
 PROTOKOLL 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

 2022-02-24    
 

 

 
 
SIGNATUR   
 
 

NÄRVARANDE 
 
Beslutande ledamöter  Gustaf Wingårdh (M) (ordförande) §§16-19, §§21-24 
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Gunilla Fruerlund (V) 
  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 18:30-19:45 
  
Paragrafer §§16-24 

 
 
 

JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M) med Olof Suneson (M) som ersät 
Gabriella Andersson (S) med Ingemar Idegård (SD) som ersättare 

  
Datum och plats 2022-03-09, Digital justering  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

Gustaf Wingårdh (M) 
 
Ordförande 2 ……………………………………………… 

Gertrud Greén (C) § 20 
 
Justerande ……………………………………………… 

Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M) med Olof Suneson (M) som ersät        
 
Justerande 2 ……………………………………………… 

Gabriella Andersson (S) med Ingemar Idegård (SD) som ersättare                         
              
 
Tillkännagivandet av justeringen har  2022-03-10 
anslagits på kommunens anslagstavla 
 
 
Anslaget nedtages  2022-04-05 
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     KS/2018/310 
§ 20 
Antagande av detaljplan för del av Stubbarp 39:2 
(Välinge/Pervanovo) med flera, i Viken, Höganäs kommun 
Sammanfattning av ärendet   
Den 21 oktober 2016 fick plan- och bygglovsavdelningen in en ansökan om planbesked för på- och 
utbyggnad av Välinges befintliga byggnad på fastigheten Stubbarp 39:3. Kommunstyrelsen gav, den 7 
februari 2017, plan- och bygglovsavdelningen i uppdrag att genomföra planprocess för fastigheten 
Stubbarp 39:3. Fastighetsägaren inkom den 11 april 2017 med ett tillägg till ansökan gällande att också 
bygga ut verksamhetsområde på fastigheten Stubbarp 39:2 för att kunna utveckla sin verksamhet 
ytterligare. 
  
Plan- och bygglovsavdelningen har gjort bedömningen att det är lämpligt att utreda planbeskedet i två 
separata planärenden. Den 7 juni 2018 beslutade därför kommunstyrelsen att bevilja ansökan om 
planbesked för Stubbarp 39:2. Påbyggnaden av befintlig byggnad på fastighet Stubbarp 39:3 kommer att 
utredas separat. Sedan beslutet den 7 juni 2018 har Välinge/Pervanovo även köpt de två fastigheterna norr 
om Stubbarp 39:2 (söder om väg 111), varför detaljplanen också inkluderar dessa fastigheter. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av företaget Pervanovo i Viken. Pervanovo har för 
avsikt att utöka sin verksamhet med lager, utvecklingsverksamhet, kontor, parkeringsplatser och 
övernattningsmöjligheter. Planen syftar också till att värna de tre kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna 
som ligger inom planområdet. I planen ingår även att möjliggöra anläggandet av två cykelvägar och 
fastställa kommunens huvudmannaskap över delar av Prästavägen. 
Under samrådstiden framkom att planen har betydande intresse för allmänheten och planförfarandet 
ändras därför från standard förfarande till utökat förfarande. Inför antagandet finns kvarstående 
erinringar. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, beslut den 8 februari 2022, § 29, 
Kommunstyrelsens planutskott, beslut den 25 januari 2022, § 6, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 18 januari 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plankarta den 13 januari 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planbeskrivning den 13 januari 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, granskningsutlåtande den 13 januari 2022. 
  
Ytterligare underlag i ärendet 
WSP Samhällsbyggnad, PM planeringsunderlag – geoteknik den 30 juli 2020 samt 3 augusti 2020, 
WSP Environmental Sverige, inventering av groddjur i bevattningsdamm den 18 juni 2019, 
WSP Environmental Sverige, riskbedömning den 20 september 2019, 
WSP Environmental Sverige, översiktlig miljöteknisk markundersökning den 3 augusti 2020 samt 1 
oktober 2020, 
Tyréns AB – Trafikutredning, den 14 april 2020. 
  
