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88
sålda solcells-

anläggninar från 
Höganäs Energi

1
när det gäller publika 

laddplatser i Skåne

38
nya laddplatser för 

kommunens elfordon
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SIFFROR
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Innehåll

1000
planerade besök 

varje dag runt om i 
Höganäs kommun 

för Hemtjänsten

7
digitala aktiviteter 

varje vecka

40
julgranar 

utplacerade

163
nya elever togs 
in i årskurs 1 på 
Kullagymnasiet

4
ton utrustning har 

samlats ihop till 
Sportbanken

1
ny rackethall  

har byggts

1
nystartad  

resursskola

450
utryckningar 

räddningstjänsten

2:a
bösta skolkommun 

i Skåne i Lärar-
förbundets ranking

95%
av eleverna känner 

sig trygga på 
Kullagymnasiet

300
deltagare under 

Friluftsveckan i maj

615
nya bostäder (främst i Viken på ”potatisåkern” 

och bredvid Välinge samt på Sjöcrona)

26
Omsorgstagare och ungdomar med 

funktionsnedsättning arbetade i Bertas kiosk 
i somras med att servera Höganäsarna glass

806 
inkomna ansökningar 

om bygglov och 
förhandsbesked totalt 

(att jämföra med 
ca 600 ansökningar/år 

innan pandemin)

481  
inkomna 

bygglovsansökningar 
för nya bostäder

170
anmälningsärenden 

inkomna / 
handlagda

71
elever gick 

Kulla gymnasiets 
idrottsprofil

300
armaturer utbytta

1
när det gäller taxor för 
el, fjärrvärme, VA och 

renhållning i Skåne.

220
miljoner i räddat 

värde, räddnings-
tjänsten

97%
tycker det är lätt att 

komma i kontakt 
med socialtjänsten

Nästan

Beviljat slutbesked för

Antal som använt den nya parkerings-
platsen i Mölle bedöms till cirka

10 000
fordon under sommaren och cirka 

35 000
stycken på ett år.

Nummer

Fritidsgårdarna 
erbjöd minst 
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2021 har varit ännu ett år som präglats av den pan-
demi som vi fortfarande befinner oss i – vem trodde 
att pandemin skulle pågå med den intensiteten även 
2021? Vi har, trots det, utfört vårt uppdrag på ett 
synnerligen utmärkt sätt. Pandemin har prövat oss 
på flera sätt men jag kan med stolthet säga att vår or-
ganisation är stark och har beredskap för att snabbt 
ställa om för att klara uppdraget som våra kommun-
medborgare har gett oss. 

Trots pandemi och smittspridning så har vi lagt 
grunden för fortsatt utveckling av vår fina kom-
mun. Kommunens samtliga verksamheter fortsätter 
att utvecklas i en positiv riktning. Det planeras och 
byggs nya bostäder i alla kommundelar. Vi kommer 
att stärka vår kommun ännu mer som en destination 
genom arbetet med utvecklingen av Höganäs hamn-
området, nytt kulturhus och bibliotek. Höganäs som 
keramikort har också tagit steget för att fördjupa 
samverkan mellan Höganäs Keramiskt Center och 
Höganäs Museum. 

Vår drivkraft har varit och är att vi ska leverera väl-
färdstjänster till kommunmedborgarna som både är 
effektiva och håller hög kvalitet. Häromåret genom-
lyste vi alla våra verksamheter genom att göra den så 
kallade Kommunkompassen, ett verktyg för att ana-
lysera och mäta kvaliteten i kommunens alla proces-
ser - Höganäs kommun vill vara bäst i landet och bli 
årets kvalitetskommun. Vi har glädjande nominerats 
till att bli årets kvalitetskommun – men om vi blir det 
har vi i skrivande stund inte fått svar på än. Samtidigt 
som vi fortsätter 

att utveckla välfärden i vår kommun ska vi behålla 
vår goda ekonomi. De ekonomiska förutsättningarna 
har förändrats ett flertal gånger även under detta 
pandemi år. Regeringens stöd till kommunerna har 
gynnat Höganäs. Det resultat vi nu redovisar beror 
till stor del på stöd som är av engångskaraktär. Be-
folkningsutvecklingen i Höganäs innebär att efter-
frågan på skola, vård och omsorg fortsätter att öka. 
Vi har stora investeringsprojekt framför oss och de 
förutsätter att vi fortsätter ha mycket starka resultat. 
Det är nödvändigt att vi fortsätter hitta nya lösningar 
och arbetssätt. Med den starka ekonomi som vi har så 
finns det goda förutsättningar att bli en ännu bättre 
kommun med hög livskvalitet. Kullabygden är en 
fantastisk plats med både närhet till storstaden,  
naturen och hela världen.

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

Peter Schölander 
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE (M)

Bäst i Skåne och på plats 11 av landets 290 kommuner. Höganäs kommun fortsätter att leverera!  
Under 2021 placeras vi i listan över inget mindre än ”Årets superkommuner”, som rankas av 
tidningen Dagens Samhälle. Rankingen över superkommuner har gjorts sedan 2015 och vi har 
varit i topp under flera av dessa år men denna gången rankas vi högre än tidigare. Resultatet är 
ett kvitto på att vi fortsätter att hålla en jämn hög kvalitet inom alla våra verksamheter – men 
också att nya invånare väljer Höganäs kommun som bostadsort och allt fler företagare väljer 
kommunen som etableringsplats. Att vi fått utmärkelser för vårt arbete med Agenda 2030 
påverkar också bedömningen av årets superkommun.

Höganäs - en superkommun!
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

SOCIAL- 
FÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- 
FÖRVALTNINGEN

RÄDDNINGS- 
TJÄNSTEN

KULTUR- & FRITIDS- 
FÖRVALTNINGEN

KOMMUNLEDNINGS- 
KONTORET

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNFULLMÄKTIGE

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

SAMHÄLLSBYGGNADS- 
FÖRVALTNINGEN

KULTUR- & FRITIDSUTSKOTTET

PLANUTSKOTTET

MILJÖUTSKOTTET

ARBETSUTSKOTTET

VALNÄMNDEN

TEKNIK- & FASTIGHETS- 
FÖRVALTNINGEN

ARBETSUTSKOTTET ARBETSUTSKOTTET

FÖRETAG MED  
ÄGARINTRESSEN

NSR 11,5% 
Sydvatten AB 2,9%

Höganäs Hamnbyggnads AB 3,3%
Ängelholm Helsingborgs flygplats 

Holding AB 10,7% 

REVISIONEN
KONCERNFÖRETAG
Höganäs Energi AB  
   Höganäs Handel AB
AB Höganäshem 
Fastighets AB Viken Eken  
Höganäs Omsorg AB 
Höganäs Mark- och Exploatering AB
   Höganäs kommun Örestrandsanläggningen AB
   Norra Höganäs Markutveckling AB        
   Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32 
Hotell Strandbaden Höganäs AB  
  

DEN KOMMUNALA 
KONCERNEN

NÄMNDER
SOCIALNÄMNDEN 

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

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

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

Höganäs Omsorg AB är ett bolag som i nära sam-
arbete med socialförvaltningen i Höganäs verkställer 
de myndig hetsbeslut som kommunen fattar vad gäller 
vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och 
sjukvårdslagen och Lag om stöd och service till vissa 
funktions hindrade (LSS).

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

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

PRIVATA 
UTFÖRARE*
En komplett  

lista över utförare 
 finns på  sidan 47.

NÄRINGSLIVSUTSKOTTET

Den kommunala koncernen
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KOMMUNEN
Fem år i sammandrag Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

2021 2020 2019 2018 2017
Verksamhetens nettokostnader, mnkr -1 492,7 -1 475,9 -1 430,0 -1 360,5 -1 343,1
Antal invånare 31 december 27 589 27 168 26 942 26 566 26 193

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

Finansnetto, mnkr 24,0 18,8 6,5 15,0 19,0

Skatteintäkter inkl kommunalekonomisk utjämning, 
mnkr

1602,0 1 513,0 1 455,5 1 387,5 1 351,0

Årets resultat, mnkr 133,3 55,9 32,0 42,0 27,4

Resultat/kommunens skatteintäkter och generella 
bidrag, %

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

Årets resultat/invånare, kr 4 832 2 058 1 188 1 581 1 046
Eget kapital, mnkr 1236,1 1 103,3 1 005,9 973,9 960,0
Totala tillgångar, mnkr 1 920,3 1 748,1 1 566,3 1 643,4 1 550,0

Nettoinvesteringar, mnkr 141,0 228,2 143,0 185,0 124,0
Nettoinvesteringar/invånare, kr 5 111 8 400 5 308 6 964 4 734
Egen låneskuld (1) 234,0 214,0 145,0 145,0 145,0
Soliditet 64% 63% 64% 67% 65%
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 55% 51% 48% 39% 41%
Kassalikviditet 66% 36% 51% 77% 108%
Pensionsförmåner som intjänats före 1998, mnkr 174,9 211,4 253,7 263, 4 282,0
1.  Lån är upptaget av VA-verksamheten     

Översikt över verksam-
hetens utveckling
DEN KOMMUNALA KONCENEN

 Fem år i sammandrag Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2021 2020 2019 2018 2017

Verksamhetens nettokostnad -1 423,2 -1 407,1 -1 219,2 -1 293,2 -1 271,3
Årets resultat 175,0 100,0 230,3 82,0 70,9

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 53% 52% 55% 49% 52%
Kassalikviditet 86% 71% 95% 73% 94%
Eget kapital 1 959,0 1 784,0 1630,2 1 399,8 1 346,9
Långfristig låneskuld 980,0 941,3 702,7 692,3 591,0

Politisk styrning
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  Strategin är nådd och styr rakt mot visionen.

 Strategin är nästan nådd.

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

 Strategin är inte nådd.

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

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

Nämndmål
Utifrån de åtta strategierna har kommunens nämnder satt 
upp mål. På det viset byggs det upp en tydlig koppling, 
en röd tråd, mellan visionsbyggstenarna och strategierna 
å ena sidan och nämndmålen för verksamheterna å an-
dra sidan.  Utifrån dessa mål ska förvaltningarna ta fram 
verksamhetsplaner som leder till att nämndmålen upp-
nås.  Nämndmålen finns i bilagd verksamhetsberättelse 
under respektive nämnds rubrik. Planering och uppfölj-
ning görs uppdelat i de fyra perspektiven, ekonomi, med-
borgare, medarbetare samt utveckling. 

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

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

VISIONS-
BYGGSTENAR STRATEGIER NÄMNDSMÅL

Uppsiktsplikten 
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över alla 
kommunens samlade verksamheter, för såväl nämnder 
som för kommunala bolag. Budget med flerårsplan, verk-
samhetsplaner och mål är viktiga styrdokument som ger 
underlag för genomförande av verksamhet och ekonomi. 
Varje månad görs en månadsrapport där prognoser om 
större budgetavvikelser eller större brister i verksamheten 
redovisas. Månadsrapporten innebär att vi kontinuerligt 
gör en bedömning med 12 månaders perspektiv framåt. 
Den 31 augusti varje år görs en delårsrapport med upp-
följning av verksamheter och ekonomi. Efter årets slut 
upprättas ett bokslut och det görs en årlig bokslutsgenom-
gång där nämndpresidier, koncernledning och ekonomer 
sammanfattar det gångna året. Med analysen från årets 
uppföljning och med bokslutet i ryggen drar budgetpro-
cessen igång på nytt.

Intern kontroll
Intern kontroll handlar om att se till att våra verksamheter 
bedrivs så effektivt som möjligt och att vi når de mål som 
beslutats utifrån våra grunduppdrag, lagar och regler. I 
arbetet ingår att förebygga, upptäcka och åtgärda fel och 
brister som hindrar kommunen att nå sina mål på ett sä-
kert och effektivt sätt. Detta gör kommunen varje år ge-
nom att upprätta interna kontrollplaner, där framtagna 
risker kontrolleras, följs upp och åtgärdas.  I takt med att 
omvärlden förändrats genom exempelvis nya lagar, nya 
mål och inte minst ny teknik så behöver även det interna 
kontrollarbetet uppdateras, det är på så sätt ett ständigt 
pågående utvecklingsarbete. 
Kommunens nämnder och helägda bolag  är ansvariga 
för den interna kontrollen inom sitt respektive område. 
Genom uppsiktsplikten har kommunstyrelsen ett över-
gripande ansvar och en samordnande roll för att det är 
god intern kontroll inom hela kommunen. Arbetet följer 
reglementet för intern kontroll med därtill framarbetade 
anvisningar,  rapporterings- och uppföljningsmaterial. 
Samtliga nämnder och styrelser har gjort uppföljning av 
de kontroller och åtgärder som beslutats om i intern kon-
trollplan för 2021. På de kontroller som visat avvikelse 
under året har det gjorts en eller flera förbättringsåtgärder 
som följs upp under 2022.

Synpunktshantering
Under året har det kommit in totalt 165 ärenden i våra 
e-tjänster för synpunktshantering. Av dessa ärenden är 45 
stycken inskickade anonymt. Den kategori som använts 
oftast är ”stadsutveckling och trafik” med 32 ärende  samt 
”bygga och bo” med 26 ärende. När det gäller felanmä-
lan, till exempel ej fungerande gatubelysning, oklippta 
gräsmattor, döda djur och felparkeringar, hänvisar vi våra 
medborgare till DeDu där felanmälan kan göras till gata 
och park. Under året kom det in totalt 2 238 synpunk-
ter i DeDu, där felparkering och släckt belysning är de 
två kategori som använts mest med 266 respektive 306 
anmälda ärenden.

Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten
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Kommunens resultat för 2021 uppgår till 133,3 mnkr.  
Om resultatet från intäkter som tillhör exploaterings-
verksamheten samt realisationsvinster av anläggnings-
tillgångar inte räknas in uppgår kommunens resultat till 
85,4 mnkr som är hänförligt den löpande verksamheten. 

Ett långsiktigt hållbart Höganäs är en viktig visionsbygg-
sten i Höganäs vision 2025. Höganäs ska ha en fortsatt 
stark beredskap för ekonomiska risker och ska vara bland 
Sveriges ekonomiskt allra starkaste kommuner. God eko-
nomisk hushållning är en viktig del i den hållbara ut-
vecklingen.

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

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

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

De båda finansiella målen är uppnådda. Kommunen ska 
redovisa ett positivt resultat, det vill säga ett överskott 
motsvarande 1,4 procent inklusive finansnetto och del av 
outnyttjade reserver, i förhållande till kommunens skatte-
intäkter och generella statsbidrag. Utfallet motsvarar 6,1 
procent och målet är uppfyllt. Det andra finansiella må-
let är att investeringar inom skattefinansierad verksamhet 
ska vara självfinansierade. Höganäs kommuns skattefi-
nansierade verksamhet är fri från lån och även detta mål 
är därför uppnått. 

De strategier som definierats för att nå visionen och en 
god ekonomisk hushållning är sammantaget uppnådda 
eller på god väg. I visionen strävar vi efter att bli fler 
medborgare i kommunen. Vi växer och framförallt 
ökar andelen äldre. Utifrån nämndernas uppföljning av 
mål och verksamhetsberättelser är vår bedömning som 
helhet att verksamheten bedrivs i linje med kommunens 
visionsbyggstenar och strategier. Ekonomin är stabil och 
resultatet är positivt. Vi rör oss således i rätt riktning och 
med en ekonomi i balans. Bedömningen är att Höganäs 
kommun har en god ekonomisk hushållning för 2021.

Befolkningsgrafen ovan visar Höganäs kommuns befolkningsutveckling från 2015 till 2021. 

God ekonomisk hushållning 
och ekonomisk ställning

Under året har kommunen växt med 421personer. 
Den 31 december hade Höganäs 27 589 medborgare i kommunen. 27.589

medborgare  
i kommunen

  Strategin är nådd och styr rakt mot visionen.

Under 
året har 
kommunen 
växt med 

421 
personer 
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Strategi:  Förbättra kommunikationerna
Driva, samarbeta 
och arbeta för att få 
till stånd utbyggnad 
av fysisk och 
digital infrastruktur 
ikommunala, 
regionala och 
nationella 
sammanhang.

På Storgatan mellan Arnbergs plats och Triangelplatsen finns det numera en cykelgata där motordrivna 
fordon får köra på cyklisternas villkor. Syftet är att det ska vara tryggt för cyklister att färdas även på 
trånga och mer trafikerade gator som inte har särskilda cykelfält. 

Utvecklingen av det nya gång- och cykelnätverket i den nya stadsdelen Tornlyckan pågår. Hela områ-
det omfattar cirka 22,5 hektar och ligger i sydöstra Höganäs (vid ICA Kvantum) där staden möter det 
öppna landskapet.

Det finns nu 50 publika laddplatser runt om i kommunen, i Höganäs centrum, Nyhamnsläge, Jon-
storp, Lerberget, Viken, Mölle, Arild och Strandbaden. Det betyder att vi är nummer 1 i Skåne vad 
gäller publika laddplatser. 

Inför sommaren har två digitala skyltar placerats i Mölle för att visa antalet lediga parkeringar på 
Mölle infartsparkering och på Kullaberg. 9 000 – 10 000 fordon har under sommaren använt den nya 
parkeringsplatsen i Mölle och cirka 30 000 – 40 000 fordon under hela året. Höganäs har numera en 
parkeringsstrategi och på hemsidan finns en digital parkeringskarta som visar var och hur länge det går 
att parkera runt om i Höganäs.

  Visionsbyggsten: Full fart inom och till Höganäs 
I Höganäs är det nära till allt för boende, besökare och företag, tack vare utvecklade möjligheter 
att färdas spårbundet, med flyg, med buss, med cykel och till fots. Därtill en modern digital in-
frastruktur där alla har en snabb internetuppkoppling.

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

Uppföljning av våra visions-
byggstenar och strategier 1

Från kol till diamant
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Strategi:  Arbetsgivare i framkant
Vi ska uppfattas som 
en av de bästa arbets-
platserna i Sverige. 
Vi ska vara en cool, 
modern och innovativ 
arbetsgivare. Vi ska ha 
ett ledarskap och ett 
medarbetarskap som 
är tydligt, engagerat 
och professionellt. Vi 
ska skapa utveck-
lingsmöjligheter och ta 
tillvara medarbetarnas 
kompetenser.

Förutsättningarna för att ge kommunens medarbetare en riktigt bra arbetssituation två år in i en pandemi är 
utmanande. Många av våra verksamheter har under året brottats med att inte kunna bedriva verksamhet på 
samma sätt som tidigare, men med uppfinningsrikedom, handsprit, visir och utglesning har verksamheten 
ändå kunnat bedrivas på ett säkert sätt. Förvaltningarna har löpande gjort avvägningar kring skyddsutrust-
ning, distansarbete och digitala mötesformer. Krisledningsgruppen har varit aktiverad i stort sett hela året.

Medarbetarundersökningen visade på att vi inte fullt ut lyckats hålla uppe motivationen hos medar-
betarna, att utmaningarna under året för kommunens ledare varit tuffa och satt sina spår både i ledarskapsin-
dex och i styrningsindex. Detta resulterade i ökat fokus på motivationshöjande insatser under hösten, för att 
hålla uppe modet på våra kämpande medarbetare. Flera förvaltningar har prövat nya vägar i att mötas både 
digitalt och fysiskt fast med avstånd, de har haft extra utbildningar och stressföreläsningar, julpyntstävlingar 
och pulsmätningar. Som i så många andra organisationer har den digitala mognaden tagit ett skutt under 
året och inslag av distansarbete är mer regel än undantag i vår målsättning att glesa ut i våra kontorslokaler. 
Samtidigt ger mycket distansarbete andra utmaningar kring bland annat ergonomi och avskildhet.

Frisktalen har mot bakgrund av detta lyckligtvis hållit sig på en hög nivå under året och andelen 
månads- och heltidsanställda har ökat vilket gett extra bra kontinuitet i verksamheterna.

För den fortsatta utvecklingen av ledarskapet och medarbetarskapet så har en medarbetardiamant och 
en ledardiamant arbetats fram för att tydliggöra arbetsgivarens förväntningar på chefer och medarbetare. 
Implementeringsarbetet är i full gång och vi stärker alla medarbetare i deras medarbetarskap och egna ansvar.

Strategi:  Stärk skolans bredd och spets

Bygg en stabil kunskaps-
grund i de lägre åldrarna, 
spetsa och profilera i de 
högre åldrarna och då 
med koppling till närings-
liv. Skapa samarbeten där 
skola, näringsliv och uni-
versitet/högskola möts.

I Höganäs kommun går 87 % av barn i åldern 1-5 år i förskola, vilket är högre än riksgenomsnittet. Det 
finns ett medvetet arbete för att få fler barn till förskolan då vi ser att ett högt deltagande i förskolan bidrar 
till goda förutsättningar för ett livslångt lärande.

Under hösten har mottagningsenheten, vars uppdrag är att underlätta skolstarten för nyanlända 
elever, startas. Med enhetens tvärprofessionella kompetens kartläggs elevernas skolkunskaper och placeras 
i språkförstärkningsgrupper som finns på tre av kommunens F-9 skolor. Att få en bra start i det svenska 
skolsystemet är avgörande för en lyckad skolutbildning.

För att öka likvärdigheten vad gäller centrala elevhälsans insatser samt använda den höga kompetens 
som finns inom elevhälsan i Höganäs har fortbildningsinsatser i rektorsgruppen genomförts under hösten. 
Kompetensutvecklingen rör aktuella ämnen. Istället för att köpa in insatser används den kompetens som 
finns i organisationen. Elevhälsan utvecklar sina spetskompetenser och gemensamma arbetssätt både inom 
och mellan yrkesgrupperna. Detta stärker i sin tur skolans bredd och spets.

Andelen elever i år 9 som under våren var behöriga till yrkesprogram var 86,5%, motsvarande natio-
nell andel för kommunal grundskola var, enligt Koladas mest aktuella siffor daterade 2020, 83%.

Kullagymnasiet har breddat sin idrottsprofil och erbjuder eleverna e-sport på schemat. E-sporten är en 
allt större sport som omsätter stora summor, både avseende utövande och spelutveckling. Skolan har sam-
tidigt också spetsat till sitt samarbete med fotbolls-, padel- och ishockeyklubbar för att ge eleverna bästa 
förutsättningar att satsa på både sin skola och sin sport. 

Business Friday, är en nyhet som innebär att elever på Kullagymnasiet besöker företag i deras näring-
slokaler. Detta kompletteras med företagarbesök på skolan och samverkan med kommunens olika förvalt-
ningar och bolag. Satsningen syftar till att ge eleverna en bättre bild av branscher, yrkesroller och fram-
tidsmöjligheter och samtidigt skapa motivation. Kullagymnasiet har under höstterminen startat upp sitt 
mentorsprogram där elever i årskurs 3 erbjuds en mentor från ett företag, där yrkesroller och förväntningar 
kan diskuteras. Andelen gymnasieelever som tog examen från Kullagymnasiet var 96,1% att jämföra med 
rikets 91,6%.

Visionsbyggsten: Internationell kunskapskraft
Lärare, elever och föräldrar är stolta över utbildningsmöjligheterna i Höganäs. Invånarna är rustade 
för en internationell kunskapskonkurrens genom hela livet.  Näringslivet och kommunen i Höganäs 
lockar ”the best and the brightest”. Det råder ett nära samarbete mellan näringsliv, skola, högskola 
och universitet, vilket skapar idékraft. Det finns ett antal starka profileringar/specialiseringar.
Omvärldsanalys: Höganäs behöver ett kunskapsintensivt näringsliv och bra skolor. 2

Strategi:  Förenkla för företag
Gör det ännu enklare att 
starta, etablera, driva 
och utveckla företag. 
Företagarna ska vara 
en självklar del av kom-
munens utveckling. Ha 
ett gemensamt förhåll-
ningssätt till det goda 
värdskapet inåt och utåt.

Arbetet med att förenkla för företag fortsätter att ge fina resultat. Höganäs har fått mycket goda 
omdömen i de båda undersökningar som mäter företagsklimat under 2020 och 2021. I SKR:s 
Insiktsundersökning är Höganäs precis som förra året trea i Sverige. Vi är alltjämt etta i Skåne. 
Det totala NKI:et har ökat något från 83 till 85. Höganäs kommun har mycket höga NKI (Nöjd-
kund-index) på flera av delområdena, bland annat inom bygglov (NKI 88, plats 2 i Sverige), 
livsmedelskontroll (NKI 88, plats 7 i Sverige) samt miljö- och hälsoskydd (NKI 83, plats 10 i 
Sverige).

Under året har vi genomfört cirka 50 företagsbesök. Antalet företagslotsärenden (en kost-
nadsfri tjänst med syftet att göra det enklare att starta och driva företag i Höganäs Kullabygden) 
har under året ökat kraftigt och vi har totalt genomfört tolv företagslotsar. Inom ramen för 
Familjen Helsingborgsamarbetet har handläggare inom livsmedel och miljö- och hälsoskydd 
samt bygglov erbjudits och gått en utbildning i motiverande samtal för att utveckla service-
graden ytterligare. Även en gemensam utbildning i stärkt företagsklimat, samordnad och arrang-
erad av samhällsbyggnadsförvaltningen och näringslivsavdelningen, har genomförts under året.

Strategi:  Växla upp upplevelsenäringen
Skapa förutsättningar 
att utveckla nya besök-
sattraktioner ihop med 
näringen och vässa de 
besöksattraktioner som 
redan finns. Arbeta till-
sammans med företag 
och föreningar för att 
stärka upplevelseutbu-
det och destinationen 
Höganäs/Kullabygden. 
Stärk stadskärnan till 
en livligare upplev-
else- och handelsplats. 
Utveckla utbudet 
av kultur-, sport och 
rekreationsmöjligheter.

Vi har under året jobbat med frågan om ett levande Kullabygden året om, detta för att möta 
utmaningen vi haft de senaste åren med extremt många besökare på några få platser under några 
veckor under sommaren. Vi genomförde bland annat en kampanj, 10 gömda pärlor där vi lyfte 
mindre kända platser för att sprida ut våra besökare. Vi genomförde också en influenserkampanj 
inom Familjen Helsingborg, “ditt naturnära äventyr”, 31 influencers fick uppleva nordvästra Skåne 
i Höstskrud under 45 dagar, varav 11 valde att besöka Kullahalvön. 80 inlägg med fler än 1000 
stories som nådde 1 800 000 unika personer.

För att få fler att besöka kommunen har vi utvecklat reseanledningar under andra delar av 
året än sommaren, där vinterbad är en viktig del. Vi har än så länge lyckats få 3 badstegar som 
ligger i under hela året, men har förhoppningar på att även kunna få till en bastu i Mölle för att 
företagen ska kunna paketera och sälja vintern på ett annat sätt. Vi har också haft en isbana på 
plats i stadskärnan för både besökare och invånare.

Olika projekt pågår fortlöpande med syfte att stärka strategin exempel på detta är utvecklingen 
av hamnområdet, sammanslagning av Keramiskt center och Höganäs museum liksom ombyg-
gnaden av Storgatan som är klar med alla etapper utom en. Stadslivsgruppen har också erbjudit 
olika evenemang och pyntat för en levande stadkärna året om.

Av de 269 nystartade företagen under året var 24 inom besöksnäringen. Många roliga nyheter 
som tillförde nya reseanledningar till Kullabygden, bland annat Salty dog i Mölle som riktade sig 
mer mot en yngre målgrupp med livemusik, något som tidigare saknats, även glamping i vingård 
och olika evenemang som Kullared på Blå Hallen har bidragit till fler upplevelser i Kullabygden.

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

Omvärldsanalys: Höganäs måste hänga med i besöksnäringen som är en stor och växande 
bransch som professionaliseras snabbt. 3
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Strategi: Utveckla dialog och service

Skapa smarta 
forum och former 
för konstruktiv 
dialog med 
medborgare, 
näringsliv och 
föreningsliv.
Utveckla service 
i framkant för 
att möta krav 
på smidighet, 
enkelhet och 
snabbhet.

I SKR:s insiktsundersökning behöll vi vår fina placering och är i den absoluta toppen i Sverige. Servicecenter 
som är våra medborgares väg in i kommunen har under året haft ett snitt på inkommande samtal på 7 800 per 
månad och av dessa samtal tas 69 % direkt omhand av servicecenter. Vi ser en ökning av digital kontakt med 
kommunen där inkommande chattar har mer än fördubblats samt att kommunikation och frågeställningar 
på kommunens facebooksida ökat. Webben www.hoganas.se nylanserades i april 2021 och har sedan dess haft 
830 000 sidvisningar av 276 000 unika besökare. Vid lansering kopplades rek.ai på, ett verktyg som genom 
artificiell intelligens ger varje besökare personaliserade rekommendationer med länkar som passar besökaren.

Flera digitala utvecklingsinsatser har gjorts i kommunen för att förenkla för våra medborgare, besökare 
och företagare. Nya e-tjänster har utvecklats för att möta behovet av att kunna lösa sina ärende dygnet runt. 
Vi ser även att satsningen på digitala tjänster ger resultat. I år har till exempel 75% av alla ansökningar och 
anmälningar inom bygglov kommit in via e-tjänst.

Vi har fortsatt arbetet med att implementera så kallade Lo-Ra sensorer. Dessa kan visa upp allt från tem-
peraturerna på badplatser till om en parkeringsplats är upptagen eller ledig. Under året har vi även gått över 
till ett digitalt parkeringsövervakningssystem.

Kommunen har också satsat mycket på utvecklingen av välfärdsteknik och digitalisering som stöd för 
den enskildes självständighet. Exempel på detta är utöver e-tjänster även digitala spel och DigiRehab. Ett 
integrationsprojekt, “Nyckel till fritid”, startade i slutet av året och har som målsättning att få nysvenskar att 
intressera sig för att delta i föreningsliv. Ett samverkansprojekt mellan kultur- och fritidsförvaltningen och 
socialförvaltningen.

Under året har flertalet medborgardialoger genomförts, bland annat på temat digitalt utanförskap, 
hotellet i Höganäshamn och ett nytt bibliotek/kulturhus.

Visionsbyggsten: Växande småstadscharm
Befolkningstillväxt, mötesplatser och alternativa boendeformer möjliggör en dynamisk miljö där 
kommunen blir ännu mer levande. Höganäs kommun bygger vidare på en varierad boendemiljö 
genom att möta en större variation av livsstilar och behov i alla livsfaser. Den charmiga enkel-
heten och närheten finns kvar 2025.
Omvärldsanalys: Höganäs behöver förstå samhället där det finns allt fler med olika etnisk/
kulturell bakgrund, livsstilar och engagemang i nya former. Höganäs behöver ha beredskap för 
åldrande befolkning, ekonomisk kris, klimatförändringar och resursbrist.

4 Visionsbyggsten: Långsiktigt hållbart Höganäs
Höganäs växer och utvecklas med minskad belastning på miljön. Höganäs har fortsatt stark bered-
skap för ekonomiska risker genom att vara bland Sveriges ekonomiskt allra starkaste kommuner. 
Höganäs har en stark social sammanhållning och gemenskap som präglas av tillit och tolerans. Det 
är lätt att leva hälsosamt i Höganäs.
Omvärldsanalys: Höganäs behöver ha beredskap för åldrande befolkning, ekonomisk kris, 
klimatförändringar och resursbrist.

Strategi: Förverkliga miljömässig hållbarhet

Integrera miljö-
mässig hållbarhet i 
alla processer och 
verksamheter.
Tydliggör och ta 
hänsyn till miljö-
konsekvenser av 
våra beslut.

Arbetet med att förverkliga miljömässig hållbarhet går framåt. Aktuell hållbarhets årliga ranking visar att 
kommunen gör mycket rätt. Vi placerades på plats 26 i Sverige och på plats fem av de skånska kommunerna, 
ett resultat som är markant bättre än tidigare år. Vi ser också att positionen kan stärkas ytterligare genom 
beslutade åtgärder kopplade till miljöprogrammet. Under året kom kommunen med i “Glokala Sverige” och 
i samband med det påbörjades strategi för Agenda 2030. Förtroendevalda och tjänstepersoner har fått utbild-
ning i de globala målen och förvaltningar och bolag har startat arbete med att utveckla sitt bidrag till uppfyl-
lelse av målen. Ett viktigt steg för att stärka vårt hållbarhetsarbete.

Under året ser vi att energiförbrukningen fortsätter minska i kommunens lokaler. Spillvärmeutnyttjan-
det till fjärrvärmeproduktionen är hög. Vi fortsätter bygga ut laddinfrastruktur för elbilar och under året har 
laddstolpar byggts ut vid hemvårdens hus. För tunga fordon har avtal om HVO bränsle tecknats som är ett 
fossilfritt alternativ till diesel.

Genom en ny livsmedelsupphandling har vi stärkt miljöprestandan på de livsmedel som kommunen 
köper in med ökad andel ekologiska och närodlade livsmedel. Ett projekt för att minska avfallsmängden har 
genomförts på Väsbyhemmet tillsammans med NSR, projektet planeras även spridas till andra boenden i 
Höganäs Omsorg AB.

5

Strategi: Stärkt social hållbarhet

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

Arbetet för stärkt social hållbarhet har under året fortsatt med goda resultat generellt sett. Vid årsskiftet låg 
arbetslösheten i kommunen på en relativt låg nivå, både jämfört med andra kommuner i Skåne och natio-
nellt. Det gäller både ungdomsarbetslösheten och den totala arbetslösheten i alla åldersgrupper. Långtidsar-
betslösheten sticker fortsatt ut negativt, en nationell trend. Vi arbetar dock framgångsrikt med motivation 
till studier, extratjänster och arbete i kombination med utbildning, för att få ut fler på arbetsmarknaden.

Det är tydligt att känslan av trygghet har ökat på våra skolor under året. Systematiska och långsiktiga 
satsningar på trygghet och värdegrund börjar ge resultat. Exempel på detta är arbete med trygghetsteam, sys-
temstöd för att hantera kränkningar och andra tillbud, elevcoacher, organiserade rastaktiviteter och vuxna som 
ingriper i högre utsträckning. Arbetet för ökad delaktighet bland elever är på god väg, men vi är inte i mål.

Klienter inom socialtjänsten, specifikt Individ- och familjeomsorgen, är förhållandevis nöjda med 
bemötande och tillgänglighet. På frågan hur nöjd man är med det stöd man får av socialtjänsten, sam-
mantaget, är över 90 % nöjda. Ett område sticker dock ut negativt, ungdomar +13. En genomlysning av 
socialtjänstens arbete kopplat till ungdomar i riskzonen inleddes mot slutet av året. 

Inom LSS-verksamheterna är en majoritet av brukarna nöjda med bemötandet. Vad gäller tryggheten 
är siffrorna något lägre och här kan det finnas fortsatt utvecklingspotential. 100 % av omsorgstagare inom 
äldreomsorgen uppger att de är nöjda med bemötandet. För att öka kontinuiteten inom hemtjänsten och 
därmed minska antalet medarbetare som möter omsorgstagare, har ett stort arbete genomförts med fokus på 
utbildning i bemanning och införande av stödsystem. Vi arbetar också med Delaktighetsmodellen för att öka 
delaktigheten bland brukare och omsorgstagarare, samt med modellen IBIC, Individens behov i centrum. 

Vad gäller mötesplatser, har vi fått ett antal nya mötesplatser i både digitalt och fysiskt format. Digital 
fritidsgård för ungdomar har lanserats, en satsning på friluftslivet har inletts och Mötesplats Snäckan för 
personer med funktionsvariationer har öppnat. Trots pandemin har vi arrangerat en mängd olika aktiviteter 
och evenemang under året, för både barn och unga, familjer och seniorer, med tusentals deltagare totalt. 
Dessutom har Sportbanken öppnat, en verksamhet för gratis utlåning av sport- och fritidsutrustning.

Under våren hade vi tyvärr en sprängning på Långarödsvägen som vi tillsammans, inom koncernen, 
hanterade väl efter omständigheterna. Tryggheten och säkerheten i våra bostadsområden bedöms, trots 
allt, vara hög. Problemen med narkotika och öppen droghandel oroar dock, problem som tycks ha ökat 
trots stängda gränser och begränsat inflöde under pandemin. Polisen i Höganäs har arbetat mycket aktivt 
mot narkotikaproblematiken, det har medfört att antalet anmälda narkotikabrott har skjutit i höjden, i 
brottsstatistiken. Något som också ökat på ett oroande sätt är våldet i nära relationer. Pandemin har bidragit 
till denna ökning, även detta en nationell trend.

Servicecenter har under 
året haft ett snitt på

7.800 
inkommande samtal 
per månad  
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Nominerad till Sveriges 
kvalitetskommun
Vi har under året blivit nominerade till att vara en av 
fem kommuner som nu har chansen att plocka hem ut-
märkelsen Sveriges Kvalitetskommun. Till Sveriges Kva-
litetskommun utses den kommun som har lyckats bäst 
med att utveckla demokrati, service, arbetsgivarpolitik 
och samhällsbyggande och med att leverera tjänster med 
hög kvalitet. Förutom Höganäs är Burlöv, Nacka, Stock-
holm och Vallentuna nominerade. Vinnaren presenteras 
på Kvalitetsmässan i Göteborg i maj 2022.

Bland de tio bästa kommunerna på 
sociala medier
Enligt Dagens Samhälle tillhör Höganäs de 10 bästa 
kommunerna i Sverige på sociala medier. Vår målsätt-
ning med vår starka närvaro på sociala medier är att 
informera och inspirera våra följare. Antalet följare på 
varje kanal visar att många är intresserade att få upp-
leva det Kullabygden har att erbjuda och ta del av livet 
i Höganäs kommun.

Deltagande i Almedalsveckan
Höganäs brottsförebyggande arbete inspirerar övriga 
Sverige, därför deltog vi i årets digitala Almedalsvecka. 
Det fanns också ett intresse utifrån hur vi arbetar 
gentemot företagen i kommunen. Kommunens säker-
hetsansvarige samt företrädare för Handelsplats Hö-
ganäs delade med sig om sitt arbete för att uppmuntra 
andra intresserade.

Välj Kullagymnasiet, spela hockey
Kullagymnasiet har tagit pucken och ger unga elever 
möjlighet att satsa på sin ishockeykarriär på gymnasie-
nivå. Ett nytt starkt samarbete har trätt i kraft och i au-
gusti gavs elever möjlighet till samma elitutbildning som 
andra specialiserade gymnasium har runt om i landet. 
Jonstorp Hockey har skolat många hockeyproffs genom 
åren som spelar i både NHL och SHL – här finns erfa-
renheten, kulturen och kompetensen.
I Jonstorps nya och fräscha lokal arbetar erfarna tränare 
för att ge hockeyspelande ungdomar bästa möjliga för-
utsättningar att utvecklas och frodas hemma i bygden. 
En fantastisk möjlighet för såväl kommunen i stort som 
för framtida talanger.

Nytt fritidsprojekt för nyanlända 
barn och ungdomar
Sedan augusti pågår ett projekt som heter ”Nyckel till 
fritid” och har som mål att erbjuda nyanlända barn och 
ungdomar i kommunen en introduktion till fritidslivet 
i Höganäs. Det är också en möjlighet att ta tillvara på 
nyanländas egna erfarenheter och engagemang.
Föreningsaktiviteter främjar hälsan, ger sociala kontak-
ter och skapar ett utökat nätverk, vilket kan vara till stor 
hjälp för nyanlända familjer. Ambitionen som kommun 
har är att vara mer aktiv och arbeta mer långsiktigt för 
att föreningslivet ska bli en naturlig del i de nyanlända 
familjernas liv. 

Höganäs kommun fortfarande 
billigast i Skåne
Nils Holgersson-rapporten utropar för tredje året i rad 
Höganäs kommun som den billigaste bostadskommu-
nen i Skåne och den nionde billigaste i Sverige. I rap-
porten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets 
samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för 
sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. 
Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som 
finns mellan olika kommuner och målet är att skapa de-
batt som kan leda till sänkta priser för kunderna.

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

Att jämföra och analysera nyckeltal ger kunskap som 
kan bidra till förbättringar och verksamhetsutveckling.

KKiK innehåller cirka 40 nyckeltal som är indelade 
i följande områden:

BARN OCH UNGA

STÖD OCH OMSORG

SAMHÄLLE OCH MILJÖ

Läs om våra resultat på nästa sida.

Medborgare Väsentliga händelser

Strategierna ”växla upp upplevelsenäringen”,  
”stärk skolans bredd och spets”och nyaste strategin  

”stärkt social hållbarhet” är kopplade till perspektivet medborgare. 
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Ett antal nyckeltal som är plockade ur de cirka 40 mått som är med i KKiK presenteras nedan. Diagrammen 
visar resultatet, värdet, från den kommun med sämst resultat och den kommun med bäst resultat. Det visar också 
resultatet för Höganäs och vilket som är medelvärdet. De färgglada måttlinjerna anger hur Höganäs  kommuns 
resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grön ruta betyder att Höganäs resultat ligger bland de 
25 procent av kommunerna med bäst resulat, gul ruta bland de 50 procent i mitten och röd ruta bland de 
25 procent som har minst fördelaktigt resultat. Den vita trendpilen till höger anger om värdet är en förbättring eller 
en försämring för Höganäs mellan 2020 och 2021. 

   Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel

SÄMST BÄST

91,58,6 73,7

HÖGANÄS

    Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan

4,46,4 5,15,4

BÄSTMEDELSÄMST

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

SÄMST BÄSTMEDEL

10065,8 91,1 94,6

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

10057,9 88,2 92,5

MEDELSÄMST

Andelen elever som tar examen från gymnasiet inom 
4 år är relativt stabilt sedan 2015 men trenden har visar på 
ett högre värde än förra året som var 69,5 procent. I detta 
resultat ingår också de elever som började gymnasiet på 
introduktionsprogram, exempelvis nyinvandrade elever. 
Nio av tio elever får godkänt i idrott och hälsa i Sverige 
men här finns mycket stora variationer mellan skolenhe-
ter, där det i vissa skolor endast är hälften av eleverna som 
fått godkänt betyg. I Höganäs ligger vi bra till,  av alla i 
åk 9 har 94,6 procentgodkänt betyg i idrott och hälsa. 
Vi vet att idrottandet minskar i landet bland såväl flickor 
som pojkar och i alla åldersgrupper och hoppas att pan-
demin inte bidragit till avhopp när aktiviteter legat nere. 

Personaltätheten inom förskolan sjunker något till snittet 
5,2 barn per årsarbetare i Svergie, Höganäs ligger ytterli-
gare lite högre med 5,4 årsarbetare per barn.  Detta avser 
alla förskolor oavsett regi. 
Matematiken i åk 6 tillhör de globala målen där vi kan se 
att fler och fler i barn i Sverige inte klarar matematiken. 
Höganäs ligger över medel i Svergie på 92,5 procent, vil-
ket är ett riktigt bra resultat jämfört med övriga kommu-
ner. Totalt sätt i Sverige går det att se skillnader mellan 
flickor och pojkars resultat men också vilken utbildning 
som föräldrarna har spelar roll på barnens resultat. 
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    Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd,  
    medelvärde

SÄMST BÄSTMEDEL

171 15 7

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

7180 44 22

BÄSTMEDELSÄMST

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

SÄMST BÄSTMEDEL

724 1619

    Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel 

10065 88 93

MEDELSÄMST BÄST

ST
Ö

D
 O

C
H

 O
M

SO
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HÖGANÄS

HÖGANÄS

ANTAL BARN

PROCENT

HÖGANÄS

PROCENT

HÖGANÄS

DAGAR

HÖGANÄS

DAGAR

HÖGANÄS

ANTAL

HÖGANÄS

PROCENT

Väntetiden för beslut om försörjningsstöd har i Sverige 
legat i princip oförändrad, med ett medelvärde på 15 da-
gar. Däremot är spridningen mellan kommuner stor, från 
en dag upp till 71 dagar. I Höganäs är väntetiden 7 dagar 
vilket är i samma nivå som förra året.
Väntetid till boende för äldre och funktionshindrade 
med särskilda behov ökar generellt sett vad gäller medel-
värde, vilket är en negativ utveckling. I Höganäs har vi 
relativt kort väntetid till särskilt boende, 22 dagar inom 
äldreomsorgen. För LSS har vi för få med ansökningar 
och värdet kan därför inte visas. 
Medelvärdet vad avser personalkontinuitet inom öppen 
hemtjänst ligger på 16 personer i snitt i Sverige. Sprid-
ningen av resultaten mellan kommuner sträcker sig från 7 
personer till 24 personer. I Höganäs har vi ett genomsnitt 
på 19 personer. Detta gäller hos de personer, 65 år eller 

äldre, som har två eller fler besök av hemtjänsten varje dag 
(måndag-söndag). Mätningen avser tiden mellan 07.00-
22.00. Trygghetslarm, matleveranser och hemsjukvårds-
personal räknas inte. Brukare som inte bott i det egna 
hemmet under hela eller delar av mätperioden exkluderas 
ur mätningen.
Brukarbedömningnen av hemtjänst och äldreboende 
gäller personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett 
att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten. I 
undersökningen får de svara på frågor om de känner sig 
trygga, lider av oro, deras generella hälsotillstånd, be-
mötande och om de ofta besväras av ensamhet. Här har 
Höganäs bättre resultat på 93 procent än rikes 88procent 
men har även fortsättningsvis en förbättringspotential. 

    Företagsklimat enligt öppna jämförelser (Insikt)

SÄMST MEDEL

8656 74 85

    Delaktighetsindex, andel av maxpoäng på frågeformulär

9615 59 91

MEDELSÄMST

   Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person

SÄMST BÄSTMEDEL

266753 517526

    Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel 

752 2927

MEDEL
HÖGANÄS

SÄMST
HÖGANÄS

PROCENT

HÖGANÄS

KILO

BÄST

Resultaten vad företagsklimat enligt öppna jämförelser 
fortsätter att vara riktigt bra. Medelvärdet i Sverige har 
ett index på 74 där Höganäs ligger på 85. Höganäs är 
tredje bäst i Sverige enligt Insikt och visar på en positiv 
trend sedan 2012. Nyckeltalet ”delaktighetsindex” visar 
på en stor spridning mellan kommunerna där 91 procent 
av maxvärde är högsta värde och 15 procent lägst. Höga-
näs resultat är 91vilket är näst bäst resultat i Sverige är är 
bland annat en effekt av arbetet med strategin ”utveckla 
dialog och service”. Värdet baseras på 25 frågor för att få 
en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för med-
borgarna att delta i kommunens utveckling, exempelvis 
via medborgardialoger och möjligheten att få kontakt 
med en politiker. 

Vad gäller resultaten för miljömåtten visas en svagt ned-
åtgående trend på riksplanet för total mängd insamlat 
hushållsavfall, vilket är positivt då allt mindre slängs.  
Jämfört med resten av riket är Höganäs bra på att samla 
in förpackningar och returpapper men mindre duktiga 
på farligt avfall, mat- och restavfall. 
Trenden för andel ekologiska livsmedel är däremot sta-
digt ökande sedan 2007 och senaste medelvärdet är 29 
procent, men med en spridning från 2 procent till hela 
75 procent. Miljömåtten tenderar att ha bättre resultat i 
södra Sverige och främst i storstadsområden. Vill du läsa 
mer om våra mått i kommunens kvalitet i korthet (kkik) 
kan du gå in på vår hemsida www.hoganas.se.
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69,7
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Bemanning och volym
Antalet tillsvidareanställda i koncernen var vid årsskiftet 
1 783 personer, 25 fler än fjolåret – denna siffra inklude-
rar Höganäs kommun, Höganäs Omsorg AB, Höganäs 
Energi AB och AB Höganäshem. I övriga kommunala 
koncernbolag finns inga anställda. Ytterligare 280 per-
soner var visstidsanställda vid årets slut, 38 färre än året 
innan vilket gjorde att totalt sett var antalet månadsan-
ställda något lägre än året innan. Antalet timvikarier/in-
termittent anställda ligger i stort sett på samma nivå som 
2020, det skiljer 4 personer vid årsskiftet. Detta på grund 
av att pandemin satt fokus på kontinuitet och verksam-
heterna har sett ett värde i att låta befintlig deltidsanställd 
personal frivilligt gå upp i tid och arbeta mer, istället för 
att ta in en extra korttidsvikarie. 

Efter flera år av en sjunkande sjukfrånvaro gick sjukfrån-
varon upp under 2020, för att nu under 2021 sjunka lite 
igen. Sjukfrånvaron var 6,2 % av den totala arbetstiden 
för koncernens månadsanställda (det vill säga tillsvidare-
anställda och visstidsanställda med månadslön) under 
2021, att jämföra med 7,0 % under 2020. Om man 
istället tittar på all arbetad tid i koncernen blir årets siffra 
5,8 % att jämföra med 2020 års nivå på 6,6  %.

Höganäs Omsorg AB har högst korttidsfrånvaro i koncer-
nen med sina 4,5 % medan Höganäs Energi AB har lägst 
på 1,6 %. Höganäs kommun ligger däremellan på 2,9 %.

pet. Inom ramen för ledarskapsprogrammet visualisera-
des ledarskapet som en diamant. I ledarskapsdiamanten 
finns fyra dimensioner - det empatiska ledarskapet, det 
modiga ledarskapet, det resultatorienterade ledarskapet 
och det visionära ledarskapet. Detta ska vara den gemen-
samma nämnaren för alla chefer. Ibland behöver ledar-
skapet vara mer modigt än empatiskt, ibland måste em-
patin väga över. 

Ledarprogrammet har fått sin fortsättning i de så kall-
lade ”coachgrupperna” där kommunens ledare har kun-
nat träffas i mindre grupper över förvaltningsgränserna.
Ledarforum, dagen för alla chefer, genomfördes i okto-
ber. I samband med detta delades även priserna för ”årets 
uppväxlare” och ”årets medarbetare” ut – och nästa steg i 
arbetet lanserades: medarbetardiamanten. En motsvarig-
het till ledardiamanten med samma dimensioner. Syftet 
med medarbetardiamanten, liksom med ledardiaman-
ten, är att tydliggöra förväntningar och i och med detta 
skapa tillfälle till dialog och utveckling.

Strategisk kompentensutveckling 
Runt om i de kommunala verksamheterna sker ständigt 
kompetensutvecklingsinsatser utifrån kompetensförsörj-
ningsplanen och dess handlingsplaner på förvaltningsnivå. 
Här följer två goda exempel:

Höganäs Omsorg AB (HOAB) har under året påbör-
jat en satsning kallad Äldreomsorgslyftet. Det syftar till 
att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad 
vård och omsorg genom att ge ny och befintlig perso-
nal möjlig het att genomgå utbildning på betald arbets-
tid. Inom HOAB har medarbetare läst fristående kurser 
till att bli undersköterska och på hösten började cirka 20 
medarbetare studier på halvtid till specialistundersköter-
ska med olika inriktningar. Satsningen kommer fortsätta 
under 2022 - 2023 och finansieras delvis av statsbidrag. 

Under hösten började också tankar kring att utbilda häl-
soinspiratörer växa fram, då det fanns statsbidrag att söka 
även för detta. Förfrågan gick ut till samtliga grupper 
inom äldreomsorgen samt till legitimerad sjukvårdsperso-
nal inom HOAB. Totalt utsågs 26 hälsoinspiratörer. De 
gick inledningsvis två halvdagars introduktionsutbild-
ning i företagshälsovårdens regi, som ska fyllas på med 
ytterligare ett utbildningstillfälle med inriktning mot 
psykisk ohälsa. 

Rollen som hälsoinspiratör är bred, uppdraget styrs och 

Totalt i koncernen är både lång och kort frånvaro under 
2021 på en lägre nivå än 2020, sett till antalet dagar är 
minskningen cirka 3600 dagar vilket är en betydande 
minskning med tanke på pandemin. 

Värt att notera särskilt är att hur vi än vänder och vri-
der på sjukfrånvarostatistiken blir inte bilden helomfat-
tande vad gäller all frånvaro, sjuktalen visar enbart egen 
sjukdom. För att få en mer rättvisande bild av pandemi-
frånvaron behöver både VAB, smittbärarpenning och er-
sättning för anhörigvård läggas till. I nyss nämnda exem-
pel kommer ersättningen från Försäkringskassan istället 
för arbetsgivaren – och syns därför inte i de kommunala 
systemen.

Pandemin har påverkat kommunen och hela arbetsmark-
naden. Även om kommunala verksamheter fortfarande 
anses vara attraktiva anställningar har 2021 generellt 
präglats av försiktighet, längre vakanstider och generellt 
ett svårare rekryteringsläge än tidigare.

Året har precis som året innan präglats av planering in-
för olika scenarier, beredskap inför värre smittläge och 
implementering av digitala arbetssätt. 

Arbetet med ”Heltid som norm”, det partsgemensamma 
avtalet sedan 2016, gick in i en konkret fas under hösten 
vilket gjorde att cirka 100 deltidsanställda medarbetare 
inom Höganäs Omsorg AB valde att gå upp till heltid. 

Omställningen med fler heltidsanställda har medfört 
flera fördelar i kontinuitet, men även nya arbetssätt 
som innebär påtagliga förändringar för verksamheter-
na. Samverkan och dialog pågår med medarbetare, på 
arbets platsträffar och i samverkansgrupper, för att fort-
sätta utvecklingen av bemanning och schema. 

Kommunledningskontorets många visstidsanställda be-
ror på det stora antalet åtgärdsanställningar (arbetsmark-
nadsåtgärder) som Höganäs Utvecklingscentrum fått 
statligt stöd för. Dessa åtgärdsanställda är utplacerade 
i de kommunala verksamheterna, men organisatoriskt 
är de anställda på Utvecklingscentrum på kommun-
ledningskontoret. Åtgärdsanställningarna omfattar ett 
år, men kan förlängas ytterligare ett. 

Höganäs – arbetsgivare i framkant
Strategin ”arbetsgivare i framkant” har även i år präglat det 
strategiska HR-arbetet, introduktionen för nyanställda 
genomfördes i mindre grupper och arbetsnätets 
coronainformation för chefer och medarbetare upp-
daterades löpande.

HR-avdelningen har påbörjat arbetet med digital 
onboard ing för alla medarbetare, lönekartläggning 
är genomförd för att säkra konkurrenskraften, nytt 
samverkans avtal kom på plats både inom kommun och 
Höganäs Omsorg AB – och inspirationsföreläsningar 
genom fördes. Dessutom har fokus i hela koncernen legat 
på att utveckla verksamheterna kontinuerligt för att ge 
goda insatser till våra medborgare men också stimule-
rande arbete till våra medarbetare – och koncernen har 
visat goda resultat inom bland annat skola, näringsliv, 
handläggning av bygglov och kommunal service.

Höganäs kommun har peppat sin personal till rörelse 
och gemenskap genom att erbjuda kostnadsfri träning för 
sina anställda. Alternativen som erbjöds under året var 
träningspass, simning eller introduktion på Sportcenters 
gym samt yoga, spinning och funktionell träning. Trä-
ningen genomfördes utanför arbetstid. Satsningen var 
mycket populär och fortsatte i den omfattning som res-
triktionerna tillät under hela året.

Ledarskapsprogram
och medarbetardiamant 
Den gemensamma grund som de senaste årens ledarut-
bildning gett har varit väldigt uppskattad av kommunens 
ledare - och en förutsättning för att växla upp ledarska-

Väsentliga personalförhållandenMedarbetare

Strategin ”arbetsgivare i framkant” är 
kopplad till perspektivet medarbetare
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per förvaltning och 
anställningsform

2021 2020
Tillsvidare-
anställda

Visstids-
anställda

Totalt antal 
anställda

Tillsvidare-
anställda

Visstids-
anställda

Totalt antal 
anställda

Höganäshem AB 18 0 18 17 1 18

Höganäs Energi AB 39 1 40 36 0 36

Höganäs Omsorg AB 599 112 711 579 127 706

Summa koncernbolagen 656 113 769 632 128 760

Nämndsservice KLK 0 5 5 0 5 5

Kommunledningskontor 87 59 146 81 85 166

Räddningstjänsten 25 0 25 24 1 25

Samhällsbyggnadsförvaltningen 51 3 54 48 4 52

Teknik- och fastighetsförvaltningen 152 3 155 151 8 159

Kultur- och fritidsförvaltningen 69 6 75 68 3 71

Utbildningsförvaltningen 656 82 738 667 70 737

Socialförvaltningen 87 9 96 87 14 101

Summa kommunen 1127 167 1294 1 126 190 1 316

Summa kommunkoncernen 1783 280 2063 1 758 318 2 076

utformas till stor del av medarbetarnas behov. Uppdraget 
har ett tydligt fokus på preventivt hälsoarbete i arbets-
grupperna, därför kommer hälsoinspiratörerna ha en 
egen punkt på varje arbetsplatsträff och kan framåt vara 
ett stöd och ett bollplank för både medarbetare och che-
fer i det långsiktiga hälsoarbetet. Tanken är också att häl-
soinspiratörerna ska kunna ta hjälp och inspireras av var-
andra. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att inspirera 
och marknadsföra aktiviteter som förbättrar hälsan på 
arbetsplatsen, lyfta olika teman kring hälsa (kost/motion/
sömn/med mera), vara lyhörd för hur personalen mår och 
bidra till glädje på arbetsplatsen.

Samarbeten i familjen Helsingborg 
Att samarbeta med grannkommunerna för att få större ge-
nomslag har varit ett lyckat koncept inom flertalet yrkes-
områden de gångna åren. Traineeprogrammet, som är ett 
led i den strategiska kompetensförsörjningen, rekryterade 
nio deltagare till den sextonde omgången. Målgrupp var, 
som alltid, nyutexaminerade akademiker med begränsad 
arbetslivserfarenhet men med ett brinnande samhällsen-
gagemang. Mentorsprogrammet för chefers erfarenhetsut-
byte startades upp i oktober och programmets träffar körs 
digitalt. Fem gemensamt upphandlade ledarprogram har 
rullat under året, främst har de genomförts digitalt.

Koncern Kommun

Nyckeltal I förhållande till 2021 2020 2021 2020

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

Tid med långtidssjukfrånvaro 
(> 60 dagar) Total sjukfrånvarotid 62% 56% 62% 57%

Sjukfrånvarotid för kvinnor Sammanlagda ordinarie arbetstid för kvinnor 6,3% 7,2% 5,1% 6,0%

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

Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 
29 år eller yngre

Sammanlagd ordinarie arbetstid i 
åldersgruppen 29 år eller yngre 5,7% 5,6% 4,6% 5,2%

Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 
30–49 år

Sammanlagd ordinarie arbetstid i 
åldersgruppen 30–49 år 5,5% 6,3% 4,5% 5,6%

Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 
50 – w år

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

 

2021 2020

Åldersstruktur  
och kön

Åldersgrupp Kön Åldersgrupp Kön

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

29 30-49 50 + Total Kvinnor Män 

AB Höganäshem 0 7 11 18 9 9 1 5 12 18 9 9

Höganäs Energi AB 3 17 20 40 17 23 2 15 19 36 15 21

Höganäs Omsorg AB 78 291 342 711 599 112 80 291 336 707 618 89

Summa koncernbolagen 81 315 373 769 625 144 83 311 367 761 642 119

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

Kommunledningskontor 14 72 60 146 88 58 23 80 62 165 98 67

Räddningstjänsten 1 12 12 25 2 23 1 13 11 25 2 23

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2 28 24 54 32 22 4 28 20 52 29 23

Teknik- och fastighetsförvaltningen 3 63 89 155 90 65 3 62 94 159 91 68

Kultur- och fritidsförvaltningen 6 37 32 75 42 33 4 36 31 71 41 30

Utbildningsförvaltningen 28 366 344 738 613 125 31 379 321 731 601 130

Socialförvaltningen 5 48 43 96 89 7 12 46 43 101 91 10

Summa kommunen 59 628 607 1286 971 315 78 646 585 1309 955 354

Summa kommunkoncernen 140 943 972 2063 1596 459 161 957 952 2070 1597 473

Den totala sjukfrånvarotiden var något lägre 2021 än 
året innan, men som tidigare nämnts har båda åren 
inkluderat mycket annan frånvaro som gör siffrorna 
svåranalyserade. Korttidsfrånvaron har minskat, vilket 
gör att andelen långtidssjukfrånvaro av den totala sjuk-
frånvaron generellt ökat något, i detta fall när sjuk-
frånvaron var över 60 dagar. Kvinnornas sjukfrånvaro 
ligger fortfarande högre än männens, både i koncernen 

och kommunen, även om skillnaden mellan könen 
är mindre i kommunen. Den yngsta åldersgruppens 
frånvaro ökar något på koncernnivå, medan sjukfrån-
varon bland de övriga minskar. För att öka hälsan och 
närvaron - och minska sjukfrånvaro har kommunen 
gjort flera satsningar, bland annat på gratis träning, 
hälsoinspiratörer inom HOAB och förvaltningarna har 
genomfört utbildningsinsatser såsom stresshantering.

Trenden med ökande andel tillsvidareanställda håller i sig, främst är det Höganäs Omsorg AB som står för ökningen. 
Med detta vinner verksamheterna kontinuitet och attraktivitet – och medarbetarna vinner ökad anställningstrygghet.

De flesta förvaltningar och bolag har en liknande åldersstruktur på så vis att gruppen ”30-49 åringar” och gruppen  
”50 +” är ungefär lika många. Teknik- och Fastighetsförvaltningen och Höganäs Omsorg AB sticker ut, eftersom de 
har båda betydligt fler i den äldsta åldersgruppen. Inom Höganäs Omsorg pågår både ”Heltid som norm” och kompe-
tensutvecklingsinsatser för att öka attraktiviteten för unga.

Personalen i siffror 
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Innovation och nytänkande
Från och med i år har kommunen inrättat en inno-
vationsfond. Som medarbetare eller arbetsgrupp finns 
möjligheten att utveckla välfärden i Höganäs och få 
finansiering till verksamheten för det. Innovationen 
behöver inte vara stor och revolutionerande utan kan 
vara en liten idé som gör skillnad och förnyar.  För att 
beviljas medel ur fonden ska idén bidra till att effektivi-
sera kommunens verksamhet, utveckla vår service och 
våra tjänster och därmed skapa nytta för våra medbor-
gare. Hittills har drygt 50 förslag kommit in till fonden 
och vi är stolta och glada att vi har så nytänkande och 
påhittiga medarbetare.

Höganäs Omsorg AB tar nästa steg i 
sin digitala transformation
Höganäs Omsorg AB har tagit nästa steg i sin digitala 
transformation när den rykande färska appen Hoapp 
infördes inom äldreomsorgen, hemsjukvården och 
LSS. Appen har installerats på alla arbetstelefoner i 
verksamheterna och i den kan våra medarbetare hitta 
de rutiner de behöver när de är hemma hos en omsorgs-
tagare. Dessutom finns det checklistor, viktiga länkar 
och nyheter. Den digitala transformationen bolaget 
just nu genomgår innebär flera nya arbetssätt, verktyg 
och förändringar som är nödvändiga för att möta fram-
tidens vård- och omsorgsbehov.

Höganäs kommunfullmäktige i 
VR- först i Sverige
Torsdagen den 29 april 2021 sammanträdde Höganäs 
kommunfullmäktige och för första gången direktsän-
des mötet i så kallad Virtual Reality (VR). Höganäs 
kommun satsar på digitalisering och VR, och för första 
gången i Sverige (troligtvis även i Skandinavien) di-
rektsändes ett kommunfullmäktigesammanträde i VR 
över YouTube. På så vis kunde tittare ta del av mötet, 
som om de själva stod framme bredvid talarstolen och 
blickade ut över Sessionssalen i Stadshuset i Höganäs. 
Med rätt utrustning var det även möjligt att kunna höra 
var i lokalen ljudet kom ifrån. 

E-tjänsten för sportbanken är i bruk
Höganäs nya Sportbank gör det enklare för alla att delta 
i olik  sporter och aktiviteter. Poängen med Sportban-
ken är att minska invånarnas kostnader för sport- och fri-
tidsutrustning och göra det möjligt för fler att vara aktiva. 

Tanken är att kostnaden för utrustning inte får bli ett 
hinder, alla ska kunna testa en ny idrott eller fritids-
aktivitet. Dessutom motverkar vi onödig konsumtion 
och ökar den miljömässiga hållbarheten, helt i linje med 
kommunens mål.

Koldioxidbudget
Höganäs kommun har gjort en beräkning på det ut-
släppsutrymme som vi har kvar för att efterleva paris-
avtalets mål, det har blivit vår koldioxidbudget. Beräk-
ningarna visar att utsläppen måste minska med 15 % 
årligen fram till 2045. I dagsläget förbrukar Höganäs 
cirka 1/6 av den återstående budgeten varje år.
Koldioxidbudgeten fungerar som en kartläggning över 
var utsläppen inom Höganäs kommuns gränser är som 
störst, samt hur fort de behöver minska. Därmed finns 
nu en riktning om var i samhället som utsläppen måste 
minska. Koldioxidbudgeten visar att en minskning på-
går i Höganäs sedan 20 år, men att utsläppen likväl är 
fortsatt stora och minskningstakten för långsam. Höga-
näs koldioxidbudget visar särskilt att transporter av både 
människor och varor behöver minska snabbare, eftersom 
de tre transportsektorerna (inrikes transporter, utrikes 
flyg och utrikes sjöfart) står för ungefär 80 % av kom-
munens koldioxidutsläpp.

Stor efterfrågan på solceller i 
Kullabygden 
När Höganäs Energi lanserade sina solcellsalternativ un-
der våren var responsen stor. Bolaget har anställt en person 
som arbetar heltid med solcellskunder. Det är både lant-
brukare och villaägare som efterfrågar solceller, men även 
flera företag har visat sitt intresse. Den generella debatten 
i samhället om energiproduktion och hållbarhetsfrågor 
har bidragit till försäljningen. Gynnsamma ekonomiska 
bidrag från staten bidrar också till att fler ser det som eko-
nomiskt lönsamt att investera i solceller och batterier för 
lagring av egenproducerad el.

Solceller är ibland inte bara en fråga om energiproduktion 
utan också en estetisk fråga. I Kullabygden finns det flera 
kulturskyddade hus och bostadsområden, och då är det 
viktigt att solcellerna inte stör den visuella upplevelsen. 
Solcellspaneler finns dessutom i olika utföranden och de 
som Höganäs Energi erbjuder är testade och anpassade 
för miljöer med salt och ammoniak. Något som är av 
betydelse för alla som bor kustnära eller bedriver lant-
bruksverksamhet.

Strategierna ”förenkla för företag”, ”utveckla dialog 
och service” och  ”stärkt miljömässig hållbarhet”   

är kopplade till perspektivet utveckling. 

Utveckling Väsentliga händelser
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Resultat

Kommunen Kommunkoncernen Kommunen, exkl expl

Nämnderna
Justerad 
budget

Progn. 
avvikelse 
i delåret Bokslut 2021

Avvikelse 
mot  budget

Avvikelse
mot prognos

Kommunfullmäktige 2,3 0,0 2,0 0,3 0,3

Valnämnd 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0

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

Överförmyndarnämnd 3,7 0,0 3,6 0,1 0,1

Kommunstyrelse 296,5 4,2 292,1 4,4 0,2

Bygg- och miljönämnd 1,5 0,3 1,0 0,5 0,2

Utbildningsnämnd 690,7 3,5 687,2 3,5 0,0

Socialnämnd 500,5 3,1 498,7 1,8 -1,3

Summa nämnder 1 496,3 11,1 1 485,7 10,6 -0,5

Finansförvaltningen -1 496,3 87,1 -1 618,9 122,6 35,5

Summa 0,0 98,2 -133,2 133,2 35,0

KS förvaltningar
Justerad 
budget

Progn. 
avvikelse  
i delåret

Bokslut 
2021

Avvik. mot 
budget

Avvik.
mot 

prognos

KS egen verksamhet 12,1 0,0 12,3 -0,2 -0,2

Kommunlednings-kontoret 87,0 1,0 84,9 2,1 1,1

Kultur- och fritids-förvaltningen 69,2 -0,8 69,7 -0,5 0,3

Räddningstjänsten 23,8 -0,7 24,5 -0,7 0,0

Samhällsbyggnadsförvaltningen 84,8 2,5 82,4 2,4 -0,1

Teknik och fastighetsförvaltningen 
skattefin. 

19,6 2,2 18,3 1,3 -0,9

Summa KS 296,5 4,2 292,1 4,4 0,2

Nämnderna visar ett utfall som ligger i linje med den 
prognos som lämnades i delårsbokslutet. Totalt visar 
nämnderna ett överskott om 10,6 mnkr jämfört med 
budget. Budgetföljsamheten och prognossäkerheten är 
därmed relativt god.

Kommunstyrelsens förvaltningar visar en positiv av-
vikelse om 4,4 mnkr jämfört med budget där kom-
munledningskontoret och samhällsbyggnadsförvalt-
ningen står för större delen av avvikelsen. Avvikelsen 

beror främst på lägre personalkostnader på grund av 
vakanser, sjukskrivningar och föräldraledighet. Sam-
hällsbyggnadsförvaltningen har haft fler bygglovs-
ansökningar under året än vanligt vilket resulterat i 
högre intäkter än budgeterat. 

Det upprättas ingen budget för den kommunala 
koncernen, därför redovisas ingen övergripande 
budgetföljsamhet.
 

Viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning

Resultat 

Denna årsredovisning har upprättats utifrån kommun koncernens räkenskaper per 31 december 2021.

Kommunens resultat för 2021 uppgår till 133,3 mnkr.  
Om resultatet från intäkter som tillhör exploaterings-
verksamheten samt realisationsvinster av anläggnings-
tillgångar inte räknas in uppgår kommunens resultat 
till 85,4 mnkr som är hänförligt den löpande verksam-
heten. I och med att intäkter från exploateringsverk-
samheten kan fluktuera kraftigt från år till år redovisas 
resultatet, i den här årsredovisningen både inklusive och 
exklusive exploateringsintäkter. 

Kommunens finansiella mål för perioden innebär att 
redovisa ett positivt resultat som uppgår till 1,4 procent 

av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag, 
exklusive intäkter kopplade till exploateringsverksam-
heten. Målet är uppnått då resultatet motsvarar 6,1 pro-
cent av kommunens skatteintäkter och generella bidrag. 
Enkelt uttryckt räcker resultatet till att driva kommu-
nens verksamheter i 30 dagar.

Resultatet för kommunkoncernen uppgår till 175,0 
mnkr. Rensat för jämförelsestörande poster för exploa-
teringsintäkter och realisationsvinster vid försäljning av 
anläggningstillgångar uppgår resultatet till 127,1 mnkr.

Årets resultat

Budgetföljsamhet och prognos säkerhet 
för kommunens nämnder
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Finansförvaltningen redovisar en positiv avvikelse mot 
budget på 122,6 mnkr. Avvikelsen utgörs övervägande 
av högre skatteintäkter och generella stats bidrag än 
budgeterat, outnyttjade fonder och reserver, realisa-
tionsvinster från försäljning av anläggningstillgångar 
och intäkter från exploateringsverksamheten. Resul-
tatet beror till stor del på händelser av engångskarak-
tär där regeringens stöd för att kompensera effekten av 
pandemin i form av statsbidrag och permitteringsstöd 
har medfört att resultatet vid utgången av 2021 blev 
starkt och inte så lågt som befarades under våren. 

Finansnettot på 24,0 mnkr landar till stor del på fi-
nansförvaltningen där den största delen avser utdel-
ning och värdeöverföring från de kommunala bolagen. 
AB Höganäshem värdeöverföring avser åren 2019-
2021 då den inte realiserats tidigare år.

Pensionskostnaderna visar en positiv avvikelse då 
budgeten utgår från ett osäkert pandemiläge år 
2020. Inkomst basbeloppet sänktes inte så lågt 
som KPA befarat vilket innebär att inte lika många 
som budgeterat blir berättigade till förmånsbestämd 
ålderspension. Mellan 2020 och 2021 höjdes 
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Skatte- och nettokostnadsutveckling

Skatteintäkter Nettokostnader

Relationen mellan skatteintäkter och nettokostnader är 
en viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning 
både idag och i framtiden. Under de senaste fem åren har 
verksamheternas nettokostnader varit lägre än skattein-
täkterna och utjämningen. Sett som ett snitt över de se-
naste fem åren har nettokostnaderna legat på 97,1 procent 
av skatteintäkterna. 2017 var nettokostnaderna nästa lika 
höga som skatteintäkterna men därefter har skillnaden 
årligen ökat, något som är positivt. En förutsättning för 
att klara framtida investeringsbehov utan upplåning är 
att utrymmet fortsätter att öka.

Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag öka-
de under 2021 med 5,9 procent jämfört med föregående 
år. Motsvarande ökade nettokostnaderna under perioden 
med 1,1 procent. Både socialförvaltningen och utbild-
ningsförvaltningen har under året tagit emot generella 
statsbidrag, det vill säga bidrag av engångskaraktär. De 
båda statsbidragen, skolmiljarden och god vår och omsorg 
av äldre, som tillsammans uppgår till 17 mnkr, bidrar till 
den positiva avvikelsen gällande generella bidrag jämfört 
med budget. Skatteunderlaget har under året varit betyd-
ligt mer gynnsamt än de förutsättningar som antogs vid 
budgeten. Detta innebär att utfallet för skatteintäkterna 
är 2,7 procent högre än budget.

Kommunstyrelsens finansförvaltning
Tkr

Budget  
2021

Justerad 
budget 2021 Utfall

Avvikelse mot 
just.budget 

Ram -1 475 887 -1 496 252 -1 618 856 122 604
Pensionskostnader 49 700 49 700 41 390 8 310

Exploateringskostnader 2 000 0 6 200 -6 200

Övriga kostnader 3 000 3 000 9 812 -6 812

Intern ränta -17 921 -17 921 -16 868 -1 053

Intern intäkt planerat underhåll -7 351 -7 351 -7 351 0

Skatteintäkter & utjämning inkl. kommunala fastighetsavgifter -1 538 987 -1 538 987 -1 584 267 45 280

Finansiella intäkter och finansiella kostnader
Kommunens medelsförvaltning och lån 920 920 528 392

Utdelning kommunala bolag -18 000 -18 000 -21 000 3 000

Oförutsedda behov
Kommunfullmäktige 10 000 10 000 0 10 000

Kommunstyrelse 1 500 1 185 0 1 185

Budgeterade överskott och reserver
Hyresfond 12 600 5 001 0 5 001

Innovationsfond 1 000 839 0 839

Lönejusteringsåtgärder 9 400 2 925 0 2 925

Reserv 6 000 2 185 0 2 185

Resultat 10 252 10 252 0 10 252

Ej budgeterade intäkter/kostnader
Justering 0 0 0 0

Exploateringsintäkter 0 0 -35 300 35 300

Reavinster försäljning anläggningstillgångar 0 0 -12 000 12 000

Skatte- och nettokostnadsutveckling

Finansförvaltningen Skatte- och kostnadsutveckling
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Kassalikviditeten definieras som omsättningstill-
gångar minus förråd i förhållande till kortfristiga 
skulder. Nyckel talet visar på kommunens kortsiktiga 
betalningsför måga. Kommunens kassalikviditet uppgick 
till 66 procent, en ökning från 36 procent föregående år. 
Därmed har de senaste årens trend, med en årligen ne-
gativ utveckling av kassalikviditeten, brutits, något som 
är positivt. Det är också en förutsättning att denna trend 
fortsätter för att klara av det finansiella målet om självfi-
nansiering av investering i skattefinansierad verksamhet. 

År 2021 var, den av kommunfullmäktige beslutade 
investeringsbudgeten, lägre än 2020. Nettoinveste-
ringar i förhållande till nettokostnader låg under 2021 
på 9 procent, att jämföra med 15 procent år 2020. De 
lägre investeringsutgifterna har bidraget till en för-
stärkning av kassalikviditeten. Även om kommunens 
likviditet förbättrats under året visar en jämförelse 
med snittet i kommunsverige på en kassalikviditet på 
117 procent för år 2020.

Kommunkoncernens kassalikviditet på 86 procent är 
starkare än vid utgången av 2020 (71 procent). Kom-
munkoncernen visar därmed samma positiva trend 
som kommunen, det vill säga en förstärkning av likvi-
diteten jämfört med föregående år.

Kommunens soliditet, uttryckt som eget kapital jus-
terat för pensionsförpliktelser som ligger utanför ba-
lansräkningen, i förhållande till totala tillgångar, är 
fortsatt mycket stark och visar på kommunens lång-
siktiga finansiella styrka. Vid utgången av året upp-
gick soliditeten inkl totala pensionsförpliktelser till 
55 procent. Detta kan jämföras med 51 procent året 
innan. Den förstärkta soliditeten beror på årets starka 
resultat. 

Kommunens starka soliditet i kombination med en 
förstärkt kassalikviditet visar att kommunen finansiel-
la styrka, både på kort och lång sikt, har förbättrats 
sedan senaste helårsbokslutstillfället. Snittet för soli-
ditet inkl totala pensionsförpliktelser bland Sveriges 
kommuner låg år 2020 på 22 procent vilket innebär 
att Höganäs kommun har väsentligt starkare soliditet 
än den svenska genomsnittskommunen. 

Kommunkoncernens soliditet på 48 procent har stärkts 
något sedan utgången av föregående år (46 procent). 
Det starka resultatet bidrar till en starkare soliditet. 
Både kommunen och kommunkoncernen visar därmed 
en starkare finansiell styrka, både på kort och lång sikt, 
jämfört med föregående år. 
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Känslighetsanalys
Känslighetsanalysen beskriver de konsekvenser som en 
förändring av +/- 1 procent innebär, uttryckt i miljoner 
kronor. Störst effekt på kommunens intäkter innebär en 
förändring med 1 procent av skatteintäkterna, 13 mnkr. 
Detta har varit tydligt under de senaste två åren då pande-
min skapat osäkra planeringsförutsättningar och därmed 
bidragit till en avvikelse jämfört med budget. På kostnads-
sidan är det en förändring av personalkostnaderna som ger 
störst effekt, 8 mnkr, tätt följt av köp av huvudverksamhet, 
7 mnkr. Kommunen köper allra mest huvudverksamhet 
från Höganäs Omsorg AB som står för 57 procent av den 
huvudverksamhet som kommunen köper.

Intäkter och kostnader Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
 Kommunen 2021 2020 2019 2018 2017
Verksamhetens intäkter 455,9 420,9 423,2 402,0 370,7
Föränding (%) ↑    8,3% ↓    -0,5% ↑     5,3% ↑    8,4% ↓     6,5%
Verksamhetens kostnader inkl avskrivningar -1 948,6 -1 896,8 -1 832,6 -1 762,5 -1 713,8
Föränding (%) ↑    2,7% ↑    3,5% ↑     4,0% ↑    2,8% ↑     1,6%
Verkamhetens nettokostnad -1 492,7 -1 475,9 -1 429,9 -1 360,5 -1 343,1
Föränding (%) ↑    1,1% ↑    3,2% ↑     5,1% ↑    1,3% ↑     4,1%
Skatteintäkter och stadsbidrag 1 602,0 1 513,0 1 455,4 1 387,5 1 351,5
Föränding (%) ↑    5,9% ↑    4,0% ↑     4,9% ↑   2,7%  ↑    4,7%
Finansnetto 24,0 18,8 6,5 15,0 19,0
Föränding (%) ↑   27,7% ↑  189,2% ↓   -56,7% ↓ -21,1% ↑   37,7%

Likviditet och soliditet

Kassalikviditet och soliditet (inkl. totala pensionförpliktelser)

Känslighetsanalys
För-

ändring
Effekt  

+/- mnkr

Effekt på kommunens intäkter
Skatteintäkter 1% 13

Generella statsbidrag och utjämning 1% 3

Riktade bidrag 1% 2

Effekt på kommunens kostnader
Personalkostnader,  
inkl. pensions-kostnader 1% 8

Köp av huvudverksamhet 1% 7

Intäkter och kostnader
Kommunens intäkter ökade från 420,9 mnkr till 455,9 mnkr 
mellan år 2020 och 2021. Sett under en femårs period har 
intäkterna i snitt ökat med 3,0 procent. Årets förstärkning 
av intäkterna beror till stor del på exploaterings intäkter 
och intäkter från realisationsvinster vid försäljning av 
anläggningstillgångar. Rensat för de här jämförelsestörande 
posterna uppgår intäkterna 2021 till 408 mnkr. 

Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar har un-
der en femårsperiod ökat i snitt med 2,9 procent. Mellan år 

2020 och 2021 skedde ingen radikal kostnadsförändring, 
ökningen på 2,7 procent ligger i linje med femårssnittet. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag uppgick 2021 till 
1 602 mnkr och har ökat med 5,9 procent från år 2020 
till 2021. Förutom att skatteintäkterna är högre än bud-
geterat har kommunen också mottagit generella statsbi-
drag av engångskaraktär, bland annat skolmiljarden och 
god vård och omsorg av äldre. Över en femårsperiod har 
skatteintäkter och generella statsbidrag i snitt ökat med 
4,4 procent.   

Finansnettot
Kommunens finansnetto landade på 24,0 mnkr. Ut-
fallet består främst av utdelningar och värdeöverföring 
från de kommunala bolagen där AB Höganäshem vär-
deöverföring avser åren 2019-2021 då den inte genom-
förts tidigare. 

Kommunkoncernen visar ett finansnetto på -3,8 mnkr. 
Finansnettot är, i kommunkoncernen, rensat för bland 
annat utdelning, vilket minskar de finansiella intäk-
terna jämfört med kommunens finansiella intäkter. 
Bland annat genererar räntekostnader i bolagen finan-
siella kostnader vilket bidrar till att de finansiella kost-
naderna är högre än de finansiella intäkter vilket i sin 
tur ger ett negativt finansnetto.
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HÖGANÄS KOMMUN

Coronapandemin
Coronapandemin har varit ständigt närvarande även 
under 2021. Under sommaren, när flera åldersgrupper 
fick tillgång till vaccin, ökade förhoppningen på att 
pandemins slut fanns i sikte. Trots att en stor del av 
befolkningen vid utgången av 2021 är vaccinerade 
kvarstår ändå osäkerhetsfaktorer så som restriktioner 
för verksamheterna och sjukdom bland personal 
kopplade till smittotoppar. Detta skapar osäkra 
planeringsförutsättningar och ökat tryck på de 
kommunala verksamheterna. 

Pensionskostnader
Höganäs kommunen har tillämpat det av SKR:s (Sveriges 
kommuner och regioner) rekommenderade PO-pålägg 
(personalomkostnadspålägg) på 40,15 procent av löne-
kostnaderna. PO-pålägget förväntas bland annat täcka 
pensionskostnaderna. Kommunen ser dock en trend i 
ökade pensionskostnader som ett resultat av att allt fler 
blir berättigade till FÅP (förmånsbestämd ålderspension). 
Kostnaderna för FÅP har ökat bland annat som en följd 
av senare års lärarlönelyft samt att allt fler har en lön 
som genererar denna förmånsbestämda ålderspension. 
Förra årets tecknande av en pensionsförsäkring för del 
av intjänade pensionsförmåner var en åtgärd för att 
trygga framtida pensionsförpliktelser och sänka framtida 
pensionskostnader. 

Pensionsförpliktelser
Under året beslutade SKR:s styrelse om nya livslängds-
antaganden. Dessa används för beräkning av pensions-
skulden. Livslängdsantagandet har ökat vilket innebär en 
effekt på avsättningen för pensionsskulden på 1,6 mnkr 
och ansvarsförbindelsen på 7,5 mnkr. För framtida år 
innebär det höjda livslängdsantagandet att både kostnader 
och utbetalningar kommer att öka de kommande åren. 

Höganäs kommun använder uppgifter från KPA för att 
prognostisera framtida kostnader och utbetalningar. 

Likviditet 
Kommunens svaga kassalikviditet utgör en inte för-
sumbar finansiell risk.  Trenden har under de senaste 
åren visat på en allt svagare kassalikviditet som under 
2021 dock förbättrats. Den största förklaringen till den 
svaga likviditeten är de historiskt höga investerings-
utgifterna. För att klara framtida investeringar 
likviditets mässigt är en förutsättning att inga större 
avvikelser från investeringsbudgeten görs. Kommunen 
behöver investera i en takt som inte äventyrar likvi-
diteten. Kassa flödesbudgeten bygger på den finansie-
rade investeringsplanen. Då projektet från 2021 inte 
genom förts enligt investeringsbudgeten påverkar det 
kassaflödet negativt då utbetalningar är fördröjda.

Väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer

KOMMUNKONCERNEN

Demografi
Kommunens invånare blir fler, men också äldre. I Höganäs 
ökar den äldre delen av befolkningen mer än genomsnit-
tet i riket, samtidigt som delen i arbetsför ålder inte ökar 
lika snabbt. Kommunen har också många yngre invå-
nare. De demografiska förutsättningarna påverkar hela 
kommunkoncernen där trycket på nyinvestering är högt 
i allt från bostäder till verksamhetslokaler. Kommunens 
investeringstakt har de senaste åren legat på rekordnivåer 
där Vikenskolan varit kommunens största investerings-
projekt någonsin. 

Investeringar
Kommunen är inne i en period av massiva investeringar, 
både i kommunen och i kommunkoncernen. För kom-
munens del innebar et ett ökat tryck på kassalikviditeten, 
även om genomförandegraden endast landade på 64 pro-
cent av budgeterade investeringar. Den höga investerings-
takten ställer höga krav på prognossäkerhet för att kunna 
planera kassaflödet. 

AB Höganäshem befinner sig i en expansiv fas, som ett 
resultat av kommunen befolkningsmål. Flera nyproduk-
tionsprojekt är genomförda de senaste åren och bolaget 
planerar för fler inom de kommande åren. Mellan 2017 
och 2025 ska totalt 325 nya bostäder byggas där de totala 
investeringsutgifterna uppgår till cirka 1 miljard kronor. 
180 av dessa är redan färdigställda, ca 72 är under pro-
duktion och resterande är under planering. 

Inflation
Riksbankens inflationsmål är 2 procent, vid utgången av 
året låg inflationen på långt över det, 4,1 procent. Den 
höga inflationen har till stor del drivits på av stigande 
energipriser men också på grund av svårigheter för mark-
naden att möta den stigande efterfrågan på varor. Un-
der pandemin har efterfrågan på tjänster minskat medan 
efter frågan på varor har varit i princip oförändrad. Detta 
har inneburit ansträngda logistikkedjor och att efterfrå-

gan varit större än marknaden kunnat möta, vilket i sin 
tur driver upp priserna. Riksbankens prognos för 2022 
är att inflationen kommer falla tillbaka något men rensat 
för energipriserna, som inte beräknas fortsätta stiga lika 
snabbt nästa år, beräknas inflationen ändå ligga strax över 
2 procent. Om inflationen ökar i för snabb takt innebär 
det ökade kostnader för kommunen. Detta, i kombina-
tion med svårigheter att få tag i vissa varor som till ex-
empel elektronikprodukter, kan göra kommunen sårbar. 
Läget ställer högre krav på kommunen att följa upp de 
avtal vi tecknat med leverantörer samt att ha en långsiktig 
planeringshorisont.

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

Höganäs Energi AB och 
Höganäs Energi Handel AB:s
finansiella risker
Bolagen är exponerade för ett antal finansiella risker. De 
främsta riskerna rör räntor, krediter, volym- och prisför-
ändringar av elpriset. De överhängande riskerna nu är 
kopplade till covid-19 och en extrem utveckling av elpri-
serna. Faktorerna samverkar till minskad betalningsför-
måga hos bolagens kunder vilket kan påverka likviditeten. 
   
De risker som förknippas med elhandelsverksamheten är 
till exempel elpris-, volym-, valuta-, motparts-, likviditets-, 
områdesprisrisk. För att hantera dessa har Höganäs 
Energi knutit en konsult (expert inom elhandel) till 
sig med uppdraget att bevaka marknad, portfölj och 
riskutveckling.

Coronapandemin har varit ständigt närvarande även under 2021 
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Pensionsförpliktelser, mnkr
Kommunkoncernen Kommunen

2021 2020 2021 2020

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen

Avsättning inkl särskild löneskatt 45,5 48,5 43,7 41

Ansvarsförbindelse inkl särskild löneskatt 174,9 211,4 174,9 211,4

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring 292,5 242 292,5 242

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse 0 0 0 0

Summa pensionsförpliktelse (inkl. försäkring och stiftelse) 512,9 501,9 511,1 494,4

Förvaltande pensionsmedelmarknadsvärde
Totalt pensionsförsäkringskapital 389,9 330,3 389,9 330,3

Varav överskottsmedel 5,6 0 5,6 0

Totalt kapital, pensionsstiftelse 0 0 0 0

Finansiella placeringar (egna förvaltade pensionsmedel) 0 0 0 0

Summa förvaltade pensionsmedel 389,9 330,3 389,9 330,3

Finansiering
Återlånade medel 123,0 171,6 121,2 164,1

Konsolideringsgrad 76,0% 65,8% 76,3% 66,8%

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

Kommunens pensionsförpliktelser i form av avsättningar 
uppgick vid utgången av 2021 till 43,7 mnkr. Ansvars-
förbindelsen, som ligger utanför balansräkningen, upp-
gick till 174,9 mnkr. Förändringen i ansvarsförbindel-
sen mellan år 2020 och 2021 är främst en effekt av den 
pensionsförsäkring som tecknades under 2020 i syfte att 

trygga tjänstepensionsförmåner intjänade innan år 1998. 
Totalt har kommunen försäkrat 292,5 mnkr av pensions-
förpliktelsen i KPA Tjänstepensionsförsäkring AB. Kom-
munen har ett pensionsförsäkringskapital i KPA Tjänste-
pensionsförsäkring AB som uppgår till 389,9 mnkr. I 
tabellen nedan visas skillnaden mellan totala pensionsför-
pliktelser och förvaltade pensionsmedel som åter lånade 
medel. Totalt sett är 76,3 procent av de totala pensions-
förpliktelserna finansierade av medel i pensionsförsäk-
ring, uttryckt som konsolideringsgrad. Konsoliderings-
graden har ökat sedan förra årets pensionsinlösen. 

Balanskravsresultat

Balanskravsutredning, mnkr 2021 2020

Årets resultat enligt resultaträkningen 133,3 55,9
Reducering av samtliga realisationsvinster (-) -12,7 -14,2

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet (+) 0,0 3,2

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

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

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

Årets resultat efter balanskravsjustering 120,6 44,9

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

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

Balanskravsresultat 120,6 44,9

Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska uppgifter om kommunens 
balans kravsresultat redovisas. Kravet grundar sig i 
kommunal  lagen som föreskriver ekonomisk balans mellan 
intäkter och kostnader. Eventuella underskott ska åter-
ställas inom en treårsperiod. Balanskravsutredningen 
omfattar inte koncernen. 

Höganäs kommun har sedan införandet av kravet inte 
haft några negativa balanskravsresultat att återställa. 
  
Årets balanskravsresultat är positivt och uppgår till 
120,6 mnkr. Det är högre än förra årets och beror på 

årets starka resultat. Under året har kommunen sålt ett 
par anläggningstillgångar som genererat realisations-
vinster. Huvudregeln i balanskravsutredningen är att 
realisations vinster inte ska räknas med bland intäkterna 
när utredningen görs. Ingen möjlighet finns därför att jus-
tera enligt undantagsmöjlighet i balanskravsutredning, 
därmed landar årets balanskravsresultat på 120,6 mnkr. 
Kommunallagens krav gällande balans mellan intäkter 
och kostnader är därmed uppfyllt och kommunen har inga 
negativa balanskravsresultat som kräver återställande. 

Resultatet innehåller inga realisationsförluster.

Kommunens totala 
pensionsförpliktelser

Årets balanskravsresultat 
är positivt, detta beror på 
årets starka resultat.
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Exploatering
Under året har kommunen erhållit exploateringsintäk-
ter i ett flertal exploateringsprojekt. Det mesta av intäk-
terna avser försäljning av tomtmark. Utbyggnaden av 
exploaterings områdena medför samtidigt utgifter för an-
läggande av allmän platsmark i områdena, av den anled-
ningen visar projektet Tornlyckan en negativ budgetav-
vikelse för året. Inkomster som täcker upp för de här ut-
gifterna planeras infalla i senare etapper. Projektet Arild 
Blossalyckan visar ett överskott då projektet har högre 
inkomster som en följd av att fribyggartomterna säljs till 
ett högre värde än budgeterat. 

Coronapandemin
Pandemin har drabbat kommunens alla verksamheter 
under året. Insatser har fortlöpande gjorts för att minska 
och förhindra smittspridningen av covid-19 i organisatio-
nen. Verksamheterna har snabbt varit redo att ställa om 
när smittläge eller rekommendationer från Folkhälso-
myndigheten och regeringen ändrats. Kommunen har 
haft ökade kostnader för bemanning vid sjukdom och 
där medarbetare behövt stanna hemma vid symptom för 
testning. I skolorna har det även varit en hög frånvaro av 
barn, elever och pedagoger där gymnasieskolan, och till 
viss del även grundskolan, haft undervisning på distans. 
I vissa fall har hela klasser fått stänga ned i upp till fem 
dagar vid smitta. Året med pandemin har även inne burit 

begränsningar i kultur- och fritidsutbudet där många 
evenemang har ställts in eller behövts skjutas upp. Kom-
munens sportcenter har haft ett intäktsbortfall både i 
form av minskade hyresintäkter och entréintäkter trots 
en god återhämtning under perioden augusti till mitten 
av november.

Investeringar
Under året färdigställdes bland annat tennishallen. Pro-
jektet genomfördes inom budget. Vikenskolans kommer 
att färdigställas under de första månaderna 2022. Pro-
jektet kommer därefter att avslutas. Projektet har flutit 
på mycket bra under byggtiden och bedöms bli billigare 
än planerat. 

Arbetet med ombyggnaden av Storgatan har under året 
fortsatt. Hela projektet beräknas ha 10 mnkr lägre inves-
teringsutgifter än beräknat. 

Nya bostäder färdigställda
AB Höganäshem har under året färdigställt 15 radhus-
lägenheter på Steglinge. Investeringsutgifterna för de 
här fastigheterna uppgår till 32,6 mnkr. Bolaget har 
blivit beviljat statligt stöd på 4,4 mnkr samt kommu-
nalt stöd för prisvärda bostäder för byggnationen av 
radhuslägenheterna.   

Starka offentliga finanser
De senaste åren har det skapats ett utrymme i de svenska 
offentliga finanserna, tvärt emot vad man befarade med 
anledning av pandemins effekter. De starka offentliga 
finan serna skapar möjlighet för investeringar för framti-
den och att förbättra förutsättningarna för fortsatt välfärd 
kommande år. Förutom att klara framtida demo grafiska 
utmaningar är områden som klimatanpassningar och åt-
gärder som minskar klimatpåverkan viktiga. Det hand-
lar också om att fortsätta ställa om välfärden med hjälp 
av modern teknik och digitalisering.  

Skatteunderlaget förväntas öka
Vi befinner oss alltjämt i pandemin och det är svårt att 
överblicka dess långsiktiga konsekvenser. Det har genom-
förts omfattande insatser för att dämpa pandemins effek-
ter på ekonomin. Regeringen har presenterat krisåtgär-
der och bidragit med omfattande stimulanser, vilket har 
stärkt både 2020 och 2021. Statens prognoser visar att vi 
framöver ser en normalisering på arbetsmarknaden vil-
ket bidrar till att skatteunderlaget förväntas öka under 
2022 och 2023 till vi når en konjunktur i balans 2023.

Lågsammare befolkningsökning
Den demografiska utvecklingen har länge varit en känd 
faktor i planeringen och innebär en finansiell utmaning 
då skatteunderlaget inte utvecklas i samma takt som un-
der de senaste rekordåren. Tidigare prognoser för befolk-
ningstillväxten är generellt nedreviderade, i landet men 
också för Höganäs kommun. Befolkningsökningen går 
långsammare än tidigare prognoser förutspådde. Plane-
ringsförutsättningarna är fortsatt osäkra. Sveriges kom-
muner presenterar rekordstarka resultat även för 2021. 
Det är klart att pandemin kommer att prägla även 2022 
då året har startat med hög smittspridning och sjukfrån-
varo i verksamheterna. Välfärden står inför fortsatt stora 
påfrestningar. Det är en utmaning att bibehålla kvalitet, 
säkra volymer och vara uthållig i en svår tid.    

Nytt pensionsavtal 
Den 21 december meddelade de kommunala parterna 
att ett nytt pensionsavtal tecknats för sektorn. Det nya 
avtalet benämns AKAP-KR och kommer att börja gälla 
från och med 1 januari 2023. Bland annat medför det 
nya avtalet att pensionsavsättningarna kommer öka från 
4,5 procent av den pensionsgrundande lönen till och 

med 7,5 inkomstbasbelopp till 6 procent. På lönedelar 
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp kommer avsätt-
ningen att öka från 30 procent till 31,5 procent upp till 
30 inkomst basbelopp. I övrigt ska förändringarna skapa 
ett mer förutsägbart pensionssystem där arbetsgivarna 
får bättre möjlighet att förutse uppkomna pensions-
kostnader. Genom att gå från ett förmånsbestämt pen-
sionssystem till ett avgiftsbestämt kommer kommunens 
pensions skuld minska över tid och ge mer förutsägbara 
kostnader. KPA Pension har påbörjat arbetet med att ut-
reda vilka effekter förändringar i det nya avtalet medför 
för Höganäs kommun.

Den demografiska
utvecklingen ställer krav 
Efter regeringens höstbudget bedöms skatteunderlags-
tillväxten återigen ligga på gynnsamma 4,2 %, vilket 
kan jämföras med förra årets prognos som innebar låga 
1,4 procent, men tack vare nämnda statliga stöd består 
tillväxten.  Regeringens och SKR:s bedömning är att 
kommunsektorn har parerat den mest akuta fasen av 
coronakrisen, till stor del av de stimulansbidragen som 
kommit sektorn till del. Bedömningen är också att det 
på längre sikt kommer att innebära att kommunernas 
ekonomi inte kommer att bibehållas på samma nivåer. 
Finansdepartementet visar att ”finansieringsgapet” fort-
sätter att växa. Det innebär att den demografiska utveck-
lingen medför att kostnadsnivån måste anpassas om nu-
varande välfärdsstandard ska behållas med nuvarande 
skattesats i kommunsektorn. Samtidigt som den demo-
grafiska utvecklingen ställer krav på ökad efterfrågan 
av kommunala tjänster i välfärden är det allt svårare att 
rekrytera nyckelpersonal. Hittills har den gynnsamma 
samhällsekonomiska utvecklingen, för kommunsektorns 
del, inneburit att resultaten generellt har stärkts. De goda 
resultaten i kommunsverige består dock till väsentlig del 
av förstärkningar av tillfällig karaktär. 

Vi har under en rad av år haft en statlig regelstyrning via 
en ökande omfattning av riktade och villkorade stats-
bidrag. Det har i vissa fall försvårat en effektiv anpass-
ning till verksamheten utifrån den lokala nivån. Inför 
kommande års utmaningar är det viktigt och angeläget 
att de offentliga resurserna kan användas så effektivt som 
möjligt och att de generella statsbidragen i ökad grad er-
sätter de riktade och villkorade. 

Händelser av väsentlig betydelse Förväntad utveckling

Under året färdigställdes bland annat tennishallen. 
Projektet genomfördes inom budget
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Årets resultatÅrets resultat

Höganäs kommun växer. 
Vi behöver planera för 
fortsatt starka resultat. 

Fortsätta planera för starka resultat
Det nationella perspektivet gäller även för Höganäs kom-
mun. Resultatet för 2021 är mycket starkt – och med väl 
kända förutsättningar för finansiering av verksamheterna 
framöver – så behöver vi planera för fortsatt starka resultat. 
Höganäs kommun växer. Trots att befolkningsprognosen 
nedreviderats och ökningen sker i långsammare takt så 
har vi en betydande utökning generellt, men det är sär-
skilt tydligt att antalet invånare i åldern 80 år och äldre 
ökar väsentligt mer, och i snabbare takt, än i riket för öv-
rigt. Höganäs tillväxt ställer krav på samtliga verksamhe-
ter att hantera utökade behov. Den ökande befolknings-
mängden ställer också krav på tillhanda hållande av bo-
städer. I dagsläget är efterfrågan på både små och stora 
hyreslägenheter större än utbudet. Framöver fortsätter 
därför kommunen, via AB Höganäshem, att låta bygga 
fler bostäder och fram till år 2025.

Utredning för god kommunal 
hushållning
En utredning om en effektiv ekonomistyrning i kom-
muner och regioner har överlämnats till regeringen. Ut-
redningen har haft i uppdrag att bedöma om nuvarande 
regel verk för ekonomisk förvaltning i kommunallagen ut-
gör en bra grund för en effektiv ekonomistyrning i kom-
muner och regioner. Syftet med utredningen är att ge 
kommuner och regioner goda förutsättningar att möta 
framtida utmaningar genom att föreslå ett sammanhållet 
regelverk för en effektiv ekonomistyrning. Utredning-
en föreslår att begreppet ”god ekonomisk hushållning” 
ersätts med ”god kommunal hushållning” som tydlig-
gör att ekonomi styrningen omfattar både ekonomi och 
verksamhet och att det ytterst är ekonomin som sätter 
gränsen för verksamheten. Utredningen omfattar även 
de kommunala bolagen. Mål och riktlinjer föreslås gälla 
koncerngemensamt. Utredningen föreslår att förändring-
arna träder i kraft så snart som möjligt efter de allmänna 
valen 2022. Det innebär att de lagändringar som föreslås 
i Kommunallagen med flera, tidigast kan träda i kraft 
den 1 januari 2023.  Detta ger kommuner och regioner 
ungefär sex månader på sig för omställning.

Resultaträkning
Kommun              

koncernen Kommunen
Not Bokslut Bokslut Budget Bokslut Bokslut 

Mnkr 2021 2020 2021 2021 2020

Verksamhetens intäkter 3 765,7 734,3 354,0 408,0 420,9

Jämförelsestörande intäkt 4 47,9 0,0 0,0 47,9 0,0

Verksamhetens kostnader 5 -2 084,3 -1 984,8 -1 813,0 -1 862,7 -1 783,0

Jämförelsestörande kostnad 4 0,0 -40,4 0 0,0 -40,4

Avskrivningar -152,5 -116,2 -87 -85,9 -73,4

Verksamhetens nettokostnader -1 423,2 -1 407,1 -1 546,0 -1 492,7 -1 475,9

Skatteintäkter 6 1 299,6 1 227,2 1 265,0 1 299,6 1 227,2

Generella statsbidrag och 
utjämning 7 302,4 285,8 274,0 302,4 285,8

Verksamhetens resultat 178,8 105,9 -7,0 109,3 37,6

Finansiella intäkter 8 4,6 3,0 18,0 25,5 20,4

Finansiella kostnader 9 -8,4 -8,9 -1,0 -1,5 -1,6

Resultat efter finansiella poster 175,0 100,0 10,0 133,3 55,9

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

Årets resultat 175,0 100,0 10,0 133,3 55,9
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Kommun               

koncernen Kommunen
mnkr Not Bokslut 

2021
Bokslut 

2020
Bokslut

2021
Bokslut

2020

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 4,9 6,4 0,0 0,0
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 3 000,5 2 933,5 1 588,9 1 524,1

Maskiner och inventarier 11 135,9 69,2 57,7 48,5
Övriga materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa materiella anläggningstillgångar 3 136,4 3 002,7 1 646,6 1 572,6
Finansiella anläggningstillgångar 12 27,5 17,4 58,5 49,5

Bidrag till infrastruktur 0,0 0,0 0,0 0,0
Omsättningstillgångar
Förråd 13 17,7 21,1 14,6 17,9

Fordringar 14 243,2 179,8 135,6 87,5
Kassa och bank                274,7 214,9 65,0 20,6
Summa omsättningstillgångar 535,6 415,8 215,2 126,0
Summa tillgångar 3 704,4 3 442,3 1 920,3 1 748,1

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

Årets resultat 15 175,0 100,0 133,3 55,9
Resultatsutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0
Övrigt eget kapital 15 1 784,0 1 684,0 1 102,8 1 046,9
Summa eget kapital 1 959,0 1 784,0 1 236,1 1 102,8
Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande 
förpliktelser

16 45,5 48,5 43,7 41,0

Övriga avsättningar 17 120,5 115,8 26,5 27,0
Summa avsättningar 166,0 164,3 70,2 68,0
Skulder
Långfristiga skulder 18 980,0 941,3 312,2 275,8

Kortfristiga skulder 19 599,4 552,7 301,8 301,5
Summa skulder 1 579,4 1 494,0 614,0 577,3
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 704,4 3 442,3 1 920,3 1 748,1

Panter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ställda säkerheter (fastighetsinteckningar) 230,2 292,2 0,0 0,0
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna

20 174,9 211,4 174,9 211,4

Övriga ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser 21 3,4 116,1 1 277,6 860,5
Övriga ansvarisförbindelser 0,2 24,3 0,0 0,0

Kassaflödesanalys
Kommun         

koncernen Kommunen
mnkr

Not
Bokslut

2021
Bokslut

2020
Budget

2021
Bokslut

2021
Bokslut

2020

Den löpande verksamheten
Årets resultat 175,0 100 29,0 133,3 55,9

Justering för ej likviditetspåverkande poster 22 154,2 200,4 87,0 88,8 117,7

Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör den 
löpande verksamheten

23 -1,7 -0,4 0,0 -1,7 -4,0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 327,5 296,4 116,0 220,4 169,6
Förändring av periodiserade anslutningsavgifter 8,9 7,2 0,0 8,9 7,2

Förändring av kortfristiga fordringar -63,4 -2,5 0,0 -48,0 36,1

Förändring av förråd och varulager 3,4 -17,3 0,0 3,3 -15,9
Förändring av kortfristiga skulder 46,7 44,2 -11,0 0,3 10,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 323,1 328,0 105,0 184,9 207,1

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar 0,0 -5,2 0,0 0,0 0,0

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

Investering i materiella anläggningstillgångar -303,9 -564,8 -66,0 -163,5 -325,3

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 12,6 32,9 0,0 12,6 29,2
Investering i kommunkoncernföretag 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0
Försäljning av kommunkoncernföretag 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5
Förvärv av finansiella tillgångar -10,1 -10,2 0,0 -9,0 -13,9

Avyttring av finansiella tillgångar 0,0 3,3 0,0 0,0 14,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten -301,4 -544,0 -66,0 -159,9 -279,1

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 38,7 238,6 0,0 20,0 69,0
Amortering av långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 38,7 238,6 0,0 20,0 69,0

Bidrag till infrastruktur
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur, gc-väg -0,6 -1,0 0,0 -0,6 -1,0
Årets kassaflöde 59,8 21,6 39,0 44,4 -4,0
Likvida medel vid årets början 214,9 193,3 65,0 20,6 24,6
Likvida medel vid årets slut 274,7 214,9 104,0 65,0 20,6
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Anläggningstillgångar - Fast och lös egendom avsedda 
för stadigvarande bruk till exempel byggnader, mark, aktier, 
inventarier och maskiner. 

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

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

Avgiftskollektivet - Kunder inom VA och renhållnings-
verksamheterna.

Avskrivning - Årlig värdeminskning av anläggningstillgån-
gar där avskrivningen sker utifrån förväntad nyttjandeperiod.

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

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

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

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

Justerad budget - Gällande budget vid utgången av 
verksamhetsåret.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Periodisering - Fördelning av kostnader och intäkter till 
rätt redovisningsperiod. 

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

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

Sammanställda räkenskaper - Sammanställning av 
kommunens och de kommunala koncernföretagens räkens-
kapsposter justerat för mellanhavanden inom den kommu-
nala koncernen.

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

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

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

Årsarbetare - Antal anställda omräknade till 
heltidsanställningar. 

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

 

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

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

De större uppdragsföretagen är:
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Resultaträkning
Tkr Not

Bokslut 
2021

Bokslut 
2020

Verksamhetens intäkter 24 73 803 69 063
Verksamhetens kostnader                                            25 -59 245 -56 440

Avskrivningar -11 300 -10 708

Verksamhetens nettokostnader 3 258 1 915
Finansiella intäkter 26 63 83
Finansiella kostnader 27 -2 616 -3 203
Resultat 705 -1 205
Justering mot avgiftskollektivet -705 1 205

Årets resultat 0 0

Balansräkning
Tkr Not

Bokslut 
2021

Bokslut 
2020

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter och anläggningar  28 280 884 243 547

Maskiner och inventarier       29 867 905

Summa materiella anläggningstillgångar 281 751 244 452
Finansiella anläggningstillgångar 12 972 12 972
Summa anläggningstillgångar 294 723 257 424

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 18 563 26 491
Kassa och bank                0 0
Summa omsättningstillgångar 0 0
Summa tillgångar 313 286 283 915

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital 30 0 0
Långfristiga skulder 31 304 765 275 834
Kortfristiga skulder 32 8 521 8 081

Summa skulder och eget kapital 313 286 283 915

Vatten och avlopp
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Höganäs Energi AB 
Intäktsredovisningen omfattar försäljningsintäkter från 
kärnverksamheten, det vill säga försäljning och distri-
bution av el och värme, försäljning av elhandel, anslut-
ningsavgifter samt andra intäkter såsom entreprenadav-
tal. Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit 
eller beräknas inflyta med hänsyn tagen till rabatter och 
avdrag för moms och energiskatter och redovisas i posten 
nettoomsättning. Försäljning och distribution av energi 
redovisas vid leveranstidpunkten.

Verksamheten i koncernen (Höganäs Energi AB och 
Höganäs Energi Handel AB) finansieras i huvudsak av 
den löpande driften och till viss del med lån.

AB Höganäshem
Bolagets främsta källa för intäkter är hyresintäkter. 
Drift- och underhållskostnader utgörs främst av upp-
värmning, el, vatten, avfall, reparationer och fastig-
hetsskötsel. Driftnettot definieras som hyresintäkter 
minus drift- och underhållskostnader samt fastighets-
skatt. Ett starkt driftnetto eftersträvas och därför måste 
hyres intäkterna, och justeringen av dessa, minst följa 
inflationen. 

Höganäs Omsorg AB
Verksamheten inom Höganäs Omsorg AB är organise-
rad i tre affärsområden, Äldreomsorg, LSS och Hem-
sjukvård. Dessa är intäktsfinansierade via socialförvalt-
ningen samt viss del via försäljning till Region Skåne.

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

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

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

v

Höganäs Energi AB
Samtliga kapitalkostnader kostnadsförs i den period 
de hänförs till och redovisas i posten räntekostnader.
Fördelning av gemensamma kostnader, såsom exem-
pelvis ekonomi och administration, mellan de olika 
affärsområdena görs procentuellt efter affärsområdets 
nettoomsättning.

AB Höganäshem
Kostnader för lån belastar resultatet för det år till vil-
ket de hänför sig. 

Höganäs Omsorg AB
Beroende på typ av verksamhet används olika typer av 
ersättningsmodeller. LSS-boende, Daglig verksamhet 
och hemsjukvård ersätts med fastställda belopp, abon-
nemang, medan särskilda boenden, korttid och hem-
tjänst ersätts med en rörlig modell. Inom bolaget finns 
en ersättningsmodell för internt köp av vikarier eller 
utlåning av personal. Alla övergripande gemensamma 
kostnader fördelas till utförande verksamheter.

Höganäs Kommun
I driftredovisningen presenteras uppgifter om hur 
nämndernas utfall förhåller sig till den fastställda 
budgeten för den löpande verksamheten. Till den 
löpande verksamheten klassas inte skatteintäk-
ter, generella statsbidrag och utjämning, finansiella 
intäkter och kostnader eller extraordinära poster. 
Därför redovisas poster i resultaträkningen som inte 
återfinns i driftredovisningen.

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

Kapitalkostnader
För anläggningstillgångar påförs verksamheterna en 
kapitalkostnad som baseras på tillgångens nyttjande-
period. Linjär avskrivning tillämpas. Verksamheterna 
debiteras också en internränta på 1,75 procent på det 
kapital man binder i investeringar. 

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

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

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

INTERNREDOVISNINGSPRINCIPER
Höganäs kommuns helägda bolag

ALLMÄNT OM DRIFTSREDOVISNINGEN
Höganäs kommuns helägda bolag
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Driftsredovisning, tkr
 Budget Utfall 2020 Budget Utfall 2021 Budgetavvikelse

2020 Intäkter Kostnader Netto 2021 Intäkter Kostnader Netto Netto

Kommunfullmäktige 2 266 3 -1 566 -1 563 2 305 8 -2 047 -2 039 266

Valnämnd 60 0 -59 -59 61 1 -70 -69 -8

Revision 972 0 -972 -972 984 0 -984 -984 0

Överförmyndarnämnd 3 358 18 -3 254 -3 236 3 675 52 -3 604 -3 552 123

Kommunstyrelsen -286 789 532 357 813 588 -281 231 296 495 562 960 -855 742 -292 782 3 713

Kommunstyrelsens egen verksamhet 12 059 1 -11 710 -11 709 12 143 3 -12 318 -12 315 -172

Kommunledningskontoret 83 259 41 781 -124 581 -82 800 87 042 40 421 -126 014 -85 593 1 449

Räddningstjänsten 23 269 2 511 -25 919 -23 408 23 766 2 583 -27 055 -24 472 -706

Samhällsbyggnadsförvaltningen 82 284 22 680 -101 990 -79 310 84 735 28 033 -110 442 -82 409 2 326

"Teknik- och fastighetsförvaltningen,  
skattefinansierad verksamhet"

20 045 383 288 -401 426 -18 138 19 582 406 906 -425 170 -18 264 1 318

"Teknik- och fastighetsförvaltningen,  
avgiftsfinansierad verksamhet"

0 73 225 -73 308 -83 0 75 922 -75 984 -62 -62

Kultur- och fritidsförvaltningen 65 873 8 871 -74 654 -65 783 69 227 9 092 -78 759 -69 667 -440

Bygg- och miljönämnden 1 495 0 -1 033 -1 033 1 527 0 -1 000 -1 000 527

Utbildningsnämnden 668 333 85 174 -751 104 -665 930 690 683 87 819 -777 727 -689 908 775

Socialnämnden 488 593 131 989 -620 339 -488 350 500 522 129 737 -642 672 -512 935 -12 413

∑ SAMTLIGA NÄMNDER 1 451 866 749 541 -2 191 915 -1 442 374 1 496 252 780 577 -2 283 846 -1 503 269 -7 017

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

36 063 38 898 -72 436 -33 538 45 563 59 325 -48 764 10 561 56 124

Avgår interna poster 0 -367 516 367 516 0 4 169 -383 980 383 979 -1 4 168

Verksamhetens intäkter och kostnader  
enligt resultaträkningen 1 487 929 420 923 -1 896 835 -1 475 912 1 545 984 455 922 -1 948 631 -1 492 709 53 275

Årets driftsredovisning

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

intäkter och kostnader enligt resultaträkningen. Efter 
justeringsposterna framgår att skillnanden mellan 
verksamheternas utfall jämfört med budget är något 
större än vid jämförelse mellan nämndernas budget 
och resultat. Både socialförvaltningen och utbild-
ningsförvaltningen har mottagit generella statsbidrag 
som inte ingår i verksamhetens intäkter och kost-
nader, därav visas en annan budgetavvikelse i drift-
redovisningen än i nämndernas utfall i förhållande 
till budget.
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ALLMÄNT OM 
INVESTERINGSREDOVISNINGEN
Höganäs kommuns helägda bolag

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

AB Höganäshem
Kommunfullmäktige beslutar löpande, och på ett 
övergripande plan, i vilken omfattning bolaget ska in-
vestera i underhålls- och nyproduktionsprojekt. Detta 
bygger på den koncerngemensamma intentionen att 
mellan 2017-2025 producera 325 nya bostäder jämte 
renovering av dryga 200 bostäder. Investeringsbud-
geten uppgår till ca 1 miljard kronor. Genom ledning 
och VD beslutar styrelsen sedan på årsbasis, i samband 
med budgeten, om storleken på investeringsvolymen 
för den årliga underhållsplanen. Vid nyinvestering-
sprojekt fattar styrelsen beslut i tre steg. Inför start 
av detaljplanearbete, inför start av projekteringsarbete 
och slutligen inför varje projektstart där kalkyl och 
lönsamhetsberäkning presenteras. I samband med att 
kalkylen presenteras redogör också ledningen för 
bolagen hur projektet ska finansieras.

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

Höganäs kommun
Kommunfullmäktige beslutar årligen, i samband med 
budgetarbetet, om nya investeringsprojekt. I beslutet 
fastställs en totalutgift för investeringen samt en utbetal-
ningsplan för projekttiden. Överskott eller underskott för 

påbörjade men inte avslutade projekt överförs till nästa år. 
Avstämning av projektets ekonomiska läge ska göras lö-
pande. Om uppföljningen visar att projektet inte kom-
mer att kunna genomföras inom beslutad budget ska 
detta rapporteras till kommunstyrelsen som beslutar 
om projektet ska avslutas, utökas eller anpassas efter nya 
förutsättningar. 

INTERNREDOVISNINGSPRINCIPER
Höganäs kommuns helägda bolag 

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

AB Höganäshem
Nybyggnation och fastighetsförvärv aktiveras alltid som 
en anläggningstillgång. I samband med omfattande pro-
jekt fördelas kostnaden mellan aktivering och konstads-
föring enskilt för varje projekt, och ska dokumenteras. För 
att aktivering av investering ska göras på renoverings- och 
underhållsprojekt måste investeringen uppgå till minst 
50 tkr och minst 25 % av befintlig komponent ersättas. 

Komponentsavskrivning tillämpas. 

Höganäs Omsorg AB
Inventarier skrivs av på fem år. 

Höganäs kommun
Anskaffningar som är avsedda för stadigvarande bruk, 
överstiger ett prisbasbelopp och har en längre nyttjande-
period än tre år redovisas som en anläggningstillgång där 
värdet skrivs av linjärt under nyttjandeperioden. Avskriv-
ningen, tillsammans med internränta på 1,75 procent, 
blir kostnadsbärarens kapitalkostnad under anläggning-
ens nyttjandeperiod. På mark, konst och pågående arbeten 
görs inga avskrivningar.
Höganäs kommun tillämpar en schabloniserad kom-
ponentindelning för materiella anläggningstillgångar. 
Inve steringar över 100 prisbasbelopp för fastigheter och 
20 prisbasbelopp för övriga investeringar komponent-
indelas enligt schablonen.

Investeringar är uppdelade i följande kategorier: 

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

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

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

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

Investeringar, tkr
Års budget 

2021
Överfört 

från 2020
Tilläggs-

anslag
Budget 

2021
Bokslut 

2021 Avvikelse

TOTALT 176 634 45 807 -1 146 221 295 141 011 80 284
Kommunstyrelsen 171 284 45 807 -1 146 215 945 136 290 79 655
Årsanslag - strategiska investeringar 4 000 0 0 4 000 0 4 000
Årsanslag - maskiner och inventarier 2 600 0 0 2 600 209 2 391
Årsanslag - gator och parker 7 050 0 0 7 050 6 825 225
Årsanslag - verksamhetslokaler 10 000 0 0 10 000 8 967 1 033
Årsanslag - vatten och avlopp 18 000 0 0 18 000 17 994 6
Tidsbestämda projekt - maskiner & inventarier 3 960 2 475 -3 046 3 389 2 657 732
Tidsbestämda projekt - