP

1. Barn innefattar barn i åldern 0-18 år och unga 19-25 år.
2. Tobak innefattar i denna policy produkter som till någon del innehåller tobak och som
är avsedd att rökas, tuggas, snusas eller sugas på samt vaporators, e-cigaretter och
nikotinfria produkter tänkta för tobaksavvänjning.
3. Narkotika. Förutom olika typer av medel som klassas som narkotika (som inte är
ordinerat av läkare till individen) innefattar narkotikabenämningen i denna policy även
dopingpreparat, gaser från kemiska preparat (att inhalera i berusningssyfte) samt övriga
medel som intas i berusningssyfte.
4. ANDT-förebyggande arbete innefattar arbete mot alla ovan nämnda preparat och står
för alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak.
UTBILDNING

En förutsättning för att policyns mål ska uppnås är att den implementeras i kommunens

alla verksamheter och att alla anställda som arbetar med barn och unga har kunskap om
förebyggande arbete. Insatser för att säkerställa denna kunskap ska därför ske kontinuerligt.

HÖGANÄS KOMMUN
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENKULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
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KONTINUERLIGT FÖREBYGGANDE ARBETE

Samverkan

Samverkan mellan skola och andra aktörer som arbetar med barn och unga är grunden för
det övergripande förebyggande arbetet.

Samverkan med lokal polis och narkotikahund
En nära samverkan med lokal polis ska finnas och insatser som besök med narkotikahund
i kommunala verksamheter ska ske.
ANDT-ansvarig

Inom varje verksamhet ska en ur personalen utses till ANDT-ansvarig. Detta för att öka
förutsättningarna för en god samverkan mellan olika verksamheter.
Förebyggande arbete

Ett hälsofrämjande arbete ska finnas för att bygga starka individer och skapa goda

relationer med barn och unga, vårdnadshavare och samarbetspartners. Ett bra bemötande
och ett gott klimat bidrar till trygghet och gemenskap samt ger goda förutsättningar för den
enskilde att säga nej och avstå från droger.

En god dialog och samverkan med hemmen är en viktig skyddsfaktor. Andra exempel på

skyddsfaktorer är hög närvaro i skolan, goda kamratrelationer, en meningsfull fritid och
möjlighet till föräldrastöd. Att inkludera dessa aspekter i det förebyggande arbetet, samt en
väl implementerad drogpolicy, ökar förutsättningarna för ett gott utfall av det
hälsofrämjande och förebyggande arbetet.
Delaktighet

Möjligheten att kunna påverka sin närmiljö och livssituation är också en god

skyddsfaktor vilket gör delaktighet bland barn och unga särskilt viktig. Barns och ungas
perspektiv ska lyftas in i det hälsofrämjande och ANDT-förebyggande arbetet. Till exempel
genom redan befintliga påverkansforum som elevråd och elevkår. Det ska även strävas efter
en delaktighet bland vårdnadshavare samt bland personal i de kommunala verksamheterna.
Rutiner

Varje verksamhet ska upprätta sina rutiner för olika situationer som kan uppkomma, med
åtgärdskedjan i denna policy som utgångspunkt. Åtgärdskedja med generella rutiner för
samtliga verksamheter följer på nästa sida och åtgärdskedja med rutiner specifikt för skolans
verksamheter finns som bilaga.
ÅRLIG INFORMATION OCH UPPFÖLJNING

Elever och vårdnadshavare ska genom skolan medvetandegöras om drogpolicyn samt om
planen för det hälsofrämjande och ANDT-förebyggande arbetet vid varje läsårsstart.
Drogpolicyn ska även årligen följas upp och vid behov revideras.
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ÅTGÄRDSKEDJA VID MISSTANKE OM ELLER KONSTATERAT DROGBRUK BLAND BARN
OCH UNGA I KOMMUNENS VERKSAMHETER

Vid oro eller misstanke om drogbruk bland barn och unga i kommunens verksamheter ska
personal agera utifrån följande åtgärdskedja.
Vid oro/misstanke om drogbruk
1. Aktuell personal kontaktar ansvarig chef för bedömning om vidare åtgärder. Snabb
handläggning är ett krav.
2. Ansvarig chef kontaktar personens vårdnadshavare och gör en orosanmälan till
socialtjänsten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen. En orosanmälan ska göras även
om personen fyllt 18 år.
När en person upplevs påverkad
1. Om ett barn eller en ungdom upplevs påverkad i kommunens verksamheter ska
aktuell personal kontakta polis omedelbart. Detta gäller dock inte i vissa av
socialförvaltningens verksamheter. Ansvarig chef ska kontaktas och senast följande
vardag ska denne göra en orosanmälan till socialtjänsten, även om detta redan gjorts
av polisen.
Om narkotika anträffas i miljöer/lokaler
Om narkotika anträffas i kommunens lokaler är det viktigt att personal stannar kvar och
bevakar den misstänkta narkotikan samt ringer 112 för vidare instruktion.
Dokumentation och diarieföring
Dokumentationsplikt gäller för samtliga samtal, telefonsamtal, möten m.m. i det aktuella
ärendet, oavsett i vilken verksamhet ärendet startat.
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BILAGA I
ÅTGÄRDSKEDJA VID MISSTANKE OM ELLER KONSTATERAT DROGBRUK I SKOLANS
VERKSAMHET

Skolpersonal bör uppmärksamma om en elev ändrar beteende. Hög frånvaro, trötthet,
omotiverad ilska och likgiltighet är exempel på sådana förändringar.
Vid oro/misstanke om drogbruk
3. Rektor, tillsammans med elevhälsan, ansvarar för bedömning om vidare åtgärder.
Snabb handläggning är ett krav.
4. Rektor, eller den person som rektor utser, tar kontakt med elevens vårdnadshavare
samt gör en orosanmälan till socialtjänsten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen.
När en elev upplevs påverkad
2. Om en elev upplevs påverkad i skolan ska rektor och personal från elevhälsan
omedelbart kontaktas.
3. Rektor eller annan person som rektor utser kontaktar polis och elevens
vårdnadshavare. Rektor gör en orosanmälan enligt Socialtjänstlagen 14 kap 1§.
4. Om eleven är påverkad, skickas denne hem på ett säkert sätt.
5. Rektor, eller den person rektor utser, kallar till gemensamt samtal eller
elevhälsokonferens. Under elevhälsokonferensen beslutas om en individuell
handlingsplan med tydlig ansvarsfördelning. Överenskommelse görs om vilka
omedelbara åtgärder som ska vidtas och ny tid för möte bokas. Rektor kan
bestämma hur frånvaron från skolan ska hanteras i väntan på drogfrihet.
Drogtest
Drogtest kan erbjudas av elevhälsan men det krävs ett reellt samtycke från
elev/vårdnadshavare för att genomföra testet. Vid elevens/vårdnadshavarens nekande till
drogtest är det, efter skolsköterskans, skolläkarens eller rektorns anmälan till socialtjänsten i
enlighet med 14 kap 1 § socialtjänstlagen, socialtjänsten som ansvarar för att följa upp
misstanken.
Om narkotika anträffas i miljöer/lokaler
Om narkotika anträffas i kommunens lokaler är det viktigt att personal stannar kvar och
bevakar den misstänkta narkotikan samt ringer 112 för vidare instruktion.
Dokumentation och diarieföring
Dokumentationsplikt gäller för samtliga samtal, telefonsamtal, möten m.m. i det aktuella
ärendet, oavsett i vilken verksamhet ärendet startat.
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PROTOKOLL
SOCIALNÄMNDEN
2022-02-23

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Ingemar Narheim (M) (ordförande)
Gunilla Tengvall (M)
Roger Andersson (M)
Annette Rietz (M)
Anna Hedbrant (C)
Pia Lidwall (KD)
Peter Graff (S) (2:e vice ordförande)
Ann-Margreth Larsson (S)
Ulrika Adsersen (L)
Ann-Marie Neiderud (M) ersätter Boel Olsson Litström (M) (vice
ordförande)
Linus Hallner (MP) ersätter Christian Johansson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Gabriella Andersson (S)
Emma Wennerholm (V)
Carina Lövstedt (C)

Övriga närvarande

Anna Borestam (controller)
Anita Bengtsson (avdelningschef IFO)
Fanny Lundqvist (utskottssekreterare)
Viweca Thoresson (socialchef)

Sammanträdestid

kl 14:00-16:50

Paragrafer

§16

JUSTERING
Utsedd att justera

Roger Andersson (M)

Datum och plats

2022-03-04, Digital justering

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Fanny Lundqvist

Ordförande

………………………………………………
Ingemar Narheim (M)

Justerande

………………………………………………
Roger Andersson (M)

SIGNATUR Paragrafen är justerad och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden
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PROTOKOLL
SOCIALNÄMNDEN
2022-02-23

SN/2021/148

§ 16
GODKÄNNANDE AV YTTRANDE AVSEENDE REVIDERING AV
DROGPOLICY
Sammanfattning av ärendet
En av Höganäs kommuns viktigaste uppgifter är att erbjuda alla barn och ungdomar samt deras
familjer stöd och hjälp på ett tidigt stadium och lättillgängligt sätt. Ett viktigt led i detta arbete är att
förebygga, tidigt upptäcka och ingripa mot bruk av alkohol, tobak, doping och andra droger.
Drogpolicyn beskriver Höganäs kommuns ställningstagande till tobaksprodukter, alkohol och
narkotika för personal som på olika sätt arbetar med barn och unga.
Anledningen till revideringen av drogpolicyn är att önskemål inkommit från flera avdelningar gällande
att tydliggöra en åtgärdskedja och en rutin vid misstanke om missbruk. I den reviderade policyn har det
även tydliggjorts att respektive enhet ska upprätta rutiner för olika situationer som kan uppkomma och
då ska åtgärdskedjan fungera som utgångspunkt. I policyn lyfts också Barnkonventionen som blev lag
vid årsskiftet 19/20. Policyn betonar att barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till bästa
möjliga hälsa och ska skyddas från narkotika.
Yttrande
Socialnämnden ställer sig positiv till den reviderade drogpolicyn med de nya ändringarna från
socialförvaltningen. Ändringarna i policyn är förankrade med ungdomssamordnare Rebecka Hansen
som håller ihop arbetet med drogpolicyn.
Beslutsunderlag
Socialnämnden, yttrande den 16 februari 2022,
Socialförvaltningen, förslag på ändringar i drogpolicyn den 28 januari 2022,
Kommunstyrelsen, beslut den 13 april 2021, § 74.
Beslutsgång
Ordförande Ingemar Narheim (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att
socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att anta yttrandet som sitt eget.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Protokollet justerat

2022-03-04

SIGNATUR Paragrafen är justerad och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden
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PROTOKOLL
UTBILDNINGSNÄMNDEN
2021-06-01

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter

Pia Möller (M) (ordförande)
Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M) (vice ordförande)
Bo Caperman (M)
Åsa Dencker (KD)
Carola Persson (S) (2:e vice ordförande)
Helene Nyholm (S)
Johan Ingvarson (MP)
Leif Löwegren (SD)
Mona Björkman Narheim (M) ersätter Ville Nykänen (M)
Maria Byrelid (M) ersätter Charlotte Lewenhaupt (M)
Ulf Silfverström (C) ersätter Pehr Frykman (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Nils Hyllienmark (M)
Elisabeth Eriksson (L)
Gudrun Zettergren (SD)

Övriga närvarande

Åsa Hallenheim Olsson (Verksamhetsledare förskola)
Anne Petäjäjärvi Johansson (Administrativ chef)
Elisabeth Bonakdar Hashemi
Anita Trulsson (Lärarförbundet)
Cecilia Wickenberg Rosengren (Verksamhetschef gymnasiet)
Maria Gustavsson (Verksamhetschef elevhälsa)

Sammanträdestid

kl 17:00-19:00

Paragrafer

§34

JUSTERING
Utsedd att justera

Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M)

Tid och plats

Digitalt, 2021-06-03 00:00

UNDERSKRIFTER
Sekreterare

………………………………………………
Elisabeth Bonakdar Hashemi

Ordförande

………………………………………………
Pia Möller (M)

Justerande

………………………………………………
Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M)

Protokollet justerat den
Tillkännagivandet av justeringen har den
SIGNATUR
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
2021-06-01

anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
UTBILDNINGSNÄMNDEN
2021-06-01

UN/2021/48

§ 34
UTBILDNINGSNÄMNDENS YTTRANDE ÖVER REVIDERING AV
DROGPOLICY AVSEENDE BARN OCH UNGA
Sammanfattning av ärendet

En av Höganäs kommuns viktigaste uppgifter är att erbjuda alla barn och ungdomar bästa
möjliga undervisning samt en trygg och hälsosam arbetsmiljö. Ett viktigt led i detta arbete är att
förebygga, tidigt upptäcka och ingripa mot bruk av alkohol, tobak, doping och andra droger.
Drogpolicy beskriver Höganäs kommuns ställningstagande till tobaksprodukter, alkohol och
narkotika för personal som på olika sätt arbetar med barn och unga.
Syftet med revideringen är att önskemål inkommit från flera avdelningar att tydliggöra en
åtgärdskedja och en rutin vid misstanke om missbruk. I policyn har det även tydliggjorts att
respektive enhet ska upprätta rutiner för olika situationer som kan uppkomma och då ska
åtgärdskedjan vara som utgångspunkt.
I policyn lyfts också Barnkonventionen fram, som blev lag vid årsskiftet 19/20. Policyn betonar
att barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till bästa möjliga hälsa och ska skyddas från
narkotika.
Beslutsunderlag
 Utbildningsnämndens yttrande över revidering av drogpolicy
 Borttagen på grund av personuppgifter.
Förslag till beslut

Ordförande Pia Möller (M) föreslår utbildningsnämnden besluta att anta
utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget, samt att föreslå kommunstyrelsen att under vilka
regler som gäller på s3 ändra punkt 3 så att man tar bort "i första hand".
Beslutsgång
Ordförande Pia Möller (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att
utbildningsnämnden beslutar att bifalla förslaget.
Beslut

Utbildningsnämnden beslutar
att anta utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget, samt
att föreslå kommunstyrelsen att under vilka regler som gäller på sidan 3 ändra punkt 3 så att man
tar bort "i första hand".
Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
Anslaget nedtaget den

2021-06-29

SIGNATUR
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Uppföljning av miljöprogrammet 2021
KS/2022/165
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN
2022-03-16
KS/2022/165

Uppföljning av miljöprogrammet 2021
Sammanfattning av ärendet
Miljöprogrammet 2015-2025 följs upp årligen. Arbetet med kommunens 19 miljömål går framåt på flera
områden, det visar såväl uppföljningen av miljöprogrammets mål och nationella jämförelser av
kommuners hållbarhetsarbete.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, uppföljning av miljöprogrammet 2021 den 23 mars 2022,
Kommunledningskontoret, bilaga redovisning av samtliga åtgärder 2021, den 23 mars 2022.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna miljömålsuppföljningen för 2021.

Chef namn
Titel
Fredrik Seger
Hållbarhetsutvecklare
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Sammanfattning
Arbetet med kommunens 19 miljömål går framåt på flera områden, det visar såväl
uppföljningen av miljöprogrammets mål och nationella jämförelser av kommuners
hållbarhetsarbete.
Energi och klimat
Under temaområdet energi och klimat ser vi framgångar i kommunens
energieffektivisering och resursutnyttjande av energislag genom
fjärrvärmeanvändning. Utsläppen av växthusgaser 2019 har inte minskat per
invånare och de absoluta utsläppen har ökat något från föregående år. Preliminära
data för 2020 visar på minskningar av utsläppen med ca 9 %, förändringarna
bedöms i stor utsträckning vara tillfälliga pandemieffekter. Åtgärderna kopplade till
minskad klimatpåverkan har emellertid gått bra. Lerbergsskolan och nya tennishallen
har försetts med solceller, miljöpåverkan från transporter har fortsatt varit låg och
utbytet av fossildrivna fordon fortsätter. Energianvändningen har minskat med 30 %
sedan 2011 och målet till 2025 är därmed överträffat. Fjärrvärmesystemet har
utvecklats ytterligare under 2021.
Transporter
På transportområdet går utvecklingen i stort framåt. Pandemin har medfört färre
resenärer med kollektivtrafik och åtgärder för att främja målet har inte genomförts i
planerad takt. Laddinfrastruktur för elbilar har gått framåt med 7 nya publika
laddstolpar samt laddstolpar till hemvårdens bilar vid hemvårdens hus.
Kommunens fordonsflotta har förnyats med i huvudsak fossilfria fordon. Ett avtal
för förnyelsebar diesel, HVO har tecknats och kommer att nyttjas i godkända fordon
framöver.
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Hållbar konsumtion
Arbetet med målen under temaområdet hållbar konsumtion går framåt. Under året
har en ny livsmedelsupphandling genomförts som möjliggör att servera 50 %
ekologiska livsmedel till 2025. Avtalet möjliggör också att kommunen kan servera
mat med lokal förankring. Matavfallet i skolans tillagnings-och mottagningskök
minskar över tid. Men åtgärder på grund av pandemin med portionsförpackad mat
till elever med mera har försvårat arbetet med minskat matsvinn.
Både Teknik- och fastighetsförvaltningen och Exploateringsavdelningen har arbetat
aktivt med miljöanpassade byggprojekt. Upphandlingsenheten driver arbetet med
relevanta miljökrav i upphandlingar. Under hösten lanserades återbruksverktyget
”ÅterBruket” för kommunens verksamheter, en digital plattform för att förmedla
inventarier mellan kommunens verksamheter. ÅterBruket minskar behovet att köpa
nya möbler och sparar på jordens resurser när vi använder det som redan är
producerat.
Mark, vatten & natur
I temaområdet finns mål om förbättrad vattenkvalitet för Görslövsån och
Oderbäcken, stärka förutsättningarna för ekosystemtjänster och
klimatanpassningsåtgärder. Situationen för Oderbäcken och Görslövsån är dock
oförändrad från tidigare bedömning. Belastningen på sötvattensförekomsterna
kvarstår. En förstudie med åtgärdsförslag är beställd och kommer att levereras under
2022. Genomförande av åtgärder kopplade till kommunens grönplan stärker
ekosystemtjänsterna i kommunen. Arbete för att minska konsekvenser av
översvämningar, som kommer att öka i takt med klimatförändringarna, löper på
enligt plan.
Utbildning, kommunikation & engagemang
Arbetet inom målområdet går framåt, men insatser har påverkats negativt av
pågående pandemi med flera inställda arrangemang, bland annat den annars
återkommande ”Earth Week”. Kommunens interna arbete har fokuserat på att
utveckla kommunens bidrag till de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Höganäs
Omsorg AB har deltagit i ett avfallsminimeringsprojekt under ledning av NSR
Arbete med barn och ungas engagemang har gått bra. Det finns ett växande intresse
för återbruk på skolorna och under året har ett projekt för att lära elever om globala
målen genomförts.
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Temaområde: Energi och klimat
1. Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 25 procent mellan 2011 och 2025.
2. Höganäs kommun ska minska sin energianvändning med minst 25 procent mellan 2011 och
2025.
3. Höganäs kommun ska återvinna energi i möjligaste mån. Så låg primärenergifaktor som möjligt
ska eftersträvas så att resursutnyttjande minimeras.
Temaområde: Transporter
4. Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång ska vara minst 35 procent 2025.
5. Antalet laddningsställen för elbilar ska öka varje år fram till 2025.
6. Minst 90 procent av kommunens egna och upphandlade transporter ska ske med förnybara
bränslen senast 2025.
Temaområde: Hållbar konsumtion
7. Minst 50 procent av de livsmedel kommunen köper in ska vara ekologiska senast 2025.
8. Kommunen ska arbeta aktivt för att minimera miljöpåverkan från livsmedel och främja lokala
livsmedel med låg miljöpåverkan
9. Kommunen ska minska matsvinnet till max 8 %
10. Kommunen ska arbeta aktivt för att skapa en giftfri vardag, med särskilt fokus på barn och unga.
11. Kommunens byggprojekt vara miljöanpassade.
12. Vid anskaffning av varor, tjänster och byggentreprenader ska det ställas miljömässigt relevanta
och uppföljningsbara krav.
13. Höganäs ska återanvända mer, både inom kommunkoncernen och underlätta återbruk för
invånare
Temaområde: Mark, vatten & natur
14. Kommunen ska arbeta aktivt för att god ekologisk status uppnås i Görslövsån och Oderbäcken
enligt vattendirektivet.
15. Kommunen ska förbättra förutsättningarna för ekosystemtjänster.
16. Höganäs ska vara väl förberett med de anpassningar som krävs vid ett förändrat klimat.
Temaområde: Utbildning, kommunikation & engagemang
17. Kommunen ska utbilda och engagera sina anställda till ett aktivt miljöarbete.
18. Kommunen ska informera och engagera de som bor och verkar i Höganäs till en miljömedveten
livsstil och främja miljöinriktade projekt.
19. Kommunen ska undervisa barn och elever för att engagera dem till en miljömedveten livsstil.
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Inledning
Ett miljöprogram med tillhörande åtgärdsplan antogs av kommunfullmäktige i
december 2015, programmet reviderades inför 2021. Miljöprogrammets mål och
åtgärdsplanens åtgärder ska följas upp en gång om året. Detta dokument innehåller
uppföljningen av miljöprogrammets mål 2021 och redogör överskådligt för hur
åtgärderna i åtgärdsplanen 2021-2023 har genomförts.
För en mer ingående beskrivning av hur kommunens verksamheter har arbetat med
åtgärderna hänvisas till Uppföljning miljöprogrammet 2021 – bilaga redovisning samtliga
åtgärder.
Ansvar och organisation:

Alla förvaltningar, nämnder, styrelser och helägda kommunala bolag har ett ansvar
för att leva upp till miljöprogrammets intentioner och mål. Kommunikation och
koncerntanke är ledord i kommunens miljöarbete.
För varje mål har en eller flera funktioner, avdelningar, förvaltningar eller bolag
identifierats som huvudansvariga. Det betyder inte att de angivna är ensamt
ansvariga för målet. Några mål berör endast enskilda avdelningar eller funktioner,
men många mål kräver delaktighet och samarbete mellan olika delar av kommunens
verksamheter.
Bedömning av mål:
En del av målen är mätbara och kan bedömas utifrån fastställda målindikatorer.
Andra mål har mer karaktär av inriktningsmål utan mätbara målindikatorer. Dessa
mål bedöms utifrån hur väl åtgärderna har lyckats. I bedömningen har olika åtgärder
olika relevans för måluppfyllelsen och kan ha större eller mindre påverkan på
måluppfyllelsen.
Sammanställning av måluppföljningen har gjorts av hållbarhetsutvecklaren. Men
underlaget har varit redovisade målindikatorer och verksamheternas bedömningar av
beslutade åtgärder. Målen har färgbedömts utifrån samma beskrivning som används
vid bedömning av verksamhetsplanens mål:
Målet är inte nått.
Målet är inte nått men vi rör oss mot det.
Målet är nästan nått.
Målet är nått.
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Bedömning av åtgärder:
Den ansvariga förvaltningen, bolaget, avdelningen eller funktionen har följt upp sina
åtgärder genom att bland annat färgbedöma åtgärderna. Åtgärderna har bedömts
utifrån följande beskrivning:
Det här gick inte som vi hade tänkt oss.
Vi är definitivt igång, men resultatet är inte vad vi hade tänkt oss.
Det här är bra, med något litet undantag.
Det här gick precis så bra, eller bättre, än vi hade tänkt oss.
Utöver att bedöma genomförandet av åtgärden har respektive enhet redovisat hur
åtgärden genomförts. Detaljerad redovisning av samtliga åtgärders genomförande
under 2021 finns i dokumentet Uppföljning miljöprogrammet 2021 – bilaga redovisning
samtliga åtgärder. I denna måluppföljning för 2021 finns enbart Målbedömning för
respektive åtgärd redovisad.
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Energi och klimat
1. Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 25
procent mellan 2011 och 2025.
Målbedömning:

= Målet är inte nått men vi rör oss mot det.

Förtydligande
Målet gäller den geografiska kommunen, exklusive industrisektorn, och sätts i
relation till antal invånare. Siffrorna baseras på utsläpp som härstammar från fossila
källor
Huvudansvarig för genomförande:
Alla förvaltningar och helägda kommunala bolag har ett ansvar för genomförande.
Kommentar
Mätdata för utsläppen av växthusgaser 2019 visar att utsläppen bara förändrats
marginellt sedan 2018 och minskningen från 2011 är fortsatt 18%. totalt har
utsläppen ökat med 2 % jämfört med föregående år. Utsläppsökningen per invånare
är 15 kilo, av totalt 2,1 ton, vilket motsvarar en bilresa på 10 mil eller konsumtion av
ett halvt kilo nötkött.
Mätvärdena för Höganäs är från 2019, men nationell data för 2020 visar på nio
procents minskade växthusgasutsläpp. Pandemin har medfört omfattande påverkan
på samhället och vårt resande har minskat i stor utsträckning och industriutsläpp har
minskat på grund av produktionsstopp. Utsläppsminskningarna 2020 och 2021
bedöms i stor utsträckning vara tillfälliga.
Rådigheten för att påverka detta mål är begränsad då vi mäter utsläppen totalt för de
som bor och verkar i kommunen (stor industri undantagen).
Åtgärderna kopplade till målet har gått framåt. Lerbergsskolan och nya tennishallen
har försetts med solceller, Under 2021 producerade vi 95 737 kWh egen el.
Miljöpåverkan från transporter har fortsatt varit låg. Under 2021 har huvuddelen av
möten skett digitalt, och tjänsteresor har i princip helt uteblivit på grund av
pandemin. Under året har 17 dieselfordon ersatts med fossilfria fordon, el eller
biogas. Insatser för att främja ökad kolinlagring kommer startas upp framöver.
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Målindikator

Utfall

Målvärde 2025

18%

25 %

Minskning av växthusgasutsläpp
(CO2-ekv), i relation till utsläpp
2011

Åtgärder

Enhet

1:1 Installera fler solcellsanläggningar

Gemensam åtgärd för Teknik- och
fastighetsförvaltningen och AB
Höganäshem

1:2 Minska och effektivisera transporter med negativ
miljöpåverkan

HOAB, KLK, KUF, SBF, SOC &
TFF

1:3 I detaljplaner uppmärksamma möjligheter till
solceller på byggnader där det är lämpligt.

Plan- och bygglovsavdelningen

1:4 Verka för ökad kolinlagring i Höganäs.

Kommunledningskontoret
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2. Höganäs kommun ska minska sin energianvändning med
minst 25 procent mellan 2011 och 2025.
Målbedömning:

= Målet är nått

Förtydligande
Energianvändningen ska minska med minst 20 procent mellan 2011 och 2020. Målet
gäller såväl förvaltningar som helägda kommunala bolag. Målet inkluderar
uppvärmning och el. Energianvändning från transporter behandlas i
transportområdet. Målet gäller absoluta tal och inte per invånare. Målet är
normalårskorrigerat.
Huvudansvarig för genomförande:
Alla förvaltningar och helägda kommunala bolag har ett ansvar för genomförande.
Kommentar
Under året ha den totala energianvändningen varit 30 % lägre än utgångsåret 2011.
Målet om att minska energianvändningen med 25 % överträffades 2020.
Energieffektiviseringsarbetet går framåt. Höganäs Energi har bytt ut
belysningspunkter under året som har medfört en årlig besparing på ca 36 000 kWh.
Målindikator

Utfall

Målvärde

Minskning av GWh, i relation
till energianvändningen
2011.

30 %

25 %

Åtgärder

Enhet

2:1 Minska energianvändningen genom att byta ut
belysningspunkter.

HEAB och SBF

2:2 Nyproduktion byggs med max 70 kWh förbrukning per
kvm.

AB Höganäshem

2:3 Systematiskt Energiarbete (SEA)

Fastighetsavdelningen

2:4 Höganäs kommun ska till 2025 minska
energianvändningen i byggnader till 130 kWh per
kvadratmeter och år.

Fastighetsavdelningen
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3. Mål: Höganäs kommun ska återvinna energi i möjligaste
mån. Så låg primärenergifaktor som möjligt ska eftersträvas
så att resursutnyttjande minimeras.
Målbedömning:

= Det här är bra, med något litet undantag.

Förtydligande*
Målet gäller såväl förvaltningar som helägda kommunala bolag. Målet syftar till att
utnyttja energislag så resurseffektivt som möjligt. att återvinna och att använda
återvunnen energi prioriteras.
Huvudansvarig för genomförande:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Höganäshem och Höganäs Energi.
Kommentar
Kommunkoncernen arbetar på flera plan med att främja energiåtervinning. I
planarbetet lyfter vi fram flera alternativ som uppmuntrar till fossilfria värmekällor
och fjärrvärme. Höganäshem installerade tre nya fjärrvärmecentraler i
kvarteren Verkstaden och Hammaren. En närvärmecentral byggdes på Tunneberga
som ersatte oljepanna.

Åtgärder

Enhet

3:1 Nyproduktion byggs i första hand med fjärrvärme eller
närvärme.

AB Höganäshem

3:2 I detaljplan lyfta fram fossilfria värmekällor och fjärrvärme.

SBF

HÖGANÄS KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
Page 339 of 449

12 (32)

Transporter
4. Mål: Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång ska
vara minst 35 procent 2025.
Målbedömning:

= Målet är inte nått men vi rör oss mot det.

Förtydligande*
Målet gäller den geografiska kommunen och omfattar alla resor som görs, såväl
inom kommunen som in i och ut ur kommunen.
Huvudansvarig för genomförande:
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Höganäshem AB.
Kommentar
Med utgångspunkt i Översiktsplan 2035 arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen vidare
med att lokalisera bostadsområden kollektiv- och servicenära i bland annat våra
förtätningsprojekt. Trots insatser så är kommunen medveten om att rådigheten över
invånares resor är begränsad, men det hindrar inte kommunen att genomföra åtgärder och
påverka på de områden där det finns rådighet, till exempel cykelgarage till Höganäshems
fastigheter. Senaste mätning gjordes 2019 och visar på 30% resor

med kollektivtrafik cykel och gång och andelen har ökat från tidigare mätning. Vi har
påbörjat, och beslutat inriktning på en övergripande Trafikstrategi för hela
kommunen som kommer att ligga till grund för kommande Trafikplan och
utveckling av mobilitet i kommunen.
Pandemiåtgärder har tyvärr påverkat kollektivtrafiken, både avseende turtäthet och
resande under året. Kommunen har en aktiv dialog avseende superbusslinje till
Helsingborg.
Kommunen har flera olika initiativ som pågår för att öka hållbara resor i tjänsten
och till och från arbetsplatsen till exempel leasing av miljöbil och cykelköp mot
löneavdrag som funnits i ett par år.
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Målindikator

Utfall

Målvärde

30

35 %

Andel resor till fots, med
cykel och kollektivtrafik i
relation till totalt antal resor,
angivet i procent

Åtgärder

Enhet

4:1 Öka tillgängligheten för cykelförvaring

AB Höganäshem

4:3 Ta fram en trafikplan med tillhörande handlingsplan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

4:3 Cykelplan med tillhörande åtgärdsplan

Samhällsbyggnadsförvaltningen

4:5 Verka för superbusslinje mellan Höganäs oh Helsingborg

Samhällsbyggnadsförvaltningen

4:6 Ta fram en trafikstrategi

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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5. Mål: Antalet laddningsställen för elbilar ska öka varje år fram
till 2025.
Målbedömning:

= Målet är nästan nått.

Förtydligande*
Målet gäller antal laddningsställen i den geografiska kommunen. Med
laddningsställen avses en plats där det finns en eller flera ”vanliga” laddstolpar eller
en plats med snabbladdningsstation. Möjlighet att ladda elbilar ska finnas på
strategiska platser, det vill säga där människor uppehåller sig en längre tid, till
exempel på arbetet eller vid boende i flerfamiljshus. Laddningsställen som räknas in i
målet kan vara kommunens eller extern aktörs, dock räknas inte laddning vid
enbostadshus in.
Huvudansvarig:
Höganäs Energi AB, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Teknik- och
fastighetsförvaltningen, Höganäshem AB
Kommentar
Under 2021 har kommunen beviljats bidrag från energimyndigheten och installerat
laddstolpar vid hemvårdens hus vilket möjliggör en elektrifiering av hemvårdens
bilar framöver. Laddinfrastrukturen är en viktig grundförutsättning för att vi ska
kunna elektrifiera kommunens fordonsflotta. Höganäs Energi har installerat sju
publika laddstolpar under året.
Målindikator

Utfall

Antal laddningsställen i den
geografiska kommunen.

Målvärde

62

Åtgärder

Enhet

5:1 Utbyggnad av laddstolpar.

HEAB, HHM, RTJ, SBF &
TFF
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6. Mål: Minst 90 procent av kommunens egna och
upphandlade transporter ska ske med förnybara bränslen
senast 2025.
Målbedömning:

= Målet är nästan nått.

Förtydligande*
Målet gäller: förvaltningarnas och de helägda kommunala bolagens egna fordon,
upphandlade persontransporter, upphandlade tjänster utförda med hjälp av lastbilar,
arbetsmaskiner och liknande samt transporter av varor kommunen köper in.
Huvudansvarig:
Respektive förvaltning och bolag i samarbete med fordonsansvarig.
Kommentar
56 % av kommunens lätta fordon är miljöfordon enligt statlig definition. Tio
procent av fordonen är el/bensinhybrider, 52 % är gasbilar och 10% är rena
elfordon. under året har det tillkommit 12 elbilar, 10 gasbilar, en hybridbil och 8
dieselfordon. sju av kommunens dieselfordon körs numera på förnyelsebart HVO
drivmedel.
En upphandling av förnyelsebart HVO bränsle är gjort under senare delen av 2021.
Upphandlingen möjliggör för kommunens tunga fordon att tankas med HVO istället
för fossil diesel, i de fall fordonen är godkända för drivmedlet. Fossilfritt drivmedel
för befintliga tunga fordon är ett värdefullt steg för att nå uppsatt mål.
I upphandlingar av transporttjänster finns det krav på fossilfria drivmedel i
varierande omfattning. Skolbussar ska drivas av 100 % förnybara drivmedel.
Transporter med färdtjänst, skoltaxi och skolmatsleveranser ska enligt avtal drivas av
75% förnybara drivmedel.

HÖGANÄS KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
Page 343 of 449

16 (32)

Målindikator

Utfall

Målvärde

Kommunens fordon (inkl de kommunala bolagens fordon):
andel fordon som drivs med förnybart bränsle i relation till
totalt antal fordon, anges i procent.

56 %

90 %

Åtgärder

Enhet

6:1 Byt ut bilar till miljövänliga alternativ.

HEAB, HHM, HOAB, KUF,
TFF, SBF, SOC & UTB

6:2 Klimatkompensera lokalt för de arbetsfordon där det
saknas fossilfria alternativ

Höganäs Energi AB

6:3 Öka användningen av förnybara bränslen i
upphandlade tjänster där transporter är en betydande del

KLK, SOC, TFF & UTB

6:4 Konsekvensutredning avseende att ställa
hållbarhetskrav i entreprenader

SBF, KLK

6:5 Ersätta fossila drivmedel till förnybara drivmedel i tunga
fordon.

TFF RTJ
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Hållbar konsumtion
7. Mål: Minst 50 procent av de livsmedel kommunen köper in
ska vara ekologiska senast 2025.
Målbedömning:

= Målet är nästan nått.

Förtydligande*
Senast 2016 ska andelen ekologiska livsmedel vara 25 procent. Samma krav ska
ställas på externa entreprenörer vid upphandling av kostverksamhet.
Huvudansvarig:
Kostavdelningen samt verksamheter utanför kostavdelningen som köper livsmedel.
Kommentar
Under året har en ny livsmedelsupphandling genomförts. Det nya sortimentet som
började gälla oktober 2021 är anpassat så att det år 2025 kommer vara möjligt att
servera 50 % ekologiska livsmedel till förskolor, grundskolor, gymnasieskolan och
särskilt boende.
Andelen ekologiska livsmedel 2021 var 27 %.
Målindikator
Andel ekologiska livsmedel
(mätt i kronor) i relation till
totala mängden livsmedel

Utfall

Målvärde

27,3

50

Åtgärder

Enhet

7:1 Prioritera ekologiska livsmedel vid inköp.

HOAB, KUF, SOC & TFF

7:2 Vid upphandling av verksamhet som hanterar och köper
in livsmedel skall krav ställas i förfrågningsunderlag att minst
25 procent av de livsmedel som externa utförare köper in ska
vara ekologiska.

SOC
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8. Mål: Kommunen ska arbeta aktivt för att minimera miljö- och
klimatpåverkan vid val av livsmedel och främja lokala
livsmedel med låg miljöpåverkan
Målbedömning:

= Målet är nästan nått.

Förtydligande*
Målet gäller från 2015 och framåt. Motsvarande krav ska ställas på externa
entreprenörer vid upphandling av kostverksamhet.
Huvudansvarig:
Kostavdelningen samt verksamheter utanför kostavdelningen som köper livsmedel.
Kommentar
Arbetet har utvecklat i linje med målet under året, mycket tack vare en
livsmedelupphandling för de kommande åren. Avtalet möjliggör att kommunen kan
servera mat med lokal förankring. Andelen Ekologiska livsmedel kan ökas upp till
50% under avtalsperioden.
Kostavdelningen använde sig av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier i
samband med livsmedelsupphandlingen vilket bland annat innebär att allt färskt kött
som serveras är svenskt. Andelen vegetarisk mat som serveras i skolorna ökar över
tid, recepten justeras, vilket innebär att andelen kött minskas och ersätts med mer
grönsaker. Allt färskt kött som serveras är svenskt.
Åtgärder

Enhet

8:1 Arbeta aktivt för att minimera miljö- och klimatpåverkan
vid val av livsmedel.

HOAB, KUF, SOC & TFF

8:2 Vid upphandling av verksamhet som hanterar kost och
livsmedel ska krav ställas i förfrågningsunderlag för externa
utförare att de aktivt ska arbeta för att minimera miljö- och
klimatpåverkan vid val av livsmedel.

Socialförvaltningen

8:3 Servera mer lokalproducerade livsmedel.

TFF, KLK
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9. Mål: Kommunen ska minska matsvinnet till max 8%.
Målbedömning:

= Målet är inte nått men vi rör oss mot det.

Förtydligande
Målet gäller från 2015 och framåt. Motsvarande krav ska ställas på externa
entreprenörer vid upphandling av kostverksamhet.
Huvudansvarig:
Kostavdelningen samt kök utanför kostavdelningens organisation.
Kommentar
Matavfallet i skolans tillagnings-och mottagningskök har minskat över tid. Totalt
kastades det 13,8 % matavfall 2021. En del av matavfallet är ej ätbart avfall, till
exempel skal, vitkålsstabbar, ett resultat av att mycket tillagas från grunden. I
tillagningsköket ligger matsvinnet på 8,31 %. Största matsvinnet är ute på
förskolorna. Även om matsvinnet har minskat så är minskningstakten lägre än den
planerade utvecklingen för att nå uppsatt mål.
Projekt för att minska matsvinnet har genomförts på Väsbyhemmet tillsammans
med NSR. Personalen har fått utbildning. Arbetssättet planeras att införas på andra
boenden i HOAB .
På alla enheter pågår ett medvetet arbete kring att minska matsvinnet där
kostenheten och skolorna jobbar tillsammans.
Exempel på åtgärder:
- Presentera maten med hjälp av bilder
- Uppmärksamma barn och elever på hur mycket mat som kastas, tävla om att
minska matsvinnet över tid där man på olika sätt exponerar mängden kastad mat,
- Be elever om förslag på vegetariska rätter och undervisas om hur man kan ta
tillvara på matrester.

Åtgärder

Enhet

9:1 Minska matsvinnet vid serveringstillfället och i
kommunens kök.

HOAB, SOC, TFF & UTB

9:2 Vid upphandling av verksamhet som serverar mat ska
motsvarande krav ställas i förfrågningsunderlaget för
externa utförare.

SOC
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10. Mål: Kommunen ska arbeta aktivt för att skapa en giftfri
vardag, med särskilt fokus på barn och unga.
Målbedömning:

= Målet är nästan nått.

Förtydligande*
Målet gäller från 2015 och framåt.
Huvudansvarig för genomförande:
Alla förvaltningar och helägda kommunala bolag har ett ansvar för genomförande.
Kommentar
I Höganäs har utbildningsförvaltningen ett etablerat arbetssätt för att skapa giftfria
miljöer. Teknik och fastighetsförvaltningen och Höganäshem arbetar sedan flera år
med systemet byggvarubedömning vid nyproduktion och renovering. De
övningsanläggningar som räddningstjänsten nyttjar är miljöcertifierade. Den
allmänna platsmarken sköts utan kemiska bekämpningsmedel.
Åtgärder

Enhet

10:1 Använda systemet Byggvarubedömning i nyproduktion
och renovering.

HHM & TFF

10:2 Skapa åtgärdsplan och genomföra åtgärder för att
åstadkomma giftfria miljöer där barn och unga vistas.

HOAB & SOC

10:3 Säkerställa att bytet av konstgräsplaner vid behov sker
med lägsta möjliga miljöpåverkan

KUF & TFF

10:4 Sköta allmän platsmark utan kemisk bekämpning.

Stadsmiljöavdelningen

10:5 Göra förvaltningsövergripande handlingsplan för
utfasning av giftiga material

Utbildningsförvaltningen

10:6 Nyttja miljöcertifierade övningsanläggningar

Räddningstjänsten
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11. Mål: Kommunens byggprojekt vara miljöanpassade.
Målbedömning:

= Målet är nästan nått.

Förtydligande*
Höganäs miljöanpassar byggprojekt genom aktiva åtgärder där miljöcertifierade
byggnader, materialval, livscykelanalyser och cirkulära affärsmodeller används för att
minska miljöpåverkan från kommunens byggprojekt.

Huvudansvarig: Teknik- och fastighetsförvaltningen, exploateringsavdelningen och
Höganäshem.
Kommentar
Såväl Teknik- och fastighetsförvaltningen som Exploateringsavdelningen har arbetat
aktivt med miljöanpassade byggprojekt. Utbyggnaden av bruksskolan planeras blir
en hybridstomme som innebär en väsentlig del trä. En modell för
markanvisningstävling har tagits fram under 2021 med syftet att minimera
klimatbelastningen från nybyggnation. Markanvisningstävling med framtagen modell
bedöms kunna genomföras under 2022.
Åtgärder

Enhet

11:1 Bygga med hållbara material

TFF

11:2 Byggprojekt med ”spjutspetskrav”

TFF, HHM
exploateringsavd

11:3 Materialoptimera byggprojekt

AB Höganäshem
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12. Mål: Vid anskaffning av varor, tjänster och
byggentreprenader ska det ställas miljömässigt relevanta
och uppföljningsbara krav.
Målbedömning:

= Målet är nästan nått.

Förtydligande*
Målet gäller från 2015 och framåt. Exempel på ”miljömässigt relevanta krav” kan
vara krav på farliga ämnen som inte får finnas i produkten, krav på energieffektivitet
och krav på resurshushållning . Även byggkoncessioner ska omfattas av dessa krav.
Huvudansvarig: Alla förvaltningar och helägda kommunala bolag har ett ansvar för
genomförande.
Kommentar
Upphandlingsenheten arbetar löpande med att föreslå relevanta miljökrav i pågående
upphandlingar.
Under 2021 har bland annat upphandling avseende livsmedel genomförts där
hållbarhetskrav varit en del i utvärderingen.
Inköpsnätverk inom kommunkoncernen och externa nätverk för upphandlande
myndigheter används för att öka kompetensen gällande hållbara upphandlingar.
Upphandlingsenheten ser förbättringsmöjligheter gällande uppföljning av ställda
krav och villkor.
Utbildning av anställda har inte genomförts, i huvudsak på grund av låg bemanning
på upphandlingsenheten.
Åtgärder

Enhet

12:1 Ställa hållbarhetskrav i upphandling

KLK, SBF, KUF, TFF, UTB,
SOC, AB HHM, HEAB,
HOAB

12:2 Utbildning av anställda som upphandlar eller köper in
varor och tjänster.

Kommunledningskontoret

12:3 Minska användningen av plast i kommunens
verksamheter

Kommunledningskontoret

12:4 Policy för hållbara & rättvisa anläggningsmaterial

KLK, SBF
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13. Mål: Höganäs ska återanvända mer, både inom
kommunkoncernen och underlätta återbruk för invånare
Målbedömning:

= Målet är nästan nått.

Huvudansvarig:
Kommunledningskontoret
Kommentar
För att minska vår miljöbelastning från inköp av möbler har ett digitalt verktyg för
internt återbruk implementerats. Verktyget möjliggör för alla anställda att i första
hand välja möbler som finns i organisationen. Verktygen minskar behovet av att
köpa nya möbler och minskar mängden möbler som står oanvända eller slängs.
Införandet av verktyget har möjliggjort en digitalisering av inventarierna på
möbelförrådet så att alla i organisationen enkelt kan se vad som finns.
Skolorna arbetar aktivt med återbruk både i förskola och skola.
Textilslöjdundervisningen har återbruk som tema och syr nya kreationer av
återbrukade textilier. I Lerberget finns en återbruksateljé som ger förskolebarn
möjlighet att arbeta med kreativa lärprocesser med återvunnet material från företag
och privatpersoner. Inköp av en del rastaktivitetsmaterial såsom spel, tennisrack och
pingisrack sker från återbruksaffärer.

Åtgärder

Enhet

13:1 Skolorna ska främja återbruk och göra det tillgängligt för
elever

UTB

13:2 Återbruka inventarier

TFF, KLK

13:3 Återbruk i flerfamiljsfastigheter

HHM
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Mark vatten och natur
14. Mål: Kommunen ska arbeta aktivt för att god ekologisk
status uppnås i Görslövsån och Oderbäcken enligt
vattendirektivet.
Målbedömning:

= Målet är inte nått

Huvudansvarig:
Kommunledningskontoret.
Kommentar
En förstudie med övergripande åtgärdsförslag och handlingsplan för att förbättra
Görslövsån och Oderbäcken är beställd och kommer levereras under 2022.
Ytterligare åtgärder är inte vidtagna.

Målindikator

Utfall

God ekologisk status i Görslövsån

Nej

God ekologisk status i Oderbäcken

Nej

Åtgärder

Enhet

14:1 Delta i projekt som syftar till att förbättra den ekologiska
statusen i bäckar och hav.

SBF/KLK

14:2 Undersök potentiella åtgärder för att förbättra den
ekologiska statusen i Görslövsån.

SBF/KLK

14:3 Minska miljöpåverkan från enskilda avlopp genom
miljötillsynsarbete.

SBF

14:4 Ta fram projektplan för förbättrad ekologisk status

KLK
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15. Mål: Kommunen ska förbättra förutsättningarna för
ekosystemtjänster.
Målbedömning:

= Målet är nästan nått.

Förtydligande*
Målet gäller från 2016 och framåt.
Huvudansvarig:
Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret
Kommentar
Arbetet med att förbättra förutsättningarna för ekosystemtjänster pågår.
Genomförande av åtgärder kopplade till kommunens grönplan stärker
ekosystemtjänsterna i kommunen.
Arbetssätt för hantering av ekosystemtjänster i fysisk planering kan utvecklas
ytterligare, samverkan mellan plan- och bygglov och stadsmiljöavdelningen pågår.
Åtgärder

Enhet

15:1 Ta fram arbetssätt för hantering av ekosystemtjänster

Samhällsbyggnadsförvalt
ningen

15:2 Arbeta med kommunens grönplan.

Samhällsbyggnadsförvalt
ningen
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16. Mål: Höganäs ska vara väl förberett med de anpassningar
som krävs vid ett förändrat klimat.
Målbedömning:

= Målet är inte nått men vi rör oss mot det.

Förtydligande*
Klimatförändringarna medför påverkan på många delar av samhället, höjd havsnivå,
ökade nederbördsmängder och ökad torka behöver beaktas i vår samhällsplanering.
Huvudansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommentar
Åtgärderna kopplade till detta mål fortlöper enligt plan. Men beslutade åtgärder
räcker inte för att möta alla effekter som klimatförändringarna kommer ge upphov
till. Säkra reträttvägar med bestämmelser om natur- eller parkmark tas upp i mall för
behovsbedömning i planprocessen. Arbete för att minska konsekvenser av
översvämningar löper på enligt plan. Klimatanpassningsåtgärder lyfts specifikt i
samband med fördjupad översiktsplan för Jonstorp.
Åtgärder

Enhet

16:1 I fördjupade översiktsplaner säkra reträttvägar med
bestämmelser om natur- eller parkmark.

Plan- och
bygglovsavdelningen

16:2 Minska konsekvenser av översvämningar.

Samhällsbyggnadsförvalt
ningen
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Utbildning, kommunikation & engagemang
17. Mål: Kommunen ska utbilda och engagera sina anställda
till ett aktivt miljöarbete.
Målbedömning:

= Målet är nästan nått.

Huvudansvarig:
Alla förvaltningar och helägda kommunala bolag har ett ansvar för genomförande.
Centrala satsningar samordnas av hållbarhetsutvecklaren.
Kommentar
Under året har fokus varit på att utveckla kommunens bidrag till de globala
hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Arbetet löper på enligt projektplanen och en
nulägesanalys över kommunens kopplingar till globala målen har tagits fram. I
oktober hölls en utbildningsdag om Globala målen för förtroendevalda och
tjänstepersoner, totalt 60 personer från kommunkoncernen deltog.
Höganäs Omsorg AB har deltagit i ett avfallsminimeringsprojekt under ledning av
NSR. projektet genomfördes på Väsbyhemmet och arbetssättet planeras nu att
spridas till fler boenden under kommande år. Redan vid uppstarten av projektet blev
det tydligt att Väsbyhemmet arbetar aktivt med frågorna då de redan hade
genomfört många av projektets planerade åtgärder.
Leasing av miljöbil och cykelköp mot löneavdrag är två åtgärder som uppmuntrar
anställda till en miljövänlig livsstil. För närvarande nyttjar 330 anställda
cykelförmånen och 14 anställda leasar miljöbil. Flexibla arbetstider tillämpas vilket
underlättar för personal att resa med kollektiva färdmedel.
Under året har kommunens anställda arbetat på distans i högre utsträckning än
vanligt. det medför färre resor till och från arbetsplatsen och en minskad
miljöbelastning.
Smittskyddsrestriktioner har medfört att en del utbildningar för personal har flyttats
fram i tid och kommer genomföras kommande år istället.
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Åtgärder

Enhet

17:1 Öka personalens miljökompetens och kunskap om
miljöprogrammet samt hur miljöarbete kan bedrivas i det
dagliga arbetet.

OAB, KLK, KUF, RTJ,
SBF, SOC,TFF & UTB

17:2 Upprätthålla miljödiplomering av Höganäshem.

AB Höganäshem

17:3 Minska energianvändningen genom större medvetenhet
och restriktivitet.

HOAB, SOC & KUF

17:4 Förbättra förutsättningar för medarbetare att resa med
kollektivtrafik, cykel och gång i tjänsten och till jobbet.

HHM, HOAB, KLK, KUF,
SBF, SOC & TFF, UTB

17:5 Resurssmart äldreboende, avfallsminimering på
vårdboenden

HOAB SOC NSR
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18. Mål: Kommunen ska informera och engagera de som bor
och verkar i Höganäs till en miljömedveten livsstil och främja
miljöinriktade projekt.
Målbedömning:

= Målet är nästan nått.

Huvudansvariga:
Alla förvaltningar och helägda kommunala bolag har ett ansvar för genomförande.
Centrala satsningar samordnas av hållbarhetsutvecklaren.
Kommentar
Trots stora effekter av en pågående pandemi så har väsentliga insatser kunnat
genomföras till våra invånare. I HK magasinet har vi skrivit om att bli matsmart och
att tillvarata rester, avfallshantering och miljöcertifiering av Vikenskolan bland annat.
Under året har Sportbanken öppnat. Sportbanken erbjuder sport och
fritidsutrustning till kommunens invånare, tjänsten är gratis och är ett hållbart
alternativ till att invånare köper ny sport och fritidsutrustning. mycket av
utrustningen i sportbanken är dessutom återbrukad. Ett föredömligt exempel på
hållbar konsumtion.
Under våren fick Höganäs utmärkelsen "Sveriges godaste kranvatten" och med
utmärkelsen som bas har vi kunnat lyfta värdet av vatten och hur vi kan värna om
den viktiga resursen.
Earth Week arrangerades digitalt med inlägg på facebook med fokus på olika
hållbarhetsteman. Pandemin medförde att fysiska aktiviteter inte kunde hållas.
Tyvärr ställdes även nedsläckningen av Höganäs under Earth Hour in då det samma
vecka skett en explosion i ett flerfamiljshus och beslut togs att värna om invånarnas
trygghet och behålla belysningen tänd även denna kväll.
Under hösten startade Minimeringsmästarna, ett nationellt projekt för att inspirerar
familjer till att leva mer hållbart. Från Höganäs är två hushåll med i projektet som
under ett år ska minska på sina avfallsmängder så mycket som möjligt. Projektet
leds av NSR för NSRs ägarkommuner med nationell vägledning.
Höganäshem driver ett utvecklingsprojekt tillsammans med NSR för att förbättra
källsorteringen i flerfamiljsfastigheter.
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Ett nytt samarbete med föreningen Höganäs Makerspace har inletts under 2021.
Detta samarbete innebär blad annat att föreningen arrangerar reparationscaféer och
”öppna hus” till allmänheten.
Kommunen har avtal med miljöbron för att erbjuda företagare stöd i sitt
hållbarhetsarbete, tyvärr har de två planerade projekten genomförts. detta kan till
viss del ses som effekter av pandemin. miljöbron har svårt att få kontakt med
företagare i kommunen.
Energi och klimatrådgivningen har också påverkats negativt av pandemin, besök i
verksamheter har varit svåra att genomföra.
Planerade evenemang för våra invånare har i stor utsträckning fått ställas in eller
flyttas fram på grund av pandemin.
Åtgärder

Enhet

18:1 Förbättra avfallssortering i flerfamiljsfastigheter

HEAB & HHM

18:2 Bidra med medel till Miljöbron.

Kommunledningskontoret

18:3 Främja hållbar turismnäring

Kommunledningskontoret

18:4 Möjlighet till miljöanpassade evenemang i samverkan
med föreningsliv och företag

Kultur och
fritidsförvaltningen

18:5 Miljöanpassa evenemang

Kommunledningskontoret

18:6 Arbeta aktivt för att verksamheter ska ha ett bra arbete
för att förebygga olyckor

Räddningstjänsten

18:7 Genomföra energieffektiviseringar hos företagare

Energi- och
klimatrådgivarna

18:8 Arbeta med biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

AB Höganäshem

18:9 Informera och engagera invånarna till en miljömedveten
livsstil.

HEAB, HHM, HOAB, KLK,
KUF, SBF, SOC & TFF RTJ
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19. Mål: Kommunen ska undervisa barn och elever för att
engagera dem till en miljömedveten livsstil
Målbedömning:

= Målet är inte nått men vi rör oss mot det.

Förtydligande* I linje med gällande läroplaner genomförs undervisning i syfte att
barn och elever skapar en förståelse för hur naturens olika kretslopp och människor,
natur och samhälle påverkar varandra. På olika sätt sprida information om det
miljöarbete som pågår i verksamheterna till vårdnadshavare.
Huvudansvarig: Utbildningsförvaltningen
Kommentar
Alla elever arbetar med att lära sig observera och analysera människans samspel med
sin omvärld utifrån perspektivet hållbar utveckling i kurser inom exempelvis idrott
och hälsa, miljö- och energikunskap och projekt som Sol, vind och vatten. I FNrollspelet som genomförs årligen var årets frågeställning framtidens energikällor och
utnyttjande av dessa inom mål 7 Hållbar energi för alla i Agenda 2030.
Skolorna har återkommande inslag i undervisningen för att utveckla förståelse för
samband i naturen och för olika kretslopp. Inslag med fokus på till exempel
sopsortering/återvinning, återvinning av kläder, hur nedskräpning av plast påverkar
naturen, vattnets kretslopp men också skapa intresse för olika smådjur, vad som
händer med djuren om det skräpas ner.
Skolorna driver också enskilda projekt med fokus på miljömedveten livsstil och på
en skola har elever startat en miljögrupp.
Åk 7 och åk 4 har varit upp på Kullaberg. De har pratat om de globala målen och
kunnat se delar av den fantastiska miljön uppe på Kullaberg. Detta har varit ett
uppskattat arrangemang.
Åtgärder

Enhet

19:1 Elever i gymnasieskolan ska läras att observera och
analysera människans samspel med sin omvärld utifrån
perspektivet hållbar utveckling

Utbildningsförvaltningen

19:2 Utveckla förståelse för samband i naturen och för
olika kretslopp samt för hur människor natur och samhälle
påverkar varandra

Utbildningsförvaltningen

19:3 LONA projekt med studiebesök till Kullaberg och
Naturum

UTB & KLK
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SAMMANFATTNING
Arbetet med kommunens 19 miljömål går framåt på flera områden, det visar såväl
uppföljningen av miljöprogrammets mål och nationella jämförelser av kommuners
hållbarhetsarbete.
Energi och klimat
Under temaområdet energi och klimat ser vi framgångar i kommunens
energieffektivisering och resursutnyttjande av energislag genom
fjärrvärmeanvändning. Utsläppen av växthusgaser 2019 har inte minskat per
invånare och de absoluta utsläppen har ökat något från föregående år. Preliminära
data för 2020 visar på minskningar av utsläppen med ca 9 %, förändringarna
bedöms i stor utsträckning vara tillfälliga pandemieffekter. Åtgärderna kopplade till
minskad klimatpåverkan har emellertid gått bra. Lerbergsskolan och nya tennishallen
har försetts med solceller, miljöpåverkan från transporter har fortsatt varit låg och
utbytet av fossildrivna fordon fortsätter. Energianvändningen har minskat med 30 %
sedan 2011 och målet till 2025 är därmed överträffat. Fjärrvärmesystemet har
utvecklats ytterligare under 2021.
Transporter
På transportområdet går utvecklingen i stort framåt. Pandemin har medfört färre
resenärer med kollektivtrafik och åtgärder för att främja målet har inte genomförts i
planerad takt. Laddinfrastruktur för elbilar har gått framåt med 7 nya publika
laddstolpar samt laddstolpar till hemvårdens bilar vid hemvårdens hus.
Kommunens fordonsflotta har förnyats med i huvudsak fossilfria fordon. Ett avtal
för förnyelsebar diesel, HVO har tecknats och kommer att nyttjas i godkända fordon
framöver.
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Hållbar konsumtion
Arbetet med målen under temaområdet hållbar konsumtion går framåt. Under året
har en ny livsmedelsupphandling genomförts som möjliggör att servera 50 %
ekologiska livsmedel till 2025. Avtalet möjliggör också att kommunen kan servera
mat med lokal förankring. Matavfallet i skolans tillagnings-och mottagningskök
minskar över tid. Men åtgärder på grund av pandemin med portionsförpackad mat
till elever med mera har försvårat arbetet med minskat matsvinn.
Både Teknik- och fastighetsförvaltningen och Exploateringsavdelningen har arbetat
aktivt med miljöanpassade byggprojekt. Upphandlingsenheten driver arbetet med
relevanta miljökrav i upphandlingar. Under hösten lanserades återbruksverktyget
”ÅterBruket” för kommunens verksamheter, en digital plattform för att förmedla
inventarier mellan kommunens verksamheter. ÅterBruket minskar behovet att köpa
nya möbler och sparar på jordens resurser när vi använder det som redan är
producerat.
Mark, vatten & natur
I temaområdet finns mål om förbättrad vattenkvalitet för Görslövsån och
Oderbäcken, stärka förutsättningarna för ekosystemtjänster och
klimatanpassningsåtgärder. Situationen för Oderbäcken och Görslövsån är dock
oförändrad från tidigare bedömning. Belastningen på sötvattensförekomsterna
kvarstår. En förstudie med åtgärdsförslag är beställd och kommer att levereras under
2022. Genomförande av åtgärder kopplade till kommunens grönplan stärker
ekosystemtjänsterna i kommunen. Arbete för att minska konsekvenser av
översvämningar, som kommer att öka i takt med klimatförändringarna, löper på
enligt plan.
Utbildning, kommunikation & engagemang
Arbetet inom målområdet går framåt, men insatser har påverkats negativt av
pågående pandemi med flera inställda arrangemang, bland annat den annars
återkommande ”Earth Week”. Kommunens interna arbete har fokuserat på att
utveckla kommunens bidrag till de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Höganäs
Omsorg AB har deltagit i ett avfallsminimeringsprojekt under ledning av NSR
Arbete med barn och ungas engagemang har gått bra. Det finns ett växande intresse
för återbruk på skolorna och under året har ett projekt för att lära elever om globala
målen genomförts.
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Temaområde: Energi och klimat
Mål

Bedömning

1. Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 25 procent mellan 2011 och 2025.
2. Höganäs kommun ska minska sin energianvändning med minst 25 procent mellan 2011
och 2025.
3. Höganäs kommun ska återvinna energi i möjligaste mån. Så låg primärenergifaktor som
möjligt ska eftersträvas så att resursutnyttjande minimeras.
Temaområde: Transporter
Mål

Bedömning

4. Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång ska vara minst 35 procent 2025.
5. Antalet laddningsställen för elbilar ska öka varje år fram till 2025.
6. Minst 90 procent av kommunens egna och upphandlade transporter ska ske med
förnybara bränslen senast 2025.
Temaområde: Hållbar konsumtion
Mål

Bedömning

7. Minst 50 procent av de livsmedel kommunen köper in ska vara ekologiska senast 2025.
8. Kommunen ska arbeta aktivt för att minimera miljöpåverkan från livsmedel och främja
lokala livsmedel med låg miljöpåverkan
9. Kommunen ska minska matsvinnet till max 8 %
10. Kommunen ska arbeta aktivt för att skapa en giftfri vardag, med särskilt fokus på barn och
unga.
11. Kommunens byggprojekt vara miljöanpassade.
12. Vid anskaffning av varor, tjänster och byggentreprenader ska det ställas miljömässigt
relevanta och uppföljningsbara krav.
13. Höganäs ska återanvända mer, både inom kommunkoncernen och underlätta återbruk
för invånare
Temaområde: Mark, vatten & natur
Mål

Bedömning

14. Kommunen ska arbeta aktivt för att god ekologisk status uppnås i Görslövsån och
Oderbäcken enligt vattendirektivet.
15. Kommunen ska förbättra förutsättningarna för ekosystemtjänster.
16. Höganäs ska vara väl förberett med de anpassningar som krävs vid ett förändrat klimat.
Temaområde: Utbildning, kommunikation & engagemang
Mål

Bedömning

17. Kommunen ska utbilda och engagera sina anställda till ett aktivt miljöarbete.
18. Kommunen ska informera och engagera de som bor och verkar i Höganäs till en
miljömedveten livsstil och främja miljöinriktade projekt.
19. Kommunen ska undervisa barn och elever för att engagera dem till en miljömedveten
livsstil.
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INLEDNING
Ett miljöprogram med tillhörande åtgärdsplan antogs av kommunfullmäktige i
december 2015. Miljöprogrammets mål och åtgärdsplanens åtgärder ska följas upp
en gång om året. Detta dokument innehåller uppföljningen av miljöprogrammets
mål 2021 och ingående beskrivning av hur kommunens verksamheter har arbetat
med åtgärderna kopplade till respektive mål.
Ansvar och organisation:

Alla förvaltningar, nämnder, styrelser och helägda kommunala bolag har ett ansvar
för att leva upp till miljöprogrammets intentioner och mål. Kommunikation och
koncerntanke är ledord i kommunens miljöarbete.
För varje mål har en eller flera funktioner, avdelningar, förvaltningar eller bolag
identifierats som huvudansvariga. Det betyder inte att de angivna är ensamt
ansvariga för målet. Några mål berör endast enskilda avdelningar eller funktioner,
men många mål kräver delaktighet och samarbete mellan olika delar av kommunens
verksamheter.
Bedömning av åtgärder:
Den ansvariga förvaltningen, bolaget, avdelningen eller funktionen har följt upp sina
åtgärder genom att bland annat färgbedöma åtgärderna. Åtgärderna har bedömts
utifrån följande beskrivning:
Det här gick inte som vi hade tänkt oss.
Vi är definitivt igång, men resultatet är inte vad vi hade tänkt oss.
Det här är bra, med något litet undantag.
Det här gick precis så bra, eller bättre, än vi hade tänkt oss.
Bedömning av mål:
En del av målen är mätbara och kan bedömas utifrån fastställda målindikatorer.
Andra mål har mer karaktär av inriktningsmål utan mätbara målindikatorer. Dessa
mål bedöms utifrån hur väl åtgärderna har lyckats. I bedömningen har olika åtgärder
olika relevans för måluppfyllelsen och kan ha större eller mindre påverkan på
måluppfyllelsen.
Sammanställning av måluppföljningen har gjorts av hållbarhetsutvecklaren. Men
underlaget har varit redovisade målindikatorer och verksamheternas bedömningar av
beslutade åtgärder. Målen har färgbedömts utifrån samma beskrivning som används
vid bedömning av verksamhetsplanens mål:
Målet är inte nått.
Målet är inte nått men vi rör oss mot det.
Målet är nästan nått.
Målet är nått.
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MÅL 1: UTSLÄPPEN AV VÄXTHUSGASER SKA MINSKA
MED MINST 25 PROCENT MELLAN 2015 OCH 2025.
Förtydligande: Målet gäller den geografiska kommunen, exklusive industrisektorn,
och sätts i relation till antal invånare. Siffrorna baseras på utsläpp som härstammar
från fossila källor
MÅLUPPFÖLJNING
Huvudansvarig

Kommunledningskontoret

Färgbedömning

Målindikator

Utfall

Minskning av
växthusgasutsläpp
(CO2-ekv), i
relation till utsläpp
2011

18 %

Kommentar
Mätdata för utsläppen av växthusgaser 2019 visar att utsläppen bara förändrats
marginellt sedan 2018 och minskningen från 2011 är fortsatt 18%. totalt har
utsläppen ökat med 2 % jämfört med föregående år. Utsläppsökningen per invånare
är 15 kilo, av totalt 2,1 ton, vilket motsvarar en bilresa på 10 mil eller konsumtion av
ett halvt kilo nötkött.
Mätvärdena för Höganäs är från 2019, men nationell data för 2020 visar på nio
procents minskade växthusgasutsläpp. Pandemin har medfört omfattande påverkan
på samhället och vårt resande har minskat i stor utsträckning och industriutsläpp har
minskat på grund av produktionsstopp. Utsläppsminskningarna 2020 och 2021
bedöms i stor utsträckning vara tillfälliga.
Rådigheten för att påverka detta mål är begränsad då vi mäter utsläppen totalt för de
som bor och verkar i kommunen (stor industri undantagen).
Åtgärderna kopplade till målet har gått framåt. Lerbergsskolan och nya tennishallen
har försetts med solceller, Under 2021 producerade vi 95 737 kWh egen el.
Miljöpåverkan från transporter har fortsatt varit låg. Under 2021 har huvuddelen av
möten skett digitalt, och tjänsteresor har i princip helt uteblivit på grund av
pandemin. Under året har 17 dieselfordon ersatts med fossilfria fordon, el eller
biogas. Insatser för att främja ökad kolinlagring kommer startas upp framöver.
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1:1 INSTALLERA FLER SOLCELLSANLÄGGNINGAR.
Utreda förutsättningar för solceller och installera där det är kostnadseffektivt.

Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

Genomförs
löpande

Årligen rapportera
antal byggnader
med solceller i
relation till antal nyoch ombyggnader.
Årligen rapportera
mängd
egenproducerad el

Ansvar

Färgbedömning

HHM & TFF

Kommentar
Under 2021 producerade Höganäshem 95 737 kWh egen el. Installation av solceller
prövas vid nyproduktion och större renoveringar. Under 2021 har Höganäshems
fastigheter Moroten och Sparrisen färdigställts utan solceller då detta inte har varit
tekniskt och ekonomiskt möjligt. Lerbergsskolan och nya tennishallen har försetts
med solceller.
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1:2 MINSKA OCH EFFEKTIVISERA TRANSPORTER MED
NEGATIV MILJÖPÅVERKAN.
Verksamheterna ska genom olika åtgärder minska behovet för transporter samt
effektivisera de transporter som görs. Exempel på åtgärder inkluderar utbildning i
eco-driving, utöka antal trygghetskameror, inköp via internet, förbättra
förutsättningar för distansmöten för tjänstemöten och med brukare samt använda
kommunens bilar framför privata bilar

Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

Genomförs
löpande

Varje verksamhet
redovisar vilka
åtgärder som har
tagits.
Hållbarhetsutvecklaren
redovisar resor med
egen bil i tjänsten och
resor bokade genom
kommunens resebyrå

Ansvar

Färgbedömning

HOAB, KLK, KUF,
SBF, SOC & TFF

Kommentar
Under året har kommunanställdas tjänsteresor uteblivit till stor del som en följd av
restriktioner kopplade till Covid-19. Det har medfört att miljöpåverkan har minskat.
Innan pandemin utgjorde tjänsteresor kommunledningskontorets väsentliga
miljöeffekter. Resestatistik visar att anställda i princip inte rest alls under 2021,
endast ett fåtal tågresor, inga flygresor har gjorts. Nya vanor med digitala möten har
etablerats och det är rimligt att en del av de tjänsteresor som tidigare gjorts fysiskt
kommer ersättas av digitala möten även framöver.
Under året har 17 dieselfordon ersatts med fossilfria fordon, el eller biogas. Tunga
fordon ersätter vi bränslet med hvo diesel. Vår bilpool har medfört att bilresor med egna
fordon har till stor del försvunnit.
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1:3 I DETALJPLAN UPPMÄRKSAMMA MÖJLIGHET TILL
SOLCELLER PÅ BYGGNADER DÄR DET ÄR LÄMPLIGT
I detaljplan uppmärksamma möjlighet till solceller på byggnader där det är lämpligt
samt lyfta fram fossilfria värmekällor och fjärrvärme.

Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

Ansvar

Genomförs
löpande

Redovisa åtgärder

SBF

Färgbedömning

Kommentar
En så kallad solkarta har tagits fram och publicerats på kommunens hemsida. Den
visar på kommunens samtliga byggnader och hur bra förutsättningarna är för
solinstrålning. Anläggande av solceller på enskilda byggnader handläggs genom
bygglov. Bygg- och miljönämnden har tillsammans med stadsarkitekten därför
utarbetat en metod för beslutsstöd. Större solcellsparker hanteras genom en
tillståndsprocess inom miljöbalken, liknande vid vindkraft.

1:4 VERKA FÖR ÖKAD KOLINLAGRING I HÖGANÄS
Skog och mark har förmåga att ta upp och lagra koldioxid från atmosfären. Genom
att stimulera ett ökat upptag i skog och mark i kommunen minskar nettoutsläppen
av koldioxid till atmosfären.
Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

Ansvar

Genomförs
löpande

Redovisa åtgärder

KLK

Färgbedömning

Kommentar
Insatser för att främja ökad kolinlagring har inte påbörjats under året.
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MÅL 2: HÖGANÄS SKA MINSKA SIN
ENERGIANVÄNDNING MED MINST 25 PROCENT MELLAN
2011 OCH 2025
Förtydligande: Energianvändningen ska minska med minst 20 procent mellan 2011
och 2020. Målet gäller såväl förvaltningar som helägda kommunala bolag. Målet
inkluderar uppvärmning och el. Energianvändning från transporter behandlas i
transportområdet. Målet gäller absoluta tal och inte per invånare. Målet är
normalårskorrigerat.
MÅLUPPFÖLJNING
Huvudansvarig
Alla förvaltningar
och helägda
kommunala bolag
har ett ansvar för
genomförande.

Färgbedömning

Målindikator

Utfall

Minskning av GWh, i
relation till
energianvändningen
2011.

30 %

Kommentar
Under året ha den totala energianvändningen varit 30 % lägre än utgångsåret 2011.
Målet om att minska energianvändningen med 25 % överträffades 2020.
Energieffektiviseringsarbetet går framåt. Höganäs Energi har bytt ut
belysningspunkter under året som har medfört en årlig besparing på ca 36 000 kWh.
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2:1 MINSKA ENERGIANVÄNDNINGEN GENOM ATT BYTA UT
BELYSNINGSPUNKTER.
Byta ut belysning med kvicksilver och högtrycksnatrium till LED vid gator och
cykelvägar samt vid HEABs ställverk.

Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

Ansvar

Genomförs
löpande

Redovisa åtgärder

HEAB och SBF

Färgbedömning

Kommentar
Belysning i kommunens verksamheter byts kontinuerligt ut mot mer energisnåla
alternativ. Såväl belysning i stadsmiljön som ljuskällor i kommunens verksamheter
omfattas och byts kontinuerligt ut mot mer energisnåla alternativ. Höganäs Energi
har bytt ljuskällor som gett en besparing på ca 36 000 kWh på ett år.

2:2 NYPRODUKTION BYGGS MED MAX 70 KWH
FÖRBRUKNING PER KVM.
Föreskrivs i projekteringen.
Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

Genomförs
löpande

Årlig rapportering
att gränsvärdet
följs.

Ansvar

Färgbedömning

HHM

Kommentar
Krav ställs i samband med nyproduktion. Under 2021 färdigställdes Moroten och
Sparrisen med specifik energianvändning 31-37 kWh/m2 beroende på hustyp.
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2:3 SYSTEMATISKT ENERGIARBETE (SEA).
Brukarbeteende (ändrat beteende), energi-ronderingar (med verksamheten),
visualisera energiförbrukningen, genomföra energispartävlingar i förskolor och
skolor.

Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

Ansvar

Genomförs
löpande

Redovisa åtgärder

TFF

Färgbedömning

Kommentar
Verksamheterna och dess medarbetare arbetar för minskad energianvändning.
Workshop inplanerat med verksamheter kvartal 1 2022

2:5 HÖGANÄS KOMMUN SKA TILL 2025 MINSKA
ENERGIANVÄNDNINGEN I BYGGNADER TILL 130 KWH PER
KVADRATMETER OCH ÅR
Höganäs har antagit ett energisparprogram med mål att driftoptimera befintliga
byggnader. Målvärde 135 kWh/kvm, år 2022. Åtgärder 2023-2025 omfattar åtgärder
i löpande arbete, nyproduktion under planperioden medverkar till måluppfyllelse.
Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

2023

Målvärde uppnått
JA/NEJ

Ansvar

Färgbedömning

TFF

Kommentar
Vi närmar oss målet med 135 kWh/kvm. Utfall 2021 138 kWh/kvm, år
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MÅL 3: HÖGANÄS KOMMUN SKA ÅTERVINNA ENERGI I
MÖJLIGASTE MÅN. SÅ LÅG PRIMÄRENERGIFAKTOR
SOM MÖJLIGT SKA EFTERSTRÄVAS SÅ ATT
RESURSUTNYTTJANDE MINIMERAS.

Målet gäller såväl förvaltningar som helägda kommunala bolag. Målet syftar till att
utnyttja energislag så resurseffektivt som möjligt. Att återvinna energi och att
använda återvunnen energi prioriteras.
Måluppföljning
Huvudansvarig

Färgbedömning

Målindikator

Redovisning av
åtgärder som medför
energiåtervinning eller
nyttjande av
återvunnen energi.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, AB
Höganäshem och Höganäs Energi AB.

Kommentar
Kommunkoncernen arbetar på flera plan med att främja energiåtervinning. I
planarbetet lyfter vi fram flera alternativ som uppmuntrar till fossilfria värmekällor
och fjärrvärme. Höganäshem installerade tre nya fjärrvärmecentraler i kvarteren
Verkstaden och Hammaren. En närvärmecentral byggdes på Tunneberga som
ersatte oljepanna.
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3:1 NYPRODUKTION BYGGS I FÖRSTA HAND MED
FJÄRRVÄRME ELLER NÄRVÄRME.
Inför varje projekt utvärdera praktiska och ekonomiska förutsättningar.

Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

Genomförs
löpande

Årlig redovisning av
andel byggprojekt
som byggts med
fjärr- eller närvärme.

Ansvar

Färgbedömning

HHM

Kommentar
Utredning genomförs vid nyproduktion och större ombyggnader. Under 2021
färdigställdes Moroten och Sparrisen med uppvärmning via värmepump. 3 st nya
fjärrvärmecentraler byggdes på Verkstaden 24, 25 och Hammaren 13.
Närvärmecentral byggdes på Tunneberga 1:24 som ersatte oljepanna

3:2 I DETALJPLAN LYFTA FRAM FOSSILFRIA VÄRMEKÄLLOR
OCH FJÄRRVÄRME.

Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

Genomförs
löpande

Frågan ska ha
funnits med i alla
detaljplaner där
det är relevant. En
bedömning görs
årligen.

Ansvar

Färgbedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommentar
I planarbetet lyfter vi fram flera alternativ som uppmuntrar till fossilfria värmekällor
och fjärrvärme. Det är dock inget bindande utan mer vägledning om alternativa
lösningar.
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MÅL 4: ANDELEN RESOR MED KOLLEKTIVTRAFIK, CYKEL
OCH GÅNG SKA VARA MINST 35 PROCENT 2025
Förtydligande: Målet gäller den geografiska kommunen och omfattar alla resor som
görs, såväl inom kommunen som in i och ut ur kommunen.
MÅLUPPFÖLJNING
Huvudansvarig

Samhällsbyggnadsförvaltningen
och teknik- och
fastighetsförvaltningen.

Färgbedömning

Målindikator

Utfall

Andel resor till
fots, med cykel
och
kollektivtrafik i
relation till totalt
antal resor,
angivet i
procent

30 %

Kommentar
Med utgångspunkt i Översiktsplan 2035 arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen vidare
med att lokalisera bostadsområden kollektiv- och servicenära i bland annat våra
förtätningsprojekt. Trots insatser så är kommunen medveten om att rådigheten över
invånares resor är begränsad, men det hindrar inte kommunen att genomföra åtgärder och
påverka på de områden där det finns rådighet, till exempel cykelgarage till Höganäshems
fastigheter. Senaste mätning gjordes 2019 och visar på 30% resor

med kollektivtrafik cykel och gång och andelen har ökat från tidigare mätning. Vi har
påbörjat, och beslutat inriktning på en övergripande Trafikstrategi för hela
kommunen som kommer att ligga till grund för kommande Trafikplan och
utveckling av mobilitet i kommunen.
Pandemiåtgärder har tyvärr påverkat kollektivtrafiken, både avseende turtäthet och
resande under året. Kommunen har en aktiv dialog avseende superbusslinje till
Helsingborg.
Kommunen har flera olika initiativ som pågår för att öka hållbara resor i tjänsten
och till och från arbetsplatsen till exempel leasing av miljöbil och cykelköp mot
löneavdrag som funnits i ett par år.
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4:1 ÖKA TILLGÄNGLIGHETEN FÖR CYKELFÖRVARING
Höganäshem ska bygga fler cykelrum alternativt låsbara cykelställ.
Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

Genomförs
löpande

Rapportera årligen
antal tillkomna
cykelplatser.

Ansvar

Färgbedömning

HHM

Kommentar
Under 2021 byggdes nya cykelgarage på Brorsbacke V24 och Kolonien 1.

4:2 TA FRAM EN TRAFIKPLAN MED TILLHÖRANDE
HANDLINGSPLAN.
Trafikplanen ska bland annat syfta till att öka andelen resor med kollektivtrafik, cykel
och gång.
Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

2 021

Trafikplanen
antagen.

Ansvar

Färgbedömning

SBF

Kommentar
Vi arbetar med att ta fram en övergripande Trafikstrategi för hela kommunen som
kommer att ligga till grund för kommande Trafikplan. Arbetet med strategin är
påbörjad. Inriktningen på strategin har godkänts av styrgruppen.

4:3 CYKELPLAN MED TILLHÖRANDE ÅTGÄRDSPLAN.
Ta fram en cykelplan med tillhörande åtgärdsplan.
Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

Ansvar

2 021

Antagen politiskt.

SBF

Färgbedömning

Kommentar
Cykelplanen kommer vara en del av Trafikplanen. Därför kommer en särskild
cykelplan inte att tas fram.
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4:4 VERKA FÖR SUPERBUSSLINJE MELLAN HÖGANÄS OCH
HELSINGBORG.

Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

2023

Redovisning av
kollektivtrafikens
utveckling

Ansvar

Färgbedömning

SBF

Kommentar
Under 2021 har aktiv dialog förts med Skånetrafiken på flera olika beslutsnivåer,
även med ordföranden i Region Skånes kollektivtrafiknämnd. Suberbusskoncept
planeras att införas. Mycket av dialogarbetet har fokuserat på Skånetrafikens
förändringar i linjer, bytespunkter och tidtabeller. Pandemiåtgärder under året har
haft en negativ påverkan på turtätheten i kommunen.

4:5 TA FRAM EN TRAFIKSTRATEGI
Ta med dessa aspekter i samhällsplaneringen i största möjliga mån.

Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

Genomförs
löpande

Åtgärden är
genomförd när
strategin är
antagen.

Ansvar

Färgbedömning

SBF

Kommentar
Med utgångspunkt i Översiktsplan 2035 arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen med
att ta fram en övergripande Trafikstrategi för hela kommunen som kommer att ligga
till grund för kommande Trafikplan. Arbetet med strategin är påbörjad. Inriktningen
på strategin har godkänts av styrgruppen.
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MÅL 5: ANTALET LADDNINGS STÄLLEN FÖR ELBILAR SKA
ÖKA VARJE ÅR FRAM TILL 2025.
Förtydligande: Målet gäller antal laddningsställen i den geografiska kommunen. Med
laddningsställen avses en plats där det finns en eller flera ”vanliga” laddstolpar eller
en plats med snabbladdningsstation. Möjlighet att ladda elbilar ska finnas på
strategiska platser, det vill säga där människor uppehåller sig en längre tid, till
exempel på arbetet eller vid boende i flerfamiljshus. Laddningsställen som räknas in i
målet kan vara kommunens eller extern aktörs, dock räknas inte laddning vid
enbostadshus in.
MÅLUPPFÖLJNING
Huvudansvarig
Höganäs Energi AB,
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Teknik- och
fastighetsförvaltningen,
Höganäshem AB

Färgbedömning

Målindikator

Utfall

Antal
laddningsställen i
den geografiska
kommunen.

62

Kommentar
Under 2021 har kommunen beviljats bidrag från energimyndigheten och installerat
laddstolpar vid hemvårdens hus vilket möjliggör en elektrifiering av hemvårdens
bilar framöver. Laddinfrastrukturen är en viktig grundförutsättning för att vi ska
kunna elektrifiera kommunens fordonsflotta. Höganäs Energi har installerat sju
publika laddstolpar under året.
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5:1 UTBYGGNAD AV LADDSTOLPAR.
Flera förvaltningar och bolag kommer att installera laddstolpar. HEAB bygger ut
publika laddplatser. HHM, TFF och RTJ bygger laddstolpar i anslutning till sina
fastigheter.

Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

Genomförs
löpande

Årlig redovisning av
antalet laddstolpar
som blivit uppförda.

Ansvar

Färgbedömning

HEAB, HHM, RTJ, SBF
& TFF

Kommentar
Under året har Höganäs energi byggt 7 laddstolpar, med vardera två laddplatser.
Under 2021 installerade Höganäshem två laddplatser i samarbete med Höganäs
Energi på Kulan 2.
Teknik och fastighetsförvaltningen har installerat laddstolpar vid hemvårdens hus
och utökat laddplatserna vid delfinen.
Planavdelningen har infört rubriken ”laddstolpar” i planbeskrivningar för att
uppmärksamma det internt och externt.
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MÅL 6: MINST 90 PROCENT AV KOMMUNENS EGNA
OCH UPPHANDLADE TRANSPORTER SKA SKE MED
FÖRNYBARA BRÄNSLEN SENAST 2025.
Förtydligande: Målet gäller: förvaltningarnas och de helägda kommunala bolagens
egna fordon, upphandlade persontransporter, upphandlade tjänster utförda med hjälp
av lastbilar, arbetsmaskiner och liknande samt transporter av varor kommunen
köper in.
MÅLUPPFÖLJNING
Huvudansvarig
Kommunens egna
fordon: respektive
förvaltning i
samarbete med
fordonsansvarig.

Färgbedömning

Målindikator
Andel av
kommunens fordon
som drivs med
förnybara bränslen.

Utfall

56 %

Kommentar
56 % av kommunens lätta fordon är miljöfordon enligt statlig definition. Tio
procent av fordonen är el/bensinhybrider, 52 % är gasbilar och 10% är rena
elfordon. under året har det tillkommit 12 elbilar, 10 gasbilar, en hybridbil och 8
dieselfordon. sju av kommunens dieselfordon körs numera på förnyelsebart HVO
drivmedel.
En upphandling av förnyelsebart HVO bränsle är gjort under senare delen av 2021.
Upphandlingen möjliggör för kommunens tunga fordon att tankas med HVO istället
för fossil diesel, i de fall fordonen är godkända för drivmedlet. Fossilfritt drivmedel
för befintliga tunga fordon är ett värdefullt steg för att nå uppsatt mål.
I upphandlingar av transporttjänster finns det krav på fossilfria drivmedel i
varierande omfattning. Skolbussar ska drivas av 100 % förnybara drivmedel.
Transporter med färdtjänst, skoltaxi och skolmatsleveranser ska enligt avtal drivas av
75% förnybara drivmedel.
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6:1 BYT UT BILAR TILL MILJÖVÄNLIGA ALTERNATIV.
Vid nyanskaffning av personbilar skall kommunens tjänstefordonspolicy följas
gällande val av fordon. Undantaget är när storlek eller specifik egenskap t.ex.
lastförmåga, efterfrågas.

Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning ske

Ansvar
HEAB, HHM,
HOAB, KUF, TFF,
SBF, SOC & UTB

Genomförs
löpande

Årlig redovisning av
fordonsflottan. Bolagen
redovisar sina fordon,
kommunens
fordonsansvarige
rapporterar leasade
bilar. Var verksamhet
redovisar egenägda
bilar.

Färgbedömning

Kommentar

Utbyte sker löpande enligt plan. Elbilar är inköpsbara med rimlig leveranstid,
gasdrivna har tyvärr fortfarande långa leveranstider (12månader).
Höganäshem investerade i en gasbil för att undvika körning med privat bil i tjänsten,
de investerade även i en mindre elbil för fastighetsskötsel.

6:2 KLIMATKOMPENSERA LOKALT FÖR DE ARBETSFORDON
DÄR DET SAKNAS FOSSILFRIA ALTERNATIV.
Höganäs Energi har tolv bilar som är svåra att byta ut, där snittet är 1400 mil per bil
och år. Dessa klimatkompenserar Höganäs Energi för genom att varje år avsätta
pengar som sedan ska investeras i klimatprojekt i kommunen.

Åtgärd ska vara
klar

Genomförs
löpande

Hur ska uppföljning ske

Ansvar

Årlig redogörelse av hur mycket
pengar som har avsatts för
lokal klimatkompensation och
vad dessa har använts till.

HEAB

Färgbedömning

Kommentar
Startat upp ett projekt som syftar till att kunna effektstyra värmepumpar. Detta för
att kunna optimera och styra värmepumpar på ett effektivare sätt, vilket syftar till en
mer resursoptimerad energianvändning. Kostnaden och tänkt utgång motsvara med
råge den klimatkompensering som avses.
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6:3 ÖKA ANVÄNDNINGEN AV FÖRNYBARA BRÄNSLEN I
UPPHANDLADE TJÄNSTER DÄR TRANSPORTER ÄR EN
BETYDANDE DEL.
Upphandlingsenheten är behjälplig gentemot ansvarig förvaltning.
Upphandlingsenheten ska påminna, informera, vägleda om när det är möjligt/inte
möjligt att ställa krav på förnybara bränslen. Upphandlingsenheten ska även titta på
hur andra kommuner har gjort om det inte är proportionerligt mot uppdragets
värde.

Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

Genomförs
löpande

Upphandlingsenheten
ska årligen rapportera
andelen centralt
upphandlade avtal
där transporterna
utförs med förnybara
bränslen. Var
verksamhet
rapporterar vilka krav
de ställt på transporter
i sina avtal.

Ansvar

Färgbedömning

KLK, SOC, TFF &
UTB

Kommentar
Genomförda upphandlingar med miljökrav löper på enligt avtal. Under året har inga
upphandlingar med väsentliga transporter genomförts.

6:4 KONSEKVENSUTREDNING AVSEENDE ATT STÄLLA
HÅLLBARHETSKRAV I ENTREPRENADER.
Genomför och ta fram utredning om hållbarhetskrav i entreprenader. Vilka
möjligheter finns för detta i Höganäs, vilka merkostnader innebär olika nivåer av
krav och kan entreprenörer uppfylla ev. krav.
Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

2023

Genomförd
utredning

Ansvar

Färgbedömning

KLK & SBF

Kommentar
Utredning om hållbarhetskrav har inte tagits fram under 2020. framtagande planeras
under 2022.
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6:5 ERSÄTTA FOSSILA DRIVMEDEL TILL FÖRNYBARA
DRIVMEDEL I TUNGA FORDON
Kommunens tunga fordon drivs i huvudsak av fossil diesel. Tunga dieselfordon kan
i många fall drivas av HVO diesel (fossilfri diesel). I dagsläget går det inte att tanka
HVO i Höganäs, men kommunen ska arbeta för att köpa HVO diesel till
centralförrådet så att tunga fordon kan tankas med HVO istället.
Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

2023

Andel HVO i
förhållande till
mängden diesel
som förbrukas

Ansvar

Färgbedömning

KLK & SBF

Kommentar
Upphandling av HVO är gjord under senare delen av 2021 och det finns ett lokalt
tankställe i Höganäs för de tunga fordon som har möjlighet att drivas med detta
bränsle.
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MÅL 7: MINST 50 PROCENT AV DE LIVSMEDEL
KOMMUNEN KÖPER IN SKA VARA EKOLOGISKA SENAST
2025.
Förtydligande: Samma krav ska ställas på externa entreprenörer vid upphandling av
kostverksamhet. Kommunen ska prioritera ekologiska livsmedel från lokala
producenter vid inköp av livsmedel.
MÅLUPPFÖLJNING
Huvudansvarig
Kostavdelningen
samt verksamheter
utanför
kostavdelningen
som köper
livsmedel.

Färgbedömning

Målindikator

Utfall

Andel ekologiska
livsmedel (mätt i
kronor) i relation till
totala mängden
livsmedel

27,3 %

Kommentar
Under året har en ny livsmedelsupphandling genomförts. Det nya sortimentet som
började gälla oktober 2021 är anpassat så att det år 2025 kommer vara möjligt att
servera 50 % ekologiska livsmedel till förskolor, grundskolor, gymnasieskolan och
särskilt boende.
Andelen ekologiska livsmedel 2021 var 27 %.
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7:1 PRIORITERA EKOLOGISKA LIVSMEDEL VID INKÖP.
Berörda verksamheter prioriterar ekologiska produkter vid inköp av livsmedel.

Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

Genomförs
löpande

Berörda enheter
ska årligen redovisa
andel inköpta
ekologiska
livsmedel.

Ansvar

Färgbedömning

HOAB, KUF, SOC &
TFF

Kommentar
Sortimentet i livsmedelsavtalen som började gälla oktober 2021. Är anpassat så att
det år 2025 kommer vara möjligt att servera 50 % ekologiska livsmedel till förskolor,
grundskolor, gymnasieskolan och särskilt boende.

7:2 ÖKA ANDELEN EKOLOGISKA LIVSMEDEL SOM SERVERAS
I KOMMUNENS UPPHANDLADE VERKSAMHETER.
Vid upphandling av verksamhet som hanterar och köper in livsmedel skall krav
ställas i förfrågningsunderlag att andelen ekologiska livsmedel som externa utförare
köper in ska öka mot målet 50 % till 2025.
Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning ske

Ansvar

Genomförs
löpande

Redovisning av andel inköpta
ekologiska livsmedel.

SOC

Färgbedömning

Kommentar
Inköp av livsmedel görs av kostenheten, målet följer utvecklingen av åtgärd 7:1.
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MÅL 8: KOMMUNEN SKA ARBETA AKTIVT FÖR ATT
MINIMERA MILJÖPÅVERKAN FRÅN LIVSMEDEL &
FRÄMJA LOKALA LIVSMEDEL MED LÅG
MILJÖPÅVERKAN
Förtydligande: Målet gäller från 2015 och framåt. Motsvarande krav ska ställas på
externa entreprenörer vid upphandling av kostverksamhet.
MÅLUPPFÖLJNING
Huvudansvarig

Färgbedömning

Kostavdelningen samt verksamheter
utanför kostavdelningen som köper
livsmedel.

Kommentar
Arbetet har utvecklat i linje med målet under året, mycket tack vare en
livsmedelupphandling för de kommande åren. Avtalet möjliggör att kommunen kan
servera mat med lokal förankring. Andelen Ekologiska livsmedel kan ökas upp till
50% under avtalsperioden.
Kostavdelningen använde sig av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier i
samband med livsmedelsupphandlingen vilket bland annat innebär att allt färskt kött
som serveras är svenskt. Andelen vegetarisk mat som serveras i skolorna ökar över
tid, recepten justeras, vilket innebär att andelen kött minskas och ersätts med mer
grönsaker. Allt färskt kött som serveras är svenskt.

KOMMUNFULLMÄKTIGE, Åtgärdsplan till miljöprogrammet 2019-2020
Page 390 of 449

30(69)

8:1 ARBETA AKTIVT FÖR ATT MINIMERA MILJÖ- OCH
KLIMATPÅVERKAN VID VAL AV LIVSMEDEL.
Berörda enheter ska aktivt arbeta för att minimera miljö- och klimatpåverkan vid val
av livsmedel samt ställa krav om detta vid upphandling.
Exempel på detta är: Kravspecifikation i samband med upphandling som förtydligar
krav på livsmedel med låg miljö och klimatpåverkan, att välja MSC-märkt fisk,
minska klimatbelastande livsmedel som till exempel nötkött och ost, öka andelen
grönsaker och rotfrukter, säsongsanpassa livsmedel och ha helvegetariska dagar.
Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning ske

Ansvar

Genomförs
löpande

Årligen redovisa var inköp
av livsmedel har skett.

HOAB, KUF,
SOC & TFF

Färgbedömning

Kommentar
Kostavdelningen rapporterar att andelen vegetarisk mat som serveras i skolorna ökar
över tid. Recepten justeras, vilket innebär att andelen kött minskas och ersätts med
mer grönsaker. Allt färskt kött som serveras är svenskt.
Kultur och fritidsförvaltningen rapporterar att vid inköp av livsmedel som görs
prioriteras ekologiska varor. Kaffe, mjölk och frukt handlas alltid ekologiskt.
Sambeställning sker i den utsträckning det går för att minimera transporter.

8:2 VID UPPHANDLING AV VERKSAMHET SOM HANTERAR
KOST OCH LIVSMEDEL SKA KRAV STÄLLAS I
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR EXTERNA UTFÖRARE ATT
DE AKTIVT SKA ARBETA FÖR ATT MINIMERA MILJÖ- OCH
KLIMATPÅVERKAN VID VAL AV LIVSMEDEL.
Vid upphandling av verksamhet som hanterar kost och livsmedel ska krav ställas i
förfrågningsunderlag för externa utförare att de aktivt ska arbeta för att minimera
miljö- och klimatpåverkan vid val av livsmedel.

Åtgärd ska
vara klar

Hur ska uppföljning ske

Ansvar
SOC

Genomförs
löpande

Redovisning av att krav har ställts i
förfrågningsunderlag till externa
utförare som hanterar kost och
livsmedel att de aktivt ska arbeta för
att minimera miljö- och
klimatpåverkan vid val av livsmedel.

Färgbedömning
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Kommentar
Inköp av livsmedel görs av kostenheten, målet följer utvecklingen av åtgärd 8:1.

8:3 SERVERA MER LOKALPRODUCERADE LIVSMEDEL.
Kommunen ska verka för att köpa in och servera mer närodlade livsmedel, med låg
miljöpåverkan.

Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

2 023

Uppföljning av
andel
lokalproducerade
livsmedel.

Ansvar

Färgbedömning

TFF

Kommentar
Nya livsmedelsavtal med start oktober 2021 möjliggör för kommunens
kostavdelning att vid enstaka tillfällen under avtalsperioden kunna servera mat med
lokal förankring. Detta kommer ske i samarbete med antagen leverantör eller genom
direktupphandling av små volymer från producenter. Livsmedelsavtalen innehåller
ett antal närproducerade produkter.
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MÅL 9: KOMMUNEN SKA MINSKA MATSVINNET TILL
MAX 8 PROCENT.
Förtydligande: Målet gäller från 2015 och framåt. Motsvarande krav ska ställas på
externa entreprenörer vid upphandling av kostverksamhet.
MÅLUPPFÖLJNING
Huvudansvarig
Kostavdelningen
samt verksamheter
utanför
kostavdelningen
som köper
livsmedel.

Färgbedömning

Målindikator
Interna och externa kostverksamheter
redovisar årligen hur de arbetar med målet
genom att rapportera mätvärden från
verksamheterna

Kommentar
Matavfallet i skolans tillagnings-och mottagningskök har minskat över tid. Totalt
kastades det 13,8 % matavfall 2021. En del av matavfallet är ej ätbart avfall, till
exempel skal, vitkålsstabbar, ett resultat av att mycket tillagas från grunden. I
tillagningsköket ligger matsvinnet på 8,31 %. Största matsvinnet är ute på
förskolorna. Även om matsvinnet har minskat så är minskningstakten lägre än den
planerade utvecklingen för att nå uppsatt mål.
Projekt för att minska matsvinnet har genomförts på Väsbyhemmet tillsammans
med NSR. Personalen har fått utbildning. Arbetssättet planeras att införas på andra
boenden i HOAB .
På alla enheter pågår ett medvetet arbete kring att minska matsvinnet där
kostenheten och skolorna jobbar tillsammans.
Exempel på åtgärder:
- Presentera maten med hjälp av bilder
- Uppmärksamma barn och elever på hur mycket mat som kastas, tävla om att
minska matsvinnet över tid där man på olika sätt exponerar mängden kastad mat,
- Be elever om förslag på vegetariska rätter och undervisas om hur man kan ta
tillvara på matrester.
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9:1 MINSKA MATSVINNET VID SERVERINGSTILLFÄLLET OCH I
KOMMUNENS KÖK.
Berörda enheter som serverar mat ska arbeta för att minska matsvinnet vid
serveringstillfället.
Exempel på åtgärder är informationskampanjer, pedagogiska måltider, att arbeta för
korrekt beställning av portioner och att väga matsvinnet.

Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

Genomförs
löpande

Berörda enheter
ska redovisa hur de
har arbetat för att
minska matsvinnet
vid
serveringstillfället.

Ansvar

Färgbedömning

HOAB, SOC, TFF &
UTB

Kommentar
Matavfallet i skolans tillagnings-och mottagningskök minskar övertid. Totalt
kastades det 13,8 % matavfall 2021. En del av detta är naturligt köksavfall som ex
skal, vitkålsstabbar. Detta då mycket tillagas från grunden. Största matsvinnet är ute
på förskolorna. I tillagningsköket ligger matsvinnet på 8,31 %.
Projekt för att minska matsvinnet har genomförts på Väsbyhemmet tillsammans
med NSR. Personalen har fått utbildning. Arbetssättet planeras att införas på andra
boenden i HOAB .
På alla enheter pågår ett medvetet arbete kring att minska matsvinnet där
kostenheten och skolorna jobbar tillsammans.
Exempel på åtgärder:
- Presentera maten med hjälp av bilder
- Uppmärksamma barn och elever på hur mycket mat som kastas, tävla om att
minska matsvinnet över tid där man på olika sätt exponerar mängden kastad mat,
- Be elever om förslag på vegetariska rätter och undervisas om hur man kan ta
tillvara på matrester.
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9:2 VID UPPHANDLING AV VERKSAMHET SOM SERVERAR
MAT SKA MOTSVARANDE KRAV STÄLLAS I
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET FÖR EXTERNA UTFÖRARE.
Vid upphandling av verksamhet som serverar mat ska krav ställas i
förfrågningsunderlaget för externa utförare.

Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

Genomförs
löpande

Redovisning av att
motsvarande krav
har ställts i
förfrågningsunderlag
till externa utförare
som serverar mat i
sin verksamhet

Ansvar

Färgbedömning

SOC

Kommentar
Vid upphandling av verksamhet som ska servera mat ställs kravet om att minska
matsvinn vid serveringstillfällen i förfrågningsunderlaget.
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MÅL 10: KOMMUNEN SKA ARBETA AKTIVT FÖR ATT
SKAPA EN GIFTFRI VARDAG, MED SÄRSKILT FOKUS PÅ
BARN OCH UNGA.
Förtydligande: Målet gäller från 2015 och framåt.
MÅLUPPFÖLJNING
Huvudansvarig

Färgbedömning

Huvudansvarig för genomförande: Alla
förvaltningar och helägda kommunala
bolag har ett ansvar för genomförande

Kommentar
I Höganäs har utbildningsförvaltningen ett etablerat arbetssätt för att skapa giftfria
miljöer. Teknik och fastighetsförvaltningen och Höganäshem arbetar sedan flera år
med systemet byggvarubedömning vid nyproduktion och renovering. De
övningsanläggningar som räddningstjänsten nyttjar är miljöcertifierade. Den
allmänna platsmarken sköts utan kemiska bekämpningsmedel.
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10:1 ANVÄNDA SYSTEMET BYGGVARUBEDÖMNING I
NYPRODUKTION OCH RENOVERING.
All material som används i fastigheterna skall vara av lägst klass GUL enligt
byggvarubedömningen
Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

Genomförs
löpande

Utfallet rapporteras
årligen per projekt.

Ansvar

Färgbedömning

HHM & TFF

Kommentar
Krav finns med i Teknik och fastighetsförvaltningens projekteringsanvisningar och
är väl etablerat i förvaltningen, avser alla projekt. Höganäshem ställer krav vid
nyproduktion och större ombyggnader. Gällande Moroten och Sparrisen: Ej
tillämpat pga central upphandling med hjälp av Sveriges Allmännytta där dessa krav
ej finns.

10:2 SKAPA ÅTGÄRDSPLAN OCH GENOMFÖRA ÅTGÄRDER
FÖR ATT ÅSTADKOMMA GIFTFRIA MILJÖER DÄR BARN OCH
UNGA VISTAS.
Berörda verksamheter som möter barn och unga ska utvärdera sina verksamheter
enligt underlag framtaget för kommunens skolor och upprätta åtgärdslista med
åtgärder att genomföra för att åstadkomma giftfria miljöer för barn och unga.
Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

Genomförs
löpande

Berörd verksamhet
ska årligen redovisa
hur de har arbetat
med att skapa en
giftfri miljö.

Ansvar

Färgbedömning

HOAB & SOC

Kommentar
En checklista är framtagen och ska användas till Snäckan och besöksrum på BUF.
Tas i bruk 2022.
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10:3 SÄKERSTÄLLA ATT BYTET AV KONSTGRÄSPLANER VID
BEHOV SKER MED LÄGSTA MÖJLIGA MILJÖPÅVERKAN.
Kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte med andra kommuner för att säkerställa
att vi väljer det bästa alternativet vid nödvändigt utbyte av konstgräsplaner i
framtiden.

Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

Genomförs
löpande

Genom årlig
redogörelse av vad
som gjorts.

Ansvar

Färgbedömning

KUF & TFF

Kommentar
Det har inte varit aktuellt att byta några konstgräsplaner under 2021. Under året har
kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte skett med SKR (Sveriges kommuner och
regioner) samt Svenska Fotbollsförbundet. När bytet blir aktuellt kommer frågan att
tas upp, marknadsläget för ersättningsprodukter och lösningar följs under tiden.

10:4 SKÖTA ALLMÄN PLATSMARK UTAN KEMISK
BEKÄMPNING.
Sköta allmän platsmark utan kemisk bekämpning inom löpande drift med undantag
för invasiva arter.

Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

Genomförs
löpande

Rapportera
kemiskanvändning
inom löpande drift
på allmän plats.

Ansvar

Färgbedömning

SBF

Kommentar

Den allmänna platsmarken sköts utan kemiska bekämpningsmedel med undantag av
punktinsatser mot invasiva arter där besprutning är enda möjligheten.
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10:5 GÖRA FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE
HANDLINGSPLAN FÖR UTFASNING AV GIFTIGA MATERIAL
Upprätta förvaltningsövergripande handlingsplan baserad på aktuell forskning och
respektive skolområdes handlingsplaner. Genomföra utfasning av giftigt material i
linje med verksamhetens prioriteringar utifrån den förvaltningsövergripande
handlingsplanen och skolområdets handlingsplan.

Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning ske

Ansvar
UTB

2 023

Det ska finnas en
förvaltningsövergripande
handlingsplan för att skapa en
giftfrivardag. Årlig beskrivning av
åtgärder som genomförts på
respektive skola/förskola.

Färgbedömning

Kommentar
Det finns ett etablerat förhållningssätt att arbeta för att skapa en giftfri miljö.
Produkter som innehåller skadliga ämnen rensas ut efter hand och ersätts med
giftfria alternativ.

10:6 NYTTJA MILJÖCERTIFIERADE
ÖVNINGSANLÄGGNINGAR
Räddningstjänsten nyttjar övningsanläggningar i andra kommuner. Brandövningar
har en potentiellt negativ miljöpåverkan och det är därför prioriterat att använda
övningsanläggningar med ett aktivt miljöarbete för att minska miljöpåverkan från
övningarna och undvika spridning av miljöfarliga ämnen.
Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning ske

Ansvar

Redovisning av hur många av
nyttjade övningsanläggningar
som är miljöcertifierade.

RTJ

2 023

Färgbedömning

Kommentar
Under 2021 har räddningstjänsten hyrt in sig på Revinge skolans övningsfält,
Helsingborg Bergas övningsfält och Räddningstjänsten Syds övningsfält som är
miljöcertifierade.
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MÅL 11: KOMMUNENS BYGGPROJEKT VARA
MILJÖANPASSADE.
Förtydligande: Höganäs miljöanpassar byggprojekt genom aktiva åtgärder där
miljöcertifierade byggnader, materialval, livscykelanalyser och cirkulära affärsmodeller
används för att minska miljöpåverkan från kommunens byggprojekt.
MÅLUPPFÖLJNING
Huvudansvarig

Färgbedömning

Teknik- och fastighetsförvaltningen,
exploateringsavdelningen och
Höganäshem.

Kommentar
Såväl Teknik- och fastighetsförvaltningen som Exploateringsavdelningen har arbetat
aktivt med miljöanpassade byggprojekt. Utbyggnaden av bruksskolan planeras blir
en hybridstomme som innebär en väsentlig del trä. En modell för
markanvisningstävling har tagits fram under 2021 med syftet att minimera
klimatbelastningen från nybyggnation. Markanvisningstävling med framtagen modell
bedöms kunna genomföras under 2022.
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11:1 BYGGA MED HÅLLBARA MATERIAL.
Uppföra flervåningsfastighet byggd i trä.
Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

2023

Genomfört
byggprojekt

Ansvar

Färgbedömning

TFF

Kommentar
Bruksskolan och kulturhuset kommer att byggas med Hybridstomme som innebär
större del i trä

11:2 BYGGPROJEKT MED ”SPJUTSPETSKRAV”
Spjutspetskrav används för att driva utvecklingen framåt och få kompetens i
kommunkoncernen om hållbart byggande. Genom att uppföra enstaka byggnader
med högt ställda krav visar vi vägen för hållbart byggande.
Åtgärd ska vara
klar

Hur ska
uppföljning ske

Ansvar

2023

Uppföljning av
genomförda
projekt

TFF,
Exploateringsavdelningen
HHM

Färgbedömning

Kommentar
Modell för markanvisningstävling har tagits fram av exploateringsavdelningen under
2021 för att kunna utvärdera inkommande tävlingsbidrag på ett kvantifierbart sätt.
Tävling med denna modell bedöms kunna genomföras under 2022. Bruksskolan
tillbyggnad kommer byggas i delvis trästomme, sk hybridstomme, påbörjas 2022.

11:3 MATERIALOPTIMERA BYGGPROJEKT
Materialoptimering vid byggprojekt minimerar spillmaterial, minskar resursuttaget
och minskar avfallsmängderna.
Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

Genomförs
löpande

Uppföljning av
genomförda
byggprojekt.

Ansvar

Färgbedömning

HHM

Kommentar
Inga specifika krav på projekt genomförda 2021. Normala åtgärder för att minska
svinn och rester vidtages för bra miljö och ekonomi.
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MÅL 12: VID ANSKAFFNING AV VAROR, TJÄNSTER OCH
BYGGENTREPRENADER SKA DET STÄLLAS MILJÖMÄSSIGT
RELEVANTA OCH UPPFÖLJNINGSBARA KRAV.
Förtydligande: Målet gäller från 2015 och framåt. Exempel på ”miljömässigt
relevanta krav” kan vara krav på farliga ämnen som inte får finnas i produkten,
krav på energieffektivitet och krav på resurshushållning. Även byggkoncessioner ska
omfattas av dessa krav.
MÅLUPPFÖLJNING
Huvudansvarig

Färgbedömning

Alla förvaltningar och helägda
kommunala bolag har ett ansvar för
genomförande.

Kommentar
Upphandlingsenheten arbetar löpande med att föreslå relevanta miljökrav i pågående
upphandlingar.
Under 2021 har bland annat upphandling avseende livsmedel genomförts där
hållbarhetskrav varit en del i utvärderingen.
Inköpsnätverk inom kommunkoncernen och externa nätverk för upphandlande
myndigheter används för att öka kompetensen gällande hållbara upphandlingar.
Upphandlingsenheten ser förbättringsmöjligheter gällande uppföljning av ställda
krav och villkor.
Utbildning av anställda har inte genomförts, i huvudsak på grund av låg bemanning
på upphandlingsenheten.
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12:1 STÄLLA HÅLLBARHETSKRAV I UPPHANDLING.
Vid nya upphandlingar ska miljömässigt relevanta och uppföljningsbara krav ställas

Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

Genomförs
löpande

Redovisning av
vilka miljökrav som
har ställts under
året och hur kontroll
har skett.

Ansvar

Färgbedömning

HEAB, HHM, HOAB,
KLK, KUF, SBF, TFF &
UTB

Kommentar
Upphandlingsenheten arbetar löpande med att föreslå rimliga och relevanta
miljökrav i pågående upphandlingar. Under 2021 har bland annat upphandling
avseende livsmedel genomförts där hållbarhetskrav varit en del i utvärderingen.
Inköpsnätverk inom kommunkoncernen och externa nätverk för upphandlande
myndigheter används för att öka kompetensen gällande hållbara upphandlingar.
Upphandlingsenheten ser förbättringsmöjligheter gällande uppföljning av ställda
krav och villkor.

12:2 UTBILDNING AV ANSTÄLLDA SOM UPPHANDLAR ELLER
KÖPER IN VAROR OCH TJÄNSTER.
Upphandlingsenheten erbjuder verksamheterna utbildningar dels genom kortare
utbildningspass ute hos enheterna, dels genom centrala utbildningar

Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

Genomförs
löpande

Upphandlingsenheten
redovisar årligen vilka
utbildningar som
genomförts.

Ansvar

Färgbedömning

KLK

Kommentar
På grund av förutsättningar som ej kunnat förutspås inom upphandlingsenheten har
det inte funnits personella resurser till att genomföra utbildningar. Under 2021 har
rekrytering av två stycken nya upphandlare genomförts och utbildningar planeras för
det kommande året.
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12:3 MINSKA ANVÄNDNINGEN AV PLAST I KOMMUNENS
VERKSAMHETER.
En nulägesanalys och en plan för minskad användning av plast i kommunens
verksamheter tas fram. Planen ska vara färdig under 2020 och implementeras under
2020-2021

Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

Genomförs
löpande

En nulägesanalys
och en plan för
minskad
användning av
plast i kommunens
verksamheter tas
fram.

Ansvar

Färgbedömning

KLK

Kommentar
Nulägesanalys och plan för minskad plastanvändning är påbörjad men inte klar. Men
det pågår initiativ i organisationen, under året har teknik och fastighetsförvaltningen
startat ett projekt för minskad plastanvändning där städavdelningen har genomfört
lyckade pilotprojekt i två verksamheter där man har tagit bort plastpåsarna från
avfallskärl o lokalerna. Projektet kommer att spridas till fler verksamheter 2022.

12:4 POLICY FÖR HÅLLBARA & RÄTTVISA
ANLÄGGNINGSMATERIAL.
Kommunen har idag en del principer vid inköp, till exempel köper vi endast svensk
granit och verkar för att bevara byggnader. Det kan styras och stärkas genom policy
för hållbara och rättvisa anläggningsmaterial.
Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning ske

Ansvar

2023

Policy framtagen och
implementerad

KLK, SBF,

Färgbedömning

Kommentar
Uppdraget följer tidsplanen.
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MÅL 13: HÖGANÄS SKA ÅTERANVÄNDA MER, BÅDE
INOM KOMMUNKONCERNEN OCH UNDERLÄTTA
ÅTERBRUK FÖR INVÅNARE
MÅLUPPFÖLJNING
Huvudansvarig

Färgbedömning

Kommunledningskontoret

Kommentar
För att minska vår miljöbelastning från inköp av möbler har ett digitalt verktyg för
internt återbruk implementerats. Verktyget möjliggör för alla anställda att i första
hand välja möbler som finns i organisationen. Verktygen minskar behovet av att
köpa nya möbler och minskar mängden möbler som står oanvända eller slängs.
Införandet av verktyget har möjliggjort en digitalisering av inventarierna på
möbelförrådet så att alla i organisationen enkelt kan se vad som finns.
Skolorna arbetar aktivt med återbruk både i förskola och skola.
Textilslöjdundervisningen har återbruk som tema och syr nya kreationer av
återbrukade textilier. I Lerberget finns en återbruksateljé som ger förskolebarn
möjlighet att arbeta med kreativa lärprocesser med återvunnet material från företag
och privatpersoner. Inköp av en del rastaktivitetsmaterial såsom spel, tennisrack och
pingisrack sker från återbruksaffärer.
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13:1 SKOLORNA SKA FRÄMJA ÅTERBRUK OCH GÖRA DET
TILLGÄNGLIGT FÖR ELEVER
Genom aktiviteter och projekt lyfta fram återbruk i skolorna för att främja återbruk
hos elever.
Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

2023

Redovisning av
genomförda
åtgärder.

Ansvar

Färgbedömning

UTB

Kommentar
Intresset för återbruk har ökat de senaste åren och det återbrukas mycket i
undervisning på både förskola och skola. Exempel är emballage som används i
byggprojekt i teknikundervisningen, lastpallar blir käpphästhinder och stall när elever
bygger för rastaktiviteter , textilslöjdundervisningen har återbruk som tema och syr
nya kreationer av återbrukade textilier, projekt genomförs inom konsumtion,
återbruk och innovation, återbruksateljén i Lerberget ger förskolebarn möjlighet att
med återvunnet material från företag och privatpersoner arbeta med kreativa
lärprocesser, inköp av en del rastaktivitetsmaterial såsom spel, tennisrack och
pingisrack sker från återbruksaffärer. Kommunens centrala återbruk blir behjälpligt
när något ska ändras i klassrummen/uppehållsrum.
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13:2 ÅTERBRUKA INVENTARIER
Införa system för återbruk av kommunkoncernens inventarier. Liknande projekt har
genomförts i andra kommuner med väsentliga kostnadsbesparingar
Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

2 023

Implementering av
system för internt
återbruk

Ansvar

Färgbedömning

KLK

Kommentar
För att minska vår miljöbelastning från inköp av möbler har ett digitalt verktyg för
internt återbruk implementerats. Verktyget möjliggör för alla anställda att i första
hand välja möbler som finns i organisationen. Verktygen minskar behovet av att
köpa nya möbler och minskar mängden möbler som står oanvända eller slängs.
Verktyget är inköpt av leverantören Off2off som tillhandahåller plattformen
inklusive drift och underhåll. Införandet av verktyget har engagerat flera
förvaltningar. Kommunen har sedan flera år ett möbelförråd för möbler och
inventarier som inte används. Införandet av verktyget har möjliggjort en
digitalisering av inventarierna på möbelförrådet så att alla i organisationen enkelt kan
se vad som finns.

13:3 ÅTERBRUK I FLERFAMILJSFASTIGHETER
Underlätta för återbruk hos Höganäshems hyresgäster.
Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

2 023

Redovisning av
genomförda
åtgärder

Ansvar

Färgbedömning

HHM

Kommentar
Klädinsamling sker kontinuerligt på flera olika platser. Samarbete med Loppan som
hämtar saker på i utvalda områden.
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MÅL 14: KOMMUNEN SKA ARBETA AKTIVT FÖR ATT GOD
EKOLOGISK STATUS UPPNÅS I GÖRSLÖVSÅN OCH
ODERBÄCKEN, ENLIGT VATTENDIREKTIVET.
MÅLUPPFÖLJNING
Huvudansvarig

Färgbedömning

Kommunledningskontoret

Målindikator

Färgbedömning

Utfall

Ekologisk status i
Görslövsån

Otillfredsställande

Ekologisk status i
Oderbäcken

Dålig

Kommentar
En förstudie med övergripande åtgärdsförslag och handlingsplan för att förbättra
Görslövsån och Oderbäcken är beställd och kommer levereras under 2022.
Ytterligare åtgärder är inte vidtagna.
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14:1 DELTA I PROJEKT SOM SYFTAR TILL ATT FÖRBÄTTRA DEN
EKOLOGISKA STATUSEN I BÄCKAR OCH HAV.
I de fall kommunen kommer att driva projekt som syftar till att förbättra den
ekologiska statusen i bäckar och hav ska miljöavdelningen delta i dem.

Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

Genomförs
löpande

Årlig uppföljning av
vilka projekt som
drivs och hur
miljöavdelningen
har bidragit till dem.

Ansvar

Färgbedömning

SBF/KLK

Kommentar
Projektet har inte startat upp, förutom inhämtning av offerter och liknande.

14:2 UNDERSÖK POTENTIELLA ÅTGÄRDER FÖR ATT
FÖRBÄTTRA DEN EKOLOGISKA STATUSEN I GÖRSLÖVSÅN.
Upphandla en konsult för att undersöka potentiella åtgärder för att förbättra den
ekologiska statusen i Görslövsån.
Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

2 021

Utredning
genomförd.

Ansvar

Färgbedömning

KLK

Kommentar
Ekologigruppen har anlitats för att ta fram en förstudie för Görslövsån och
Oderbäcken. Förstudien omfattar övergripande åtgärdsförslag för att förbättra
vattendragens status. Förslag på organisation och handlingsplan för fortsatt arbete.
Uppdraget kommer levereras under 2022
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14:3 MINSKA MILJÖPÅVERKAN FRÅN ENSKILDA AVLOPP
GENOM MILJÖTILLSYNSARBETE.
Alla enskilda avlopp ska till och med 2025 vara inventerade och kategoriserade
utifrån dess aktuella miljöpåverkan.
Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

2 023

Miljöavdelningen
redovisar årligen
hur många enskilda
avlopp som finns
kvar att inventera.
År 2025 =0st

Ansvar

Färgbedömning

SBF

Kommentar
I Höganäs finns det 514 enskilda avlopp, vilket är få jämfört med andra kommuner.
Miljöförvaltningen arbetar kontinuerligt med att inventera enskilda avlopp. 245
enskilda avlopp har aktuella inventeringar och det åretstår 269 stycken att inventera
till 2025.

14:4 TA FRAM PROJEKTPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD EKOLOGISK
STATUS.
Efter att potentiella åtgärder klarlagts tas en projektplan fram för långsiktigt
genomförande av åtgärder.
Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

2 022

Framtagen
projektplan.

Ansvar

Färgbedömning

KLK

Kommentar
Denna åtgärd väntar in resultat av förundersökning om möjliga åtgärder för
förbättrad ekologisk status. förundersökningen kommer levereras till mitten av 2022.
projektplanen påbörjas senare delen av 2022.
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MÅL 15: KOMMUNEN SKA FÖRBÄTTRA
FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR EKOSYSTEMTJÄNSTER
MÅLUPPFÖLJNING
Huvudansvarig

Färgbedömning

Huvudansvarig:
Samhällsbyggnadsförvaltningen och
kommunledningskontoret.

Kommentar
Arbetet med att förbättra förutsättningarna för ekosystemtjänster pågår.
Genomförande av åtgärder kopplade till kommunens grönplan stärker
ekosystemtjänsterna i kommunen.
Arbetssätt för hantering av ekosystemtjänster i fysisk planering kan utvecklas
ytterligare, samverkan mellan plan- och bygglov och stadsmiljöavdelningen pågår.
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15:1 TA FRAM ARBETSSÄTT FÖR HANTERING AV
EKOSYSTEMTJÄNSTER
Öka kompetensen inom ekosystemtjänster. Samarbeta med andra avdelningar inom
samma område.
Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

2022

Åtgärden är
genomförd när
arbetssätt är
implementerat.

Ansvar

Färgbedömning

SBF

Kommentar
Arbetet är påbörjat och sker i samarbete mellan plan- och bygglov och stadsmiljö.

18:2 ARBETA MED KOMMUNENS GRÖNPLAN
I arbete med grönplan har man besökt samtliga kommunens ytor och utvärderat
dem utifrån sociala och ekologiska värden. Att arbeta aktivt med framtaget underlag
är värdefullt, det görs genom att följa grönplanen.
Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

2 023

Redovisning av
genomförda
åtgärder inom
grönplanen som
främjar
ekosystemtjänster

Ansvar

Färgbedömning

SBF

Kommentar
Grönplanen för alla orter som kommunen är ansvarig för med undantag för Arild
och Jonstorp är klar och beslutad i KF. Arild och Jonstorp är påbörjade nu när
orterna tas över och blir klar under 2022.
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MÅL 16: HÖGANÄS SKA VARA VÄL FÖRBERETT MED DE
ANPASSNINGAR SOM KRÄVS VID ETT FÖRÄNDRAT
KLIMAT
Förtydligande: Klimatförändringarna medför påverkan på många delar av samhället,
höjd havsnivå, ökade nederbördsmängder och ökad torka behöver beaktas i vår
samhällsplanering.
MÅLUPPFÖLJNING
Huvudansvarig

Färgbedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommentar
Åtgärderna kopplade till detta mål fortlöper enligt plan. Men beslutade åtgärder
räcker inte för att möta alla effekter som klimatförändringarna kommer ge upphov
till. Säkra reträttvägar med bestämmelser om natur- eller parkmark tas upp i mall för
behovsbedömning i planprocessen. Arbete för att minska konsekvenser av
översvämningar löper på enligt plan. Klimatanpassningsåtgärder lyfts specifikt i
samband med fördjupad översiktsplan för Jonstorp.
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16:1 I FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER SÄKRA
RETRÄTTVÄGAR MED BESTÄMMELSER OM NATUR- ELLER
PARKMARK.
Ta med det som en punkt under behovsbedömningen.

Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

Genomförs
löpande

SBF redovisar
årligen hur
bestämmelser om
park och natur har
förts in i syfte att
säkra reträttvägar.

Ansvar

Färgbedömning

SBF

Kommentar
Arbetet med klimatanpassningsåtgärder är aktuellt i samband med fördjupad
översiktsplan för Jonstorp. en klimatutredning för Jonstorp är under framtagande.

16:2 MINSKA KONSEKVENSER AV ÖVERSVÄMNINGAR.
Arbeta aktivs med översvämningsrisker i samhällsplaneringen.
Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

Genomförs
löpande

Årlig redovisning av
genomfört arbete.

Ansvar

Färgbedömning

SBF

Kommentar
Löper på enligt plan.
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MÅL 17: KOMMUNEN SKA UTBILDA OCH ENGAGERA
SINA ANSTÄLLDA TILL ETT AKTIVT MILJÖARBETE.
MÅLUPPFÖLJNING
Huvudansvarig

Färgbedömning

Alla förvaltningar och helägda
kommunala bolag har ett ansvar för
genomförande. Centrala satsningar
samordnas av hållbarhetsutvecklaren.

Kommentar
Under året har fokus varit på att utveckla kommunens bidrag till de globala
hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Arbetet löper på enligt projektplanen och en
nulägesanalys över kommunens kopplingar till globala målen har tagits fram. I
oktober hölls en utbildningsdag om Globala målen för förtroendevalda och
tjänstepersoner, totalt 60 personer från kommunkoncernen deltog.
Höganäs Omsorg AB har deltagit i ett avfallsminimeringsprojekt under ledning av
NSR. projektet genomfördes på Väsbyhemmet och arbetssättet planeras nu att
spridas till fler boenden under kommande år. Redan vid uppstarten av projektet blev
det tydligt att Väsbyhemmet arbetar aktivt med frågorna då de redan hade
genomfört många av projektets planerade åtgärder.
Leasing av miljöbil och cykelköp mot löneavdrag är två åtgärder som uppmuntrar
anställda till en miljövänlig livsstil. För närvarande nyttjar 330 anställda
cykelförmånen och 14 anställda leasar miljöbil. Flexibla arbetstider tillämpas vilket
underlättar för personal att resa med kollektiva färdmedel.
Under året har kommunens anställda arbetat på distans i högre utsträckning än
vanligt. det medför färre resor till och från arbetsplatsen och en minskad
miljöbelastning.
Smittskyddsrestriktioner har medfört att en del utbildningar för personal har flyttats
fram i tid och kommer genomföras kommande år istället.
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17:1 ÖKA PERSONALENS MILJÖKOMPETENS OCH KUNSKAP
OM MILJÖPROGRAMMET SAMT HUR MILJÖARBETE KAN
BEDRIVAS I DET DAGLIGA ARBETET.
Alla verksamheter ska kontinuerligt arbeta med kompetensutveckling på
miljöområdet som är kopplad till respektive yrkesroll. Andra åtgärder handlar om att
utse miljöombud, informera om miljöprogrammet och att lyfta miljöfrågor på APT.
Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning ske

Ansvar

Genomförs
löpande

Redovisa
kompetensutveckling
och utbildningar som
personal har genomgått.

HOAB, KLK,
KUF, RTJ, SBF,
SOC,TFF & UTB

Färgbedömning

Kommentar
Under året har fokus varit på att utveckla kommunens bidrag till de globala
hållbarhetsmålen, Agenda 2030. En förvaltningsövergripande projektgrupp har
sammanställt med referenspersoner på samtliga förvaltningar och bolag.
Projektgruppen har tagit fram en nulägesanalys över kommunens kopplingar till
globala målen. Kommunen är från och med 2021 med i utbildningssatsningen
Glokala Sverige och arrangerade en utbildningsdag om Globala målen i oktober.
Både förtroendevalda och tjänstepersoner deltog vid utbildningen, totalt 60 personer
från hela kommunkoncernen.
På grund av pandemin har inga särskilda utbildningar för medarbetarna på
utbildningsförvaltningen genomförts inom kring miljökompetens. Det informeras om
miljöprogrammet och en del skolområden har utsett miljöombud. Miljöombud är utsedda
i socialförvaltningens verksamheter och de ska genomgå utbildning. De kommer sedan
ha regelbundna träffar 1-2 ggr/år.

17:2 UPPRÄTTHÅLLA MILJÖDIPLOMERING AV
HÖGANÄSHEM.
Miljödiplomeringen är genomförd hösten 2015. framöver ska diplomeringen
efterlevas och revideras varje år. En del av diplomeringen är utbildning av nyanställd
personal
Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning ske

Ansvar

Redogöra för revision av
diplomeringen. Utbildning
nya anställda uppföljs
internt.

HHM

Genomförs
löpande

Färgbedömning

Kommentar
Miljödiplomeringen förnyades under 2021
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17:3 MINSKA ENERGIANVÄNDNINGEN GENOM STÖRRE
MEDVETENHET OCH RESTRIKTIVITET.
Verksamheterna utarbetar en plan innehållande en lista med åtgärder som minskar
energianvändningen. Varje medarbetare ska involveras på arbetsplatsträff och bidra
till att upprätta en åtgärdslista för varje enhet
Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

Genomförs
löpande

Varje verksamhet
redovisar och följer
upp planerna..

Ansvar

Färgbedömning

HOAB, KUF, SOC

Kommentar
Socialförvaltningens resor bokas via resebyrån då det är möjligt. Många möten är
digitala. Utbildning i eco-driving har genomförts i på vård- och
omsorgsavdelningen..
På Kultur- och fritidsförvaltningen är miljömedvetenheten stor och personalen är
engagerad i det dagliga miljötänket. Likaså är det en naturlig del i vårt planeringsarbete.

17:4 FÖRBÄTTRA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MEDARBETARE
ATT RESA MED KOLLEKTIVTRAFIK, CYKEL OCH GÅNG I
TJÄNSTEN OCH TILL JOBBET.
Genom enkla åtgärder ska de anställda uppmuntras att välja gång, cykel eller
kollektivtrafik istället för bil i tjänsten samt till och från jobbet. Exempel på åtgärder
är att tillhandhålla cyklar, el-cyklar, stegräknare, låneparaplyer, låneregnställ och
kollektivtrafikbiljetter samt genom kampanjer som inspirerar anställda att gå eller
cykla till och från jobbet.
Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

Genomförs
löpande

Årlig redogörelse av
vilka aktiviteter som
har genomförts
samt hur
förutsättningarna
har förändrats.

Ansvar

Färgbedömning

HHM, HOAB, KLK,
KUF, SBF, SOC & TFF

Kommentar
Kommunen har flera olika initiativ som pågår för att öka hållbara resor i tjänsten
och till och från arbetsplatsen.
Leasing av miljöbil och cykelköp mot löneavdrag är två exempel som funnits i ett
par år, för närvarande nyttjar 330 anställda cykelförmånen och 14 anställda leasar
miljöbil. På förvaltningar finns lånecyklar för personalens resor i tjänsten.
Begräsning av kollektivtrafikresande av smittskyddsskäl har minskat möjligheterna
att åka kollektivt under året. Likaså samåkning till och från utbildning har påverkats
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av Covid19. Personalens resor både i tjänsten och till och från arbetsplatserna har
påverkats av pandemin och färre resor än normalt har genomförts.
Under året har kommunens anställda arbetat på distans i högre utsträckning än
vanligt. det medför färre resor till och från arbetsplatsen och en minskad
miljöbelastning. Hur stor förändringen är från tidigare år är dock svårt att svara på.

17:5 RESURSSMART ÄLDREBOENDE, AVFALLSMINIMERING
PÅ VÅRDBOENDEN
Under 2020 genomförs ett pilotprojekt på ett vårdboende i Höganäs tillsammans
med NSR. Utfallet förväntas ge flera fördelar och ytterligare vårdboenden kan sedan
följa genomfört projekt och minska sin resursförbrukning. Även LSS verksamheter
kan avfallsminimera
Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

2023

Årlig redovisning av
projektets
utveckling.

Ansvar

Färgbedömning

HOAB, SOC

Kommentar
Projektet har genomförts på Väsbyhemmet tillsammans med NSR. personalen har
utbildats. Arbetssättet planeras spridas på andra boenden i HOAB.
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MÅL 18: KOMMUNEN SKA INFORMERA OCH
ENGAGERA DE SOM BOR OCH VERKAR I HÖGANÄS TILL
EN MILJÖMEDVETEN LIVSSTIL OCH FRÄMJA
MILJÖINRIKTADE PROJEKT
MÅLUPPFÖLJNING
Huvudansvarig

Färgbedömning

Alla förvaltningar och helägda
kommunala bolag har ett ansvar för
genomförande. Centrala satsningar
samordnas av hållbarhetsutvecklaren.

Kommentarer
Trots stora effekter av en pågående pandemi så har väsentliga insatser kunnat
genomföras till våra invånare. I HK magasinet har vi skrivit om att bli matsmart och
att tillvarata rester, avfallshantering och miljöcertifiering av Vikenskolan bland annat.
Under året har Sportbanken öppnat. Sportbanken erbjuder sport och
fritidsutrustning till kommunens invånare, tjänsten är gratis och är ett hållbart
alternativ till att invånare köper ny sport och fritidsutrustning. mycket av
utrustningen i sportbanken är dessutom återbrukad. Ett föredömligt exempel på
hållbar konsumtion.
Under våren fick Höganäs utmärkelsen "Sveriges godaste kranvatten" och med
utmärkelsen som bas har vi kunnat lyfta värdet av vatten och hur vi kan värna om
den viktiga resursen.
Earth Week arrangerades digitalt med inlägg på facebook med fokus på olika
hållbarhetsteman. Pandemin medförde att fysiska aktiviteter inte kunde hållas.
Tyvärr ställdes även nedsläckningen av Höganäs under Earth Hour in då det samma
vecka skett en explosion i ett flerfamiljshus och beslut togs att värna om invånarnas
trygghet och behålla belysningen tänd även denna kväll.
Under hösten startade Minimeringsmästarna, ett nationellt projekt för att inspirerar
familjer till att leva mer hållbart. Från Höganäs är två hushåll med i projektet som
under ett år ska minska på sina avfallsmängder så mycket som möjligt. Projektet
leds av NSR för NSRs ägarkommuner med nationell vägledning.
Höganäshem driver ett utvecklingsprojekt tillsammans med NSR för att förbättra
källsorteringen i flerfamiljsfastigheter.
Ett nytt samarbete med föreningen Höganäs Makerspace har inletts under 2021.
Detta samarbete innebär blad annat att föreningen arrangerar reparationscaféer och
”öppna hus” till allmänheten.
Kommunen har avtal med miljöbron för att erbjuda företagare stöd i sitt
hållbarhetsarbete, tyvärr har de två planerade projekten genomförts. detta kan till
viss del ses som effekter av pandemin. miljöbron har svårt att få kontakt med
företagare i kommunen. Energi och klimatrådgivningen har också påverkats negativt
av pandemin, besök i verksamheter har varit svåra att genomföra.
Planerade evenemang för våra invånare har i stor utsträckning fått ställas in eller
flyttas fram på grund av pandemin.
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18:1 FÖRBÄTTRA AVFALLSSORTERING I
FLERFAMILJSFASTIGHETER.
Genom att koppla en ökad sortering av avfallet till de boendes hyresavier blir
incitamenten att sortera större och avfallsmängderna återvinns i större utsträckning.
Pilotprojekt som pågår i samarbete med NSR.
Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

2023

Jämförelse av
sorteringsgrad efter
genomfört projekt.

Ansvar

Färgbedömning

HHM

Kommentar
Kontinuerlig tillsyn och optimering av kärl/fraktioner i soprum. Pilotprojekt på
Kolonien 1 med nivåvakter på avfallskärlen för optimerad tömning. Målsättning att
implementera i hela beståndet.

21:2 BIDRA MED MEDEL TILL MILJÖBRON.
Näringslivsavdelningen bidrar med medel till Miljöbron för att de ska kunna stötta
och utveckla företag i Höganäs Kullabygden genom studentprojekt med fokus på
framtidens hållbara samhälle.
Åtgärd ska
vara klar

Hur ska uppföljning ske

Ansvar

Årlig redovisning av medel tilldelade
Miljöbron samt antal företag som
Miljöbron arbetat med. Målsättningen
är 20 tkr respektive 4 företag per år

KLK

Genomförs
löpande

Färgbedömning

Kommentar
Näringslivsavdelningen har skrivit avtal med miljöbron där vi under tre år ska bidra
till sex projekt. I år har de inte lyckats leverera de två projekt som vi hade tänkt oss.
Mediagården har inkommit med ett projekt men det kommer genomföra först 2022.
I övrigt har tyvärr inte någon av de företag miljöbron kontaktat i Höganäs nappat.
De märker av lite släpande konsekvenser av pandemin nu och resultatet av att de
inte har varit ute och marknadsfört sig på väldigt länge – inte bara i Höganäs utan
generellt.
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21:3 FRÄMJA HÅLLBAR TURISMNÄRING.
Näringslivsavdelningen är involverad och delaktig i Länsstyrelsens projekt
”Kullaberg en hållbar destination” där utbildningen ”kompetensutveckling för
besöksnäringsföretag på Kullaberg med fokus på hållbarhet” ingår.

Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

2 019

Årlig redovisning av
hur många
näringsidkare som
har deltagit i
utbildningen.
Målsättningen är 20
deltagare.

Ansvar

Färgbedömning

KLK

Kommentar
Den genomsnittliga besökaren besöker Kullaberg för första gången, stannar i ca 1-2
h och 81 % kommer med bil för att vandra och besöka Kullens fyr. 2020 var det
många besökare som upplevde att det var alldeles för mycket besökare och trångt på
Kullaberg, detta upplevde man inte i lika stor uträckning under 2021 vilket kan
förklaras med att vi jobbat på olika sätt med att sprida ut besökarna. De
rekommendationer som gjordes var just att implementera strategier ihop med
Höganäs kommun för att sprida ut besökare och marknadsföra de mindre besökta
platserna. Vilket vi också gjorde under 2021 då vi bland annat genomförde en
kampanj Gömda pärlor där vi valde att inte överhuvudtaget lyfta Kullaberg. Vi satte
också igång ett arbete tillsammans med Länsstyrelsen för att göra infartsparkeringen
till en bättre utgångspunkt för vandrare genom att göra en portal från parkeringen
upp till lederna på Kullaberg, vi satte dit en toalett och hyrde ut mark för en
entreprenör som hyrde ut el cyklar, detta för att minska trycket på parkeringen uppe
vid Kullens fyr.
Vi jobbar med hållbara evenemang tillsammans med Tourism in Skåne och Green
time som har ett planeringsverktyg för att jobba med hållbara evenemang som vi
även rekommenderar våra företag att använda sig utav.
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21:4 MÖJLIGHET TILL MILJÖANPASSADE EVENEMANG I
SAMVERKAN MED FÖRENINGSLIV OCH FÖRETAG.
Framtagande av separat taxa vid miljöanpassade evenemang. Framtagande av
checklista för miljöåtgärder som ger reducerad taxa. Informera intressenter att
möjligheten finns till reducerad taxa mot miljöåtgärder.
Åtgärd ska
vara klar

Hur ska uppföljning ske

Ansvar

Genomförs
löpande

Att vi har skapat förutsättningar för att
intressenter ska kunna genomföra
miljöanpassade evenemang.

KUF

Färgbedömning

Kommentar:
Kultur- och fritidsförvaltningen har en reducerad taxa för aktörer som arrangerar
tävlingar och events med extra stor miljöanpassning. Många evenemang har inte
kunnat genomföras under året på grund av restriktioner och det har för många varit
svårt att tänka miljömässig hållbarhet då fokus har legat på att genomföra så säkra
evenemang som möjligt ur smittsynpunkt.

18:5 MILJÖANPASSA EVENEMANG.
Framtagande av separat taxa vid miljöanpassade evenemang. Framtagande av
checklista för miljöåtgärder som ger reducerad taxa. Informera intressenter att
möjligheten finns till reducerad taxa mot miljöåtgärder.
Åtgärd ska
vara klar

Hur ska uppföljning ske

Ansvar
Kommunledningskontoret

Genomförs
löpande

Att vi har skapat
förutsättningar för att
intressenter ska kunna
genomföra
miljöanpassade
evenemang.

Färgbedömning

Kommentar:
Hållbarhetscertifieringen av mat och sommarfesten är beslutad. men evenemanget
har inte kunnat genomföras under 2021 på grund av pandemin. Mat och
sommarfesten 2022 kommer att certifieras, arbetet är pågående.
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18:6 ARBETA AKTIVT FÖR ATT VERKSAMHETER SKA HA ETT
BRA ARBETE FÖR ATT FÖREBYGGA OLYCKOR.
Räddningstjänsten hjälper verksamheter att undvika olyckor genom brandtillsynen
och lyfter miljöaspekter i det förebyggande arbetet.
Åtgärd ska
vara klar

Hur ska uppföljning ske

Ansvar

Genomförs
löpande

Årlig redovisning av
genomfört arbete

Räddningstjänsten

Färgbedömning

Kommentar:
Räddningstjänsten arbetar förebyggande genom information, rådgivning, utbildning,
företagskontakter, remissinstans till plan och bygglov samt myndighetsutövning som
tillsyn. Detta är ett kontinuerligt arbete som pågår under hela året. Under rådande
läge med pandemin så har inte allt kunnat genomföras som det var planerat men min
bedömning är att de flesta verksamheterna trots allt arbetar med sitt förbyggande
arbete.

18:7 GENOMFÖRA ENERGIEFFEKTIVISERINGAR HOS
FÖRETAGARE.
Energi och klimatrådgivarna erbjuder stöd till små och medelstora företag i
kommunen.
Åtgärd ska
vara klar

Hur ska uppföljning ske

Ansvar

Genomförs
löpande

Årlig redovisning av
genomfört arbete

Energi- och
klimatrådgivarna

Färgbedömning

Kommentar:
Energi och klimatrådgivarna har genomfört fyra företagsrådgivningar i Höganäs
förra året. De har också haft rådgivningar till bostadsrättsföreningar. De har var med
i näringslivskontorets nyhetsmejl och var med på företagardagarna i Ängelholm
(som hölls digitalt, men normalt besöker företag från Höganäs mässan). De har haft
digitala utbildningar/informationsinsatser om solceller, men inte specifikt för
verksamheter. Pandemin har påverkat verksamheten ganska mycket förra året.
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18:8 ARBETA MED BIOLOGISK MÅNGFALD OCH
EKOSYSTEMTJÄNSTER.
Höganäshem har handlingsplan över hur vi ska arbeta med biologisk mångfald och
ekosystemtjänster. Under 2021-2023 ska aktiviteter enligt planen genomföras.
Åtgärd ska
vara klar

Hur ska uppföljning ske

Ansvar

Genomförs
löpande

Följa upp att aktiviteter enligt
planen har genomförts.

AB
Höganäshem

Färgbedömning

Kommentar:
Under 2021 har inköp av insekthotell genomförts för utplacering våren 2022.
Utplacering av 2 st bikupor. Anläggande av sedumtak.
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18:9 INFORMERA OCH ENGAGERA INVÅNARNA TILL EN
MILJÖMEDVETEN LIVSSTIL.
Informera om verksamheternas pågående miljöarbete samt engagera invånarna,
kunder, hyresgäster och brukare till en miljömedveten livsstil. Räddningstjänsten
informerar om brandskydd och hur man eldar för att undvika exponering för
skadliga brandgaser och partiklar.
Exempel på åtgärder är: informera om energirådgivning, energibesparingsåtgärder,
källsortering, färdtjänst, och vatten och avloppsfrågor samt att uppmärksamma
Earth hour. Exempel på externa kanaler är: artiklar i HK Magasinet, nyheter på
hemsidan, inlägg i olika sociala medier, e-postkampanj, film med miljötema och som
en del i en eventuell nyinflyttaddag. Exempel på interna kanaler är: nyheter på
arbetsnätet, e-postkampanj och film med miljötema.
Åtgärd ska
vara klar

Genomförs
löpande

Hur ska uppföljning ske

Ansvar

Årligen redovisa

HEAB,
HHM,
HOAB,
KLK,
KUF,
SBF,
SOC &
TFF RTJ

informationsinsatser om pågående
miljöarbete.

Färgbedömning

Kommentar:
Dialog med invånare har påverkats av ytterligare ett år med pandemi. Trots det har
en del insatser genomförts. i HK magasinet har vi skrivit om att bli matsmart och att
tillvarata rester, avfallshantering och miljöcertifiering av Vikenskolan bland annat.
Under året har Sportbanken öppnat. Sportbanken erbjuder sport och
fritidsutrustning till kommunens invånare, tjänsten är gratis och är ett hållbart
alternativ till att invånare köper ny sport och fritidsutrustning. mycket av
utrustningen i sportbanken är dessutom återbrukad. Ett föredömligt exempel på
hållbar konsumtion.
Under våren fick Höganäs utmärkelsen "Sveriges godaste kranvatten" men
utmärkelsen som bas har vi kunnat lyfta värdet av vatten och vi kan värna om den
viktiga resursen.
Earth Week arrangerades digitalt med Inlägg på facebook med fokus på oilka
hållbarhetsteman. Pandemin medförde att fysiska aktiviteter inte kunde hållas.
Tyvärr ställdes även nedsläckningen av Höganäs under Earth Hour in då det samma
vecka skett en explosion i ett flerfamiljshus och beslut togs att värna om invånarnas
trygghet och behålla belysningen tänd även denna kväll.
Under hösten startade Minimeringsmästarna, ett nationellt projekt för att inspirerar
familjer till att leva mer hållbart. Från Höganäs är två hushåll med i projektet som
under ett år ska minska på sina avfallsmängder så mycket som möjligt. Projektet
leds av NSR för NSRs ägarkommuner med nationell vägledning.
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MÅL 19: KOMMUNEN SKA UNDERVISA BARN OCH
ELEVER FÖR ATT ENGAGERA DEM TILL EN
MILJÖMEDVETEN LIVSSTIL
MÅLUPPFÖLJNING
Huvudansvarig

Färgbedömning

Utbildningsförvaltningen.

Kommentar
Alla elever arbetar med att lära sig observera och analysera människans samspel med
sin omvärld utifrån perspektivet hållbar utveckling i kurser inom exempelvis idrott
och hälsa, miljö- och energikunskap och projekt som Sol, vind och vatten. I FNrollspelet som genomförs årligen var årets frågeställning framtidens energikällor och
utnyttjande av dessa inom mål 7 Hållbar energi för alla i Agenda 2030.
Skolorna har återkommande inslag i undervisningen för att utveckla förståelse för
samband i naturen och för olika kretslopp. Inslag med fokus på till exempel
sopsortering/återvinning, återvinning av kläder, hur nedskräpning av plast påverkar
naturen, vattnets kretslopp men också skapa intresse för olika smådjur, vad som
händer med djuren om det skräpas ner.
Skolorna driver också enskilda projekt med fokus på miljömedveten livsstil och på
en skola har elever startat en miljögrupp.
Åk 7 och åk 4 har varit upp på Kullaberg. De har pratat om de globala målen och
kunnat se delar av den fantastiska miljön uppe på Kullaberg. Detta har varit ett
uppskattat arrangemang.
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19:1 ELEVER I GYMNASIESKOLAN SKA LÄRAS ATT
OBSERVERA OCH ANALYSERA MÄNNISKANS SAMSPEL MED
SIN OMVÄRLD UTIFRÅN PERSPEKTIVET HÅLLBAR
UTVECKLING.
Kullagymnasiet genomför både stora och små projekt inom ramarna för den
ordinarie undervisningen där hållbarhetsfrågor integreras i olika ämnesområden.
Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

Ansvar

Genomförs
löpande

Redovisning av
genomförda
projekt under året.

HEAB, HHM, HOAB,
KLK, KUF, SBF, SOC
& TFF

Färgbedömning

Kommentar
Alla elever arbetar med att lära sig observera och analysera människans samspel med
sin omvärld utifrån perspektivet hållbar utveckling i kurser inom exempelvis idrott
och hälsa, miljö- och energikunskap och projekt som Sol, vind och vatten. I FNrollspelet som genomförs årligen var årets frågeställning framtidens energikällor och
utnyttjande av dessa inom mål 7 Hållbar energi för alla i Agenda 2030.
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19.2 UTVECKLA FÖRSTÅELSE FÖR SAMBAND I NATUREN
OCH FÖR OLIKA KRETSLOPP SAMT FÖR HUR MÄNNISKOR
NATUR OCH SAMHÄLLE PÅVERKAR VARANDRA.
Barn ska lära om samband och kretslopp i naturen och för hur människor natur och
samhälle påverkar varandra i enlighet med läroplanen.
Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

Genomförs
löpande

Redovisning av
genomförda
projekt under året.

Ansvar

Färgbedömning

UTB

Kommentar
Återkommande inslag i undervisningen för att utveckla förståelse för samband i
naturen och för olika kretslopp etcetera är sopsortering/återvinning, återvinning av
kläder, hur nedskräpning av plast påverkar naturen, vattnets kretslopp men också
skapa intresse för olika smådjur, vad som händer med djuren om det skräpas ner,
plockar skräp och lär sig att sopsamlarmonstret får ont i magen om den får för
mycket skräp.
Exempel från skolor:
•

•

•

•

•

Mitt hav är ett projekt som elever på mellanstadiet har varit delaktig i under
detta år. Eleverna har även varit ute med Sabella. Båda dessa projekt visar på
samspelet människa och hav och hur vi kan påverka havet i både positiv och
negativ riktning.
Klass har varit inne på energiverkstaden i Helsingborg. Där tittar man på och
pratar om förnyelsebar energi. Man tar också upp hur vi kan spara energi
och varför vi bör göra detta.
Elever har startat en miljögrupp på eget initiativ. Det startade först med att
de tyckte det var så mycket skräp på skolgården. De städar och sorterar
skräpet så att det kan återvinnas rätt. De diskuterar vilken typ av skräp det är,
vilka mängder och vilket det är mest av. Eleverna försöker skapa
medvetenhet om vikten av att värna vår yttre och inre skolmiljö för allas väl
men också vikten av att sopsortera rätt för att återvinna och spara energi.
Eleverna har en styrelse, de har möten. Vuxna stöttar dem men det sker på
deras initiativ. Miljögruppen kom igång efter ett arbete i klassrummet som
handlade om miljö.
Höstterminen 2021 arbetade vi med temat djur och natur på våra NOlektioner. Vi pratade bland annat om näringskedjor och hur bristen av en art
kan få konsekvenser för en annan.
Vårterminen 2021 arbetade vi med vårt tema ALBA under ett par veckor.
Alba är en orangutang, vilka är utrotningshotade och endast finns på ett par
platser i världen. Temat gick in i princip alla ämnen. Vi pantade också
burkar/flaskor och satte in 500 kr till WWF och orangutangerna.
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19.3 LONA PROJEKT MED STUDIEBESÖK TILL KULLABERG
OCH NATURUM.
Kommunen har beviljats LONA medel för att lära Höganäs elever om Globala
målen på Kullaberg. Projektet pågår 2020-2021.
Åtgärd ska vara
klar

Hur ska uppföljning
ske

Genomförs
löpande

Redovisning av
genomfört projekt.

Ansvar

Färgbedömning

UTB, KLK

Kommentar
Projektet för att låta årskurs fyra och sju besöka Kullaberg och lära om de globala
målen har genomförts under 2020-2021. Under 2020 bjöds klasser från årskurs sju in
till besök och under 2021 bjöds klasser från årskurs fyra in till besök. Studiebesöken
med både årskurs sju och fyra har varit mycket uppskattade från skolorna.
Under hösten besökte 13 fjärdeklasser från fem skolor Kullaberg. Upplägget har
varit liknande för både årskurs sju och fyra. Klassen har delats upp i två grupper där
ena halvan börjat med grottvandring under ledning av Kullabergsguiderna och andra
halvan börjat med övningar för att lära om de globala målen på Naturum. Efter
halva tiden och eleverna har ätit medhavd lunch byter grupperna aktivitet. Förslag på
fortsatt samverkan med Naturum och skolorna är under framtagande.
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN
2022-03-17
KS/2022/40

Rapport för 2021 om Vattenmyndigheternas
åtgärdsprogram
Sammanfattning av ärendet
Sverige är uppdelat i fem vattendistrikt och en länsstyrelse i varje vattendistrikt är utsedd att vara
vattenmyndighet. Deras uppdrag är att genomföra EU:s vattendirektiv och i detta ingår att samordna
Sveriges arbete för bättre vatten, fatta beslut om förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och sätter
miljökvalitetsnormer för vatten. Alla statliga myndigheter och kommuner har i och med det skyldighet att
årligen rapportera om genomförandet av åtgärdsprogrammet. För det skickas det ut en enkät.
Rapporteringen ska ske senast 28 februari varje år och beslutas av kommunen. I och med den korta tiden
för intern samordning så behöver rapporten godkännas i efterhand. Rapporten i sig visar inte på något
avvikande som kräver åtgärder från kommunen.
Beslutsunderlag
Rapport för 2021 till vattenmyndigheterna
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens miljöutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna 2021 års rapport till vattenmyndigheterna

Pär Ragvald
Stadsmiljöchef

Richard Åkesson
Miljösakkunnig/Ekolog

HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE
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Sammanfattningssida:
Frågor till kommunerna för rapportering av genomförda
åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2021
Här kan du se din svar, skriva ut dina svar eller exportera/spara dem till en PDF.

Information
Detta ärende riktar sig till kommunens förvaltningar för dricksvattenfrågor, VA-frågor, samhällsplanering samt
miljötillsyn och prövning. Vattenmyndigheterna önskar ett samlat svar från kommunen.

Rapporteringen är indelad i 5 delar där:
Del 1 handlar om miljötillsyn och riktas i huvudsak till kommunens förvaltning för miljöfrågor.
Del 2 handlar om dricksvattenskydd och vattenuttag och riktas i huvudsak till kommunens
dricksvattenproducent.
Del 3 handlar om fysisk planering och riktas i huvudsak till kommunens förvaltning för planeringsfrågor.
Del 4 handlar om dagvatten och vatten- och avloppsvattenplaner och riktas både till kommunens
förvaltning för tekniska frågor samt förvaltningen för planeringsfrågor
Del 5 innehåller frågor som är nya och som avser bidra till omarbetningen av återrapporteringen till
nästa förvaltningscykel.
Samtliga frågor för återrapporteringen finns i denna webb-enkät.

Förslag på arbetsgång:
1. Ansvarig handläggare för rapporteringen utses.
2. Ansvarig handläggare skickar ut rapporteringsfrågorna till de förvaltningar som berörs (se indelning
ovan).
3. Berörda förvaltningar svarar för sin del i enkäten och skickar tillbaka till ansvarig handläggare som ser
över att samtliga frågor är besvarade och skickar in svaren.
4. Eventuell redovisning för kommunstyrelse. Kan göras tidigare i processen.

Bakgrund och syfte med återrapporteringen
De fem vattenmyndigheterna har beslutat om åtgärdsprogram för vattenförvaltnings-cykeln 2016–2021 samt
åtgärdsprogram för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten 2018–2021. Programmen riktar
åtgärder till centrala myndigheter och till samtliga länsstyrelser och kommuner. Utöver att genomföra de
myndighetsspecifika åtgärderna ska myndigheterna, länsstyrelserna och kommunerna årligen rapportera till
de fem vattenmyndigheterna om genomförandet av åtgärderna, den så kallade återrapporteringen.
Åtgärderna till myndigheter och kommuner är likalydande i de fem programmen och därför genomförs
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återrapporteringen gemensamt.
Återrapporteringen omfattar de insatser som utförts i enlighet med de uppdrag som preciserats i
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2016 – 2021, med syfte att miljökvalitetsnormerna för vatten ska
följas. Rapporteringen möjliggör vattenmyndigheternas bedömning av åtgärdernas effekt i relation till de
miljökvalitetsnormer som ska följas. För att bättre följa framstegen i åtgärdsarbetet och för att förbättra
kopplingen till effekter i miljön kommer både kvantitativa och kvalitativa underlag att behöva rapporteras in
från åtgärdsmyndigheter och kommuner.
Återrapporteringen av genomförda åtgärder behövs även för att Sverige ska kunna genomföra rapporteringar
av åtgärdsprogrammets genomförande till EU-kommissionen. Du hittar kommunåtgärderna på
vattenmyndigheternas webbsida. Information finns även att hitta på Storymaps kommunala åtgärder.

Spara och fortsätt senare
Längst ner på varje sida finns knappen Spara och fortsätt senare.
När du klickat på knappen får du upp en sida där du kan välja att kopiera länken till enkäten eller ange din
e-postadress för att få e-post med länken till enkäten. När du använder denna funktion är det viktigt att du
kontrollera att e-postadressen är korrekt. Använd länken för att fortsätta där du slutade.

Skicka in dina synpunkter
På sista sidan finns knappen Skicka in dina synpunkter. Nu får du upp en sammanfattningssida.
På denna sida kan du exportera dina svar till PDF eller skicka sammanfattningssidan med e-post.

Längst ner på sidan får du möjlighet att redigera dina svar eller avsluta.
Det är först när du klickar på Avsluta som dina synpunkter skickas in.
Ditt svar blir en allmän handling.
Har enkäten förankrats i kommunstyrelsen?

Svaren på enkäten kommer förankras i efterhand

För vilken kommun svarar du på den här enkäten? *
Höganäs

Välj vilket/vilka vattendistrikt kommunen tillhör: *
Södra Östersjöns vattendistrikt
Västerhavets vattendistrikt
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Del 1. Miljötillsyn (åtgärd 1, 2, 3, 4, 5c)
1. Har miljökvalitetsnormerna för vatten använts som prioritering i kommunens
behovsutredning?
I behovsutredningen är miljökvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund för tillsynen

1.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:
Tillsynsbehovet av enskilda avlopp och jordbruk prioriteras inom avrinningsområdena för Görslövsån
och Oderbäcken (vattenförekomster), som har måttlig-dålig status.

1.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar

2. Har miljökvalitetsnormer för vatten använts som prioritering i planering av den egeninitierade
tillsynen i kommunens tillsynsplan?
I tillsynsplanen är miljökvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund för tillsynen

2.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:
Tillsynen av enskilda avlopp och jordbruk prioriteras inom avrinningsområdena för Görslövsån och
Oderbäcken (vattenförekomster), som har måttlig-dålig status.

2.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar

3. Hur många tillsynsobjekt av nedanstående verksamheter har kommunen tillsyn över samt
årligt tillsynsbehov och genomförd tillsyn under 2021?
Hämta uppgifterna om tillsynsbehov från kommunens behovsutredning enligt §6
miljötillsynsförordningen (2011:13).
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3.1 Tillståndspliktig (B) djurhållning
Antal objekt:

0

Årligt tillsynsbehov, antal dagar:

0

Genomförd tillsyn, antal dagar:

0

3.2 Anmälningspliktig djurhållning (C), uppskattat antal
Antal objekt:

5

Årligt tillsynsbehov, antal dagar:

3

Genomförd tillsyn, antal dagar:

2

3.3 Djurhållning och/eller växtodling (U), uppskattat antal
Antal objekt:

82

Årligt tillsynsbehov, antal dagar:

14

Genomförd tillsyn, antal dagar:

14

3.4 Hästgård* uppskattat antal
* Hästgårdar med mer än 10 hästar utanför känsligt område och mer än 2 hästar i känsligt område enligt
kraven på tät lagring av gödsel.
Antal objekt:

67

Årligt tillsynsbehov, antal dagar:

8

Genomförd tillsyn, antal dagar:

8

3.5 Avloppsreningsanläggning >2000 pe
Antal objekt:

0

Årligt tillsynsbehov, antal dagar:

0

Genomförd tillsyn, antal dagar:

0
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3.6 Avloppsreningsanläggning >200 pe
Antal objekt:

0

Årligt tillsynsbehov, antal dagar:

0

Genomförd tillsyn, antal dagar:

0

3.7 Avloppsreningsanläggning 26-200 pe, uppskattat antal
Antal objekt:

4

Årligt tillsynsbehov, antal dagar:

2

Genomförd tillsyn, antal dagar:

1

3.8 Avloppsledningsnät*
*Med avloppsledningsnät avses sådana som är allmänna enligt lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster och hörande till avloppsreningsanläggning. Verksamhetsutövare kan ha ett eller flera
avloppsledningsnät som leder till en eller flera avloppsreningsanläggningar.
Antal objekt:

1

Årligt tillsynsbehov, antal dagar:

1

Genomförd tillsyn, antal dagar:

1

3.9 Små avlopp <25 pe, uppskattat antal
Antal objekt:

500

Årligt tillsynsbehov, antal dagar:

60

Genomförd tillsyn, antal dagar:

40

3.10 Vattenskyddsområde allmänna*
*Under förutsättning att kommunen har tagit över tillsynen från länsstyrelsen.
Antal objekt:

0

Årligt tillsynsbehov, antal dagar:

0

Genomförd tillsyn, antal dagar:

0
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3.11 Verksamhet (åtgärd 5) Vattenskyddsområde enskilda*
*Under förutsättning att kommunen har tagit över tillsynen från länsstyrelsen.
Antal objekt:

0

Årligt tillsynsbehov, antal dagar:

0

Genomförd tillsyn, antal dagar:

0

4. Tas hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten vid tillsyn av:

4.1. Jordbruksverksamheter enligt åtgärd 2?
Ja

4.1.1 Om ja, utveckla hur. Har tillsynen exempelvis medfört att åtgärder för att minska
näringsläckage vidtagits?
Löpande krav på gödselhantering vid tillsyn. Provtagning varje månad av bäckvatten i samtliga större
vattendrag, i Görslövsån sedan 2011, Oderbäcken sedan 2015, vilket ger en indikation på status.

4.1.2 Om inte, vad var anledningen?(Flera svar kan anges).

Inga svar

4.2 Avloppsledningsnät och avloppsreningsverk enligt åtgärd 3?
Ja

4.2.1 Om ja, utveckla hur. Har tillsynen exempelvis medfört att åtgärder för att begränsa
utsläppen av näringsämnen, prioriterade och särskilt förorenade ämnen vidtagits?
Det finns en saneringsplan av ovidkommande vatten, del av VA-planen, med budget och
genomförande. Det innebär att ca 4-5 Mkr årligen avsätts för att få bort dag- och dräneringsvatten
från spillvattenledningarna.
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4.2.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar

4.3 Enskilda avlopp enligt åtgärd 3?
Ja

4.3.1 Om ja, utveckla hur. Exempelvis, har tillsynen medfört att åtgärder för att begränsa
utsläppen av kväve och fosfor vidtagits?
Antalet enskilda avlopp har reducerats från över 2000 till 523 genom inkoppling till kommunalt VA
sedan 1990-talets början. Krav ställs fortlöpande på kvarvarande enskilda avlopp, nytt är
tillsynsprojekt på minireningsverk.

4.3.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar

5. Tillämpar kommunen krav på hög skyddsnivå, eller högre, där det behövs för att uppnå
miljökvalitetsnormerna för vatten?
Ja

5.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:
Nivån avgörs i varje enskilt fall men merparten får krav på hög skyddsnivå då statusen är otillräcklig i
våra två största vattendrag.

5.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar

6. Hur många större enskilda vattentäkter (som försörjer >50 personer eller producerar>10
m3/dygn) finns det totalt inom kommunen?
Ange antal eller ange ”Vet ej”:

2
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7. Hur många av de större enskilda vattentäkterna har någon form av skydd?
(Vattenskyddsområde enligt 7 kap miljöbalken, lokala skyddsföreskrifter, annat.)
Ange antal (enbart siffror):

0

8. Pågår/planeras arbete för att skydda enskilda vattentäkter (som försörjer >50 personer eller
har ett uttag på mer än 10 m3/dygn) till exempel genom vattenskyddsområden med tillhörande
föreskrifter eller genom lokala hälsoskyddsföreskrifter?
Nej

8.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:
Det bedöms inte finnas ett behov av vattenskyddsområde då vattentäkten ligger inom naturreservat
omgivet av hav på tre sidor, markägare är Naturvårdsverket. Vattentäkten utgörs av en djup borra i
naturområde.

8.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).
Inte prioriterat

Miljötillsyn

9. Med avseende på PFOS i ytvatten och PFAS (summa 11) i grundvatten,
har kommunen:
Inga svar

9.1 Påbörjat arbetet med att identifiera verksamheter och områden som bidrar till att
miljökvalitetsnormen inte följs:
Ja

9.1.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:
Ett riskområden är identifierat
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9.1.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar

9.2 Genomfört åtgärder för att begränsa fortsatt spridning av PFAS och PFOS från dessa
verksamheter och områden?
Ja

9.2.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:
Frågan utreds i anslutning till tillståndsprocessen för fortsatt drift på en nedlagd deponi

9.2.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar

9.3 Tagit fram en långsiktig plan för att stoppa eller begränsa kommande utsläpp och spridning?
Exempelvis kemikalieplan eller annan likande plan.
Nej

9.3.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:
Vi är inte där än men följer utvecklingen i frågan, ex. hur andra kommuner hanterar problemet.

9.3.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).
Övrigt/Annat
Se svar ovan

9.4 Utövat tillsyn på den kommunala räddningstjänstorganisationen och ställt krav på hantering
av brandskum som innehåller något av ämnena i PFAS (summa 11) så att miljökvalitetsnormerna
för vatten kan följas?
Ja
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9.4.1 Beskriv kortfattat vad som har gjorts:
Tillsyn gjord, inget skum används längre men har skett tidigare, det inom det område som syftas på
under 9.1.1

9.4.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar

10. Har kommunen verkat för att minska utsläppen av dioxiner och
dioxinlika föreningar från småskalig förbränning, genom till exempel:
Inga svar

10.1 Informationsinsatser, till exempel om hur fastbränsleeldning kan påverka människors hälsa
och miljön och vad som kan göras för att minska utsläppen av dioxiner och andra
luftföroreningar?
Ja

10.2 Rådgivning som främjar lägre utsläpp av dioxiner och andra luftföroreningar?
Ja

10.3 Begränsningar för eldning av trädgårdsavfall inom detaljplanelagt och tätbebyggt område?
Ja

10.4 Erbjuda kostnadsfri borttransport av trädgårdsavfall inom detaljplanelagt och tätbebyggt
område?
Nej

10.5 Verka för en omställning till värmeförsörjning som ger mindre utsläpp, till exempel
centraliserade fjärrvärmesystem eller små kraftvärmeverk?
Ja
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10.6 Beskriv kortfattat vad som har gjorts inom ovan frågor (10.1-10.5):
Kommunen har deltagit i informationskampanjer med Naturvårdsverket; energirådgivning och tillsyn
av fastbränsleanläggningar

Del 2. Dricksvattenskydd och vattenuttag (åtgärd 5a, 5b, 5e)
Åtgärd 5a
11. Hur många aktiva vattentäkter har kommunen huvudmannaskap för? Om kommunen saknar
huvudmannaskap för vattentäkter ange 0.
Ange antal:

0

11.1 Av de vattentäkter som kommunen är huvudman för, hur många av dem har
vattenskyddsområde?
Ange antal:

0

12. Hur många reservvattentäkter har kommunen huvudmannaskap för? Om kommunen saknar
huvudmannaskap för vattentäkter ange 0.
Ange antal:

0

12.1 Av de reservvattentäkter som kommunen är huvudman för, hur många av dem har
vattenskyddsområde?
Ange antal:

0

13. Finns utpekade framtida vattentäkter för er kommun (vattentäkten kan ligga i en annan
kommun), tex i regional vattenförsörjningsplan, vattenplan eller motsvarande?
Nej

13.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:
Inga svar
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13.2 Om ja på fråga 13, arbetar kommunen med att skydda dem?
Inga svar

13.3 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).
Övrigt/Annat
Svårt att finna lämpliga grundvattenakvifärer

14. För de vattentäkter som saknar skydd, pågår eller planeras arbete med att ta fram
vattenskyddsområde?
Nej

14.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:
Inga svar

14.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).
Övrigt/Annat
Sydvatten, ingen egen täkt

Åtgärd 5b
15. Hur många av kommunens befintliga vattenskyddsområden är beslutade före miljöbalkens
ikraftträdande (1 januari 1999)?
Ange antal:

0

16. Med syfte att säkerställa att vattentäkter har ett erforderligt skydd, har kommunen gjort en
översyn av vattenskyddsområdens föreskrifter och/eller avgränsningar för
vattenskyddsområden som är beslutade före miljöbalkens ikraftträdande (1 januari 1999)?
Egen vattentäkt saknas i kommunen

16.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:
Inga svar
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16.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).
Övrigt/Annat
Egen täkt saknas

17. Hur många av de befintliga vattenskyddsområdena behöver revideras för att uppnå ett
tillfredsställande skydd?
Ange antal inom kommunen:

0

Ange antal delade med andra kommuner:

0

17.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:
Inga svar

17.2 Om ni inte arbetar med revidering av vattenskyddsområden, var god kommentera:
Kommunen saknar egna vattentäkter

Åtgärd 5e
18. Hur många av kommunens aktiva vattentäkter har tillstånd för vattenuttag?
Ange antal:

0

18.1 Pågår eller planeras arbete med att säkerställa tillstånd till vattenuttag för kommunens
vattentäkter?
Nej

18.2 Kommentera hur ni arbetar med detta:
Kommunen saknar egna vattentäkter

18.3 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).
Övrigt/Annat
Ingen egen täkt
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Del 3. Fysisk planering (åtgärd 5d, 6)
19. Har kommunen inarbetat den regionala vattenförsörjningsplanen i översiktsplanen enligt
åtgärd 5d?
Nej

19.1 Hur används den regionala vattenförsörjningsplanen i kommunens översikts- och
detaljplanering?
Ja

Nej

Som ett tematiskt tillägg till gällande
översiktsplan
Som en fristående del som ger underlag
till översiktsplanen
Som en ingående del av kommunens
VA-plan
Som en fristående del som ger underlag
till kommunens VA-plan
Genom en vattenöversikt
Genom en vattenplan
Annat (ange vad)

19.2 Om nej på fråga 19, kommentera gärna.
Kommunens vattenförsörjning sker i Sydvattens regi, med vatten från Bolmen. Vi har därför inga
aktiva vattentäkter och använder oss inte av den regionala vattenförsörjningsplanen i
översiktsplaneringen eller i detaljplaneprocessen.

20. Har kommunen genomfört en miljöbedömning av översiktsplanen där ni tagit med
miljökvalitetsnormer för vatten?
Ja

20.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:
MKN för vatten diskuteras och redovisas i översiktsplanen och i allt detaljplanearbete. I det senare
används en checklista för bedömning av MKN.
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20.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar

21. Har kommunen tagit hänsyn till åtgärdsbehov som finns i VISS för de vattenförekomster som
berörs av översiktsplanen?
Ja

21.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:
VISS beaktas i planprocessen.

21.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar

22. Har kommunen tagit hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten för vattenförekomster och
avrinningsområden som berörs av översiktsplanen?
Ja

22.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:
Ganska marginellt. Problematiken med otillräcklig status i vissa vattenförekomster, här vattendrag, är
främst ett resultat av tidigare rätning och dikning för jordbruksmark samt höga närsaltstal, kommunen
saknar rådighet i dessa frågor. Vi anser därför att översiktsplanen inte är rätt verktyg för att förbättra
dess status. Status i havsområdena har ändrats från måttlig till god i senaste revideringen genom
ändrat beräkningssätt av vattenmyndigheten.

22.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar
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23. Har kommunen gjort andra insatser kopplade till arbetet med gällande översiktsplan för att
följa miljökvalitetsnormerna för vatten?
Nej

23.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:
Inga svar

23.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).
Inte prioriterat

24. Har kommunen gjort andra insatser kopplade till detaljplanearbetet för att följa
miljökvalitetsnormerna för vatten?
Ja

24.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:
Frågan hanteras i planprocessen

24.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar

Del 4. Dagvatten och Vatten- och avloppsvattenplaner (åtgärd 7, 8)
25. Har kommunen en vatten- och avloppsvattenplan i enlighet med åtgärd 7?
Ja

25.1 Om ja (alternativt att planen är under framtagande), har kommunen tagit hänsyn till
miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster vid framtagandet av vatten- och
avloppsvattenplanen?
Ja
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25.2 Om ja, förklara kortfattat hur:
Ja, indirekt genom att det har varit en ganska stor utbyggnad av spillvattennätet sedan 1990-talet, så
även i dagsläget - det finns en separat åtgärds- och utbyggnadsplan. Dessutom finns en intern
saneringsplan där det aktivt arbetas med att bygga bort ovidkommande vatten för att minska bräddoch nödutlopp.

25.3 Om ja, vilken omfattning har planen?
Endast kommunal VA-försörjning enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)

25.4 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar

26. Har kommunen en plan, strategi, policy eller liknande för hantering av dagvatten i syfte att
begränsa utsläpp till vattenmiljöer? Planen kan ingå i en VA-plan eller vara fristående.
Ja

26.1 Kommentera hur ni arbetar med detta samt länka till planen/strategin/policyn:
https://maps.hoganas.se/portal/apps/MapSeries
/index.html?appid=b6dfa8f63545494283ef988a4ed2588f&
folderid=0568dfff86694caf98b250e1627ab8a0

26.2 Om ja, har miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster beaktats vid framtagandet av
dagvattenplanen/strategin/policyn?
Ja

26.3 Om ja, förklara kortfattat hur:
Finns i "riktlinjer för dagvattenhantering" där olika recipienter klassas utifrån känslighet. Klassningen
styr hur dagvattnet ska hanteras.
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26.4 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar

Del 5. Extra frågor
27. Är det något utöver det som framkommit i enkäten som ni vill framföra om arbetet med
vattenförvaltning i er kommun?
Åtgärdsprogram bör inte endast riktas mot stat och kommun. Kommunen saknar oftast rådighet när
det gäller att minska närsaltsbelastning och ändra bäckars morfologi. Kraven bör även riktas mot
verksamhetsutövare, direkt och inte via myndighet, exempelvis som generella föreskrifter.

28. Till nästa förvaltningscykel avser vattenmyndigheterna förändra arbetet med
återrapporteringen och se över frågorna i förhållande till de nya åtgärdsprogrammen. Vi vill
därför gärna ha era synpunkter och idéer. Skriv gärna ner tips och idéer inför det arbetet.
Årsrapporterna blir i mångt och mycket en upprepning från år till år, detta utan att det egentligen leder
till någon förbättring. Välj ut färre men angelägna frågor och skicka ut dem ett år i förväg - "detta
kommer vi fråga om, detta vill vi att ni satsar på i år".

28.1 Vill ni vara med i en referensgrupp för att omarbeta återrapporteringens nya frågor?
Vattenmyndigheterna kommer i så fall eventuellt kontakta er.
Nej
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