Planprocessen 
Samrådsförslag den 7 maj 2020, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 19 maj 2020, § 28, 
Samråd genomfördes mellan den 1 juni och 28 juni 2020, 
Granskningsförslag den 19 augusti 2021, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 31 augusti 2020, § 
50, 
Granskning genomfördes mellan den 13 september – 3 oktober 2021, 
Granskningsförslaget reviderat den 13 januari 2022, 
Granskningsutlåtande, upprättat den 13 januari 2022. 
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Jäv 
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) anmäler jäv och deltar inte i beslut av ärendet. Bertil Ziegler (M) 
ersätter Gustaf Wingårdh (M).  
  
Deltar i debatten 
Louise Stjernquist (L) deltar i överläggningen av ärendet. 
  
Förslag till beslut 
Ulf Molin (C), Lennart Nilsson (S) och Fredrik Eljin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  
  
Ros-Marie Paulsson (L) yrkar att ärendet återremitteras för att sänka höjden på kontorsbyggnaderna.  
  
Beslutsgång 
Vice ordförande Gertrud Greén (C) ställer Ros-Marie Paulssons (L) återremissyrkande under proposition 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet.  
  
Vice ordförande Gertrud Greén (C) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.  
  
Reservation 
Ros-Marie Paulsson (L) och Louise Stjernquist (L) reserverar sig mot beslutet att avslå återremissyrkandet.  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterat den 13 januari 2022, 
 
att kvarstående erinringar inte tillgodoses, 
 
att anta detaljplan för del av Stubbarp 39:2 med flera, i Viken, Höganäs kommun, upprättad den 13 
januari 2022. 
 
Beslutet ska skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 16 Fastställande av ärendelistan 
§ 17 Fyllnadsval 


§ 18 Revisionsrapport – granskning gällande arbetet med orosanmälningar inom 
socialtjänsten 


§ 19 Revisionsrapport - informationssäkerhet i praktiken 


§ 20 Antagande av detaljplan för del av Stubbarp 39:2 (Välinge/Pervanovo) med flera, i 
Viken, Höganäs kommun 
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§ 16 
Fastställande av ärendelistan 
  
Förslag till beslut 
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ärendelistan.  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att fastställa ärendelistan.  
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     KS/2021/615 
§ 17 
Fyllnadsval 
Sammanfattning av ärendet   
Fyllnadsval behöver förrättas efter kommunfullmäktiges beslut den 27 januari 2022, § 3, att bordlägga 
valet av ny suppleant i Höganäs Energi AB samt Höganäs Energi Handel AB från och med den 1 juli 2022 
efter Christian Witt (M). 
  
Beslutsgång 
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer sitt egna förslag till beslut under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bordlägga val av ny suppleant i Höganäs Energi AB samt Höganäs Energi Handel AB från och med 
den 1 juli 2022 efter Christian Witt (M). 
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     KS/2021/449 
§ 18 
Revisionsrapport – granskning gällande arbetet med 
orosanmälningar inom socialtjänsten 
Sammanfattning av ärendet   
Revisionen har granskat arbetet med orosanmälningar inom socialtjänsten i Höganäs kommun. 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisionen socialnämnden att: 
  


• Uppdatera och vid behov revidera den övergripande handläggnings- och verkställighetsprocessen. 
• Komplettera statistik och uppföljning med nyckeltal och mått som ger grund för analys och 


utveckling av verksamhetens kvalitet. 
• Tillse att informationsinsatser avseende anmälningsskyldigheten sker systematiskt och utifrån 


identifierade behov. 
• Säkerställa en tillräcklig uppföljning och kontroll av arbetet med orosanmälningar samt vidta 


åtgärder utifrån identifierade förbättringsområden. 
 
Socialförvaltningen har skrivit ett förslag på yttrande med svar på revisionens synpunkter. Arbetet med att 
uppdatera och revidera handläggnings- och verkställighetsprocess pågår tillsammans med enhetschef, 
berörda socialsekreterare samt kvalitetscontroller. Det handlar om att uppdatera processen, rutiner och få 
in aktuell lagstiftning. Utöver den statistik och uppföljning som redan redovisas till socialnämnden, pågår 
ett utvecklingsarbete för att komplettera det med nyckeltal och mått som ger grund för analys och 
utveckling av verksamhetens kvalitet. I detta arbete deltar enhetschef, avdelningschef och 
kvalitetscontroller. Arbetet beräknas vara klart årsskiftet 2021/2022. 
 
Den statistik och verksamhetsuppföljning som redan finns har socialsekreterare nu fått ta del av 
på arbetsplatsträff. Framöver kommer verksamhetsuppföljning att tas upp en gång per månad på 
arbetsplatsträff med socialsekreterare för att skapa större delaktighet kring hur verksamheten 
utvecklas och, för att kunna diskutera förbättringsåtgärder. Informationsinsatser utifrån 
anmälningsskyldighet kommer att genomföras under våren 2022 på alla skolor, därefter planeras det att 
utföras en gång per år. Under våren kommer även en plan att göras upp för information till allmänheten 
och andra kommunala aktörer. 
 
Rutin för intern kontroll av handläggning och uppföljning av orosanmälningar har påbörjats under hösten 
2021 av kvalitetscontroller, enhetschef samt berörda socialsekreterare. Arbetet beräknas vara klart under 
våren 2022. När ovanstående arbete inom respektive område är klart kommer det att redovisas 
till socialnämnden. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, beslut den 8 februari 2022, § 33, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 25 januari 2022, §10, 
Socialnämnden, beslut den 24 november 2021, §154, 
Socialförvaltningen, yttrande den 3 november 2021, 
Höganäs kommuns revisorer, missiv den 13 september 2021, 
Ernst & Young, granskningsrapport den september 2021. 


Page 6 of 15







 PROTOKOLL 


 KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 


 2022-02-24    
 
 


SIGNATUR   
 


 
  
  
Förslag till beslut 
Ingemar Narheim (M), Pia Lidwall (KD), Emma Wennerholm (V) och Louise Stjernquist (L) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
  
Beslutsgång 
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att lägga granskningsrapporten till handlingarna. 
 
Beslutet ska skickas till  
Socialnämnden 
Höganäs kommuns revisorer 
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     KS/2022/20 
§ 19 
Revisionsrapport - informationssäkerhet i praktiken 
Sammanfattning av ärendet   
På revisorernas uppdrag har Ernst & Young (EY) genomfört en granskning för att testa hur väl 
kommunens arbete med IT och informationssäkerhet har kommunicerats till medarbetarna i praktiken, 
exempelvis genom utbildningar och instruktioner. Granskningen utformades och utfördes av EY 
tillsammans med representanter från kommunens IT-avdelning. Metoden baserades på en simulerad attack 
via epost, där medarbetare riskerar att luras lämna ut information till en falsk avsändare, en så kallad 
phishingattack. 
 
Baserat på genomförd analys bedömer EY att Höganäs kommun ligger på en nivå något under det EY 
anser att man kan förvänta sig utav kommunen. Slutsatsen baseras på den typ av verksamhet som bedrivs 
samt på känslighetsgraden av den information, exempelvis personuppgifter, som kommunen behandlar i 
dess dagliga verksamhet. Baserat på resultatet av granskningen har EY valt att presentera tre övergripande 
rekommendationer som Höganäs kommun bör fokusera sitt arbete på framöver: 


• Utveckla ett strukturerat och regelbundet arbete med informationssäkerhetsutbildningar, särskilt 
fokuserat på de delar av organisationen som kan vara målgrupper för phishingattacker. 


• Genomföra både teoretiska samt praktiska övningar inom phishing. 
• Vidareutveckla befintliga rapporteringsvägar, samt kommunicera vikten av att rapportera 


säkerhetsincidenter till alla medarbetare. 
 
Kommunledningskontoret har lämnat ett yttrande hur Höganäs kommun arbetar med dessa tre 
rekommendationer. Bland annat genom att kommunen håller på att gå över till Microsoft 365 (M365) 
vilket erbjuder en säkrare plattform. Under 2022 kommer även interaktiva utbildningstjänster för 
kontinuerlig träning och repetition att införas och utvärderas. Under 2022 kommer kommunen att införa 
ett ledningssystem för informationssäkerhet baserat på standarderna ISO 27001 och 27002. I samband 
med detta kommer samtliga medarbetare att utbildas i informationssäkerhet och incidentrapportering. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, beslut den 8 februari 2022, § 34, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 25 januari 2022, § 11, 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 17 januari 2022, 
Kommunledningskontoret, svar på granskningsrapport den 21 december 2021, 
Höganäs kommuns revisorer, missiv på granskningsrapport den 8 november 2021, 
Ernst & Young, rapport: informationssäkerhet i praktiken, november 2021. 
  
Förslag till beslut 
Fredrik Eljin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att lägga granskningsrapporten till handlingarna. 
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Beslutet ska skickas till  
Kommunledningskontoret (IT-avdelningen) 
Höganäs kommuns revisorer 
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     KS/2018/310 
§ 20 
Antagande av detaljplan för del av Stubbarp 39:2 
(Välinge/Pervanovo) med flera, i Viken, Höganäs kommun 
Sammanfattning av ärendet   
Den 21 oktober 2016 fick plan- och bygglovsavdelningen in en ansökan om planbesked för på- och 
utbyggnad av Välinges befintliga byggnad på fastigheten Stubbarp 39:3. Kommunstyrelsen gav, den 7 
februari 2017, plan- och bygglovsavdelningen i uppdrag att genomföra planprocess för fastigheten 
Stubbarp 39:3. Fastighetsägaren inkom den 11 april 2017 med ett tillägg till ansökan gällande att också 
bygga ut verksamhetsområde på fastigheten Stubbarp 39:2 för att kunna utveckla sin verksamhet 
ytterligare. 
  
Plan- och bygglovsavdelningen har gjort bedömningen att det är lämpligt att utreda planbeskedet i två 
separata planärenden. Den 7 juni 2018 beslutade därför kommunstyrelsen att bevilja ansökan om 
planbesked för Stubbarp 39:2. Påbyggnaden av befintlig byggnad på fastighet Stubbarp 39:3 kommer att 
utredas separat. Sedan beslutet den 7 juni 2018 har Välinge/Pervanovo även köpt de två fastigheterna norr 
om Stubbarp 39:2 (söder om väg 111), varför detaljplanen också inkluderar dessa fastigheter. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av företaget Pervanovo i Viken. Pervanovo har för 
avsikt att utöka sin verksamhet med lager, utvecklingsverksamhet, kontor, parkeringsplatser och 
övernattningsmöjligheter. Planen syftar också till att värna de tre kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna 
som ligger inom planområdet. I planen ingår även att möjliggöra anläggandet av två cykelvägar och 
fastställa kommunens huvudmannaskap över delar av Prästavägen. 
Under samrådstiden framkom att planen har betydande intresse för allmänheten och planförfarandet 
ändras därför från standard förfarande till utökat förfarande. Inför antagandet finns kvarstående 
erinringar. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, beslut den 8 februari 2022, § 29, 
Kommunstyrelsens planutskott, beslut den 25 januari 2022, § 6, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 18 januari 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plankarta den 13 januari 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planbeskrivning den 13 januari 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, granskningsutlåtande den 13 januari 2022. 
  
Ytterligare underlag i ärendet 
WSP Samhällsbyggnad, PM planeringsunderlag – geoteknik den 30 juli 2020 samt 3 augusti 2020, 
WSP Environmental Sverige, inventering av groddjur i bevattningsdamm den 18 juni 2019, 
WSP Environmental Sverige, riskbedömning den 20 september 2019, 
WSP Environmental Sverige, översiktlig miljöteknisk markundersökning den 3 augusti 2020 samt 1 
oktober 2020, 
Tyréns AB – Trafikutredning, den 14 april 2020. 
  
Planprocessen 
Samrådsförslag den 7 maj 2020, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 19 maj 2020, § 28, 
Samråd genomfördes mellan den 1 juni och 28 juni 2020, 
Granskningsförslag den 19 augusti 2021, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 31 augusti 2020, § 
50, 
Granskning genomfördes mellan den 13 september – 3 oktober 2021, 
Granskningsförslaget reviderat den 13 januari 2022, 
Granskningsutlåtande, upprättat den 13 januari 2022. 
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SIGNATUR   
 


  
Jäv 
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) anmäler jäv och deltar inte i beslut av ärendet. Bertil Ziegler (M) 
ersätter Gustaf Wingårdh (M).  
  
Deltar i debatten 
Louise Stjernquist (L) deltar i överläggningen av ärendet. 
  
Förslag till beslut 
Ulf Molin (C), Lennart Nilsson (S) och Fredrik Eljin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  
  
Ros-Marie Paulsson (L) yrkar att ärendet återremitteras för att sänka höjden på kontorsbyggnaderna.  
  
Beslutsgång 
Vice ordförande Gertrud Greén (C) ställer Ros-Marie Paulssons (L) återremissyrkande under proposition 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet.  
  
Vice ordförande Gertrud Greén (C) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.  
  
Reservation 
Ros-Marie Paulsson (L) och Louise Stjernquist (L) reserverar sig mot beslutet att avslå återremissyrkandet.  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterat den 13 januari 2022, 
 
att kvarstående erinringar inte tillgodoses, 
 
att anta detaljplan för del av Stubbarp 39:2 med flera, i Viken, Höganäs kommun, upprättad den 13 
januari 2022. 
 
Beslutet ska skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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 2022-02-24    
 
 


SIGNATUR   
 


     KS/2021/641 
§ 21 
Godkännande av avtalsförslag avseende försäljning av Tjörröd 
2:42 (Klinkergatan 10) 
Sammanfattning av ärendet   
Efter det att ärendet behandlades av kommunstyrelsen den 8 februari 2022, § 31, har köparen meddelat 
kommunen att det är ett annat bolag inom samma koncern som ska köpa fastigheten. 
  
Tjörröd 2:42 är en industrifastighet på Tjörröd som enligt detaljplanen lämpar sig för industri och lager 
med skyddsavstånd 100 meter. Kommunledningskontorets exploateringsavdelning kontaktades av ett 
företag som har en del av sin verksamhet i Höganäs kommun. Prenadia Sverige AB (559123-9586) bygger 
bland annat enfamiljshus. Företaget ville utöka sin verksamhet genom att, i Höganäs kommun (212000-
1165), ha en plats för produktion av byggsatser för husen som företaget bygger. 
  
Exploateringsavdelningen har skrivit ett köpekontrakt med Grundbulten 107699 AB (559363-6193). 
Tjörröd 2:42 med en areal om 4 819 kvm säljs för 150 kr/kvm. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, beslut den 24 februari 2022, § 50, 
Köpekontrakt mellan Höganäs kommun (212000-1165) och Grundbulten 107699 AB (559363-6193), 
Kommunstyrelsen, beslut den 8 februari 2022, § 31, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 25 januari 2022, § 8, 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 28 december 2021, 
Köpekontrakt mellan Höganäs kommun (212000-1165) och Småryd 11:1 fastighets AB (559324-2893) 
jämte bilagor, daterade den 28 december 2021. 
  
Förslag till beslut 
Ulf Molin (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
  
Beslutsgång 
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att godkänna avtalsförslag mellan Höganäs kommun (212000-1165) och Grundbulten 107699 AB 
(559363-6193) enligt ovan, 
  
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att skriva under avtalet. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunledningskontoret 
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     KS/2021/460 
§ 22 
Godkännande av försäljning av Kvickkiosken, Höganäs 
Sammanfattning av ärendet   
Kvickkiosken intill Kvickbadet ägs av kommunen och hyrs ut till en näringsidkare som bedriver glass- och 
gatuköksförsäljning. Den förra hyresgästen uttryckte önskemål om köp av kiosken, villkorat med 
möjligheten att bygga ut. Planavdelningen genomförde en planutredning som sedan avslutades på grund 
av att den dåvarande hyresgästen inte längre var intresserad av ett köp.  
Det är nu en ny hyresgäst som bedriver verksamheten, denne har visat intresse av att köpa fastigheten på 
gällande detaljplan. Teknik- och fastighetsförvaltningen har låtit göra en värdering av Kvickkiosken till 3,0 
mnkr med ett spann på 200 tkr. Hyresgästen har låtit sin bank värdera fastigheten utifrån sin 
omsättning/vinst och har då kommit fram till ett värde på cirka 2,5 mnkr. Hyresgästen erbjuder 
kommunen 3.0 mnkr för fastigheten. Hyresgästen har också för avsikt att genomföra en del 
verksamhetsutvecklingar i fastigheten som är beräknat till 0.5 mnkr i samband med ett eventuellt köp. 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår en försäljning av fastigheten i syfte att låta den nya ägaren 
utveckla sin verksamhet. Det behöver göras en avstyckning av fastigheten för att kunna genomföra en 
försäljning. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, beslut den 8 februari 2022, § 25, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 25 januari 2022, § 14, 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 22 september 2021, 
Svensk fastighetsförmedling, marknadsvärdering den 14 december 2021. 
  
Deltar i debatten 
Petér Kovács (M) deltar i överläggningen av ärendet.  
  
Förslag till beslut 
Ulf Molin (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
  
Beslutsgång 
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna förslaget och sälja kvickkiosken till nuvarande hyresgäst för 3.0 miljoner kronor, 
 
att ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att genomföra försäljningen, 
 
att ge exploateringsavdelningen i uppdrag att genomföra av avstyckning av tomten.  
 
Beslutet ska skickas till  
Teknik- och fastighetsförvaltningen 
Kommunledningskontoret (exploateringsavdelningen) 
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     KS/2021/501 
§ 23 
Godkännande av köpeavtal angående fastighetsförvärv till AB 
Höganäshem 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunfullmäktige beslutad 11 november 2021, § 111, att uppdra åt Höganäshem AB att slutföra 
fastighetsförvärven av Höganäs 35:88 (Gula Villan), Höganäs 37:1 (Tivolihuset), Verkstaden 19 
(Fyrkanten) och Korpen 9 (Gamla brandstationen). 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen har i samråd med AB Höganäshem tagit fram ett köpeavtal för 
fastigheterna. Den totala köpeskillingen för samtliga fastigheter uppgår till 20,6 mnkr. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, beslut den 8 februari 2022, § 35, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 25 januari 2022, § 13, 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 12 januari 2022, 
Köpeavtal. 
  
Förslag till beslut 
Ulf Molin (C) och Peter Kovács (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
  
Beslutsgång 
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna köpeavtalet och genomföra försäljningen till AB Höganäshem, 
  
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna avtalet. 
 
Beslutet ska skickas till  
AB Höganäshem 
Kommunledningskontoret 
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SIGNATUR   
 


§ 24 
Enkel fråga till socialnämndens ordförande 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, KFS 2020:4, § 33, får ledamöter ställa frågor för att inhämta 
upplysningar. 
  
Lennart Nilsson (S) anmäler att han vill ställa en enkel fråga till socialnämndens ordförande Ingemar 
Narheim (M) avseende omorganiseringen på individ- och familjeomsorgen.    
  
Louise Stjernquist (L) anmäler att hon vill ställa en enkel fråga till kommunfullmäktige gällande flaggning 
för Ukraina.   
  
Förslag till beslut 
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) föreslår kommunfullmäktige besluta att anse Lennart Nilssons (S) och 
Louise Stjernquists (L) enkla frågor besvarade samt att uppdra åt kommunledningskontorets 
kommunkansli att ombesörja flaggning för Ukraina så snart som möjligt. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer sitt egna förslag till beslut under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att anse frågorna besvarade, samt 
  
att uppdra åt kommunledningskontorets kommunkansli att ombesörja flaggning för Ukraina så snart som 
möjligt.   
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret (kommunkansliet) 
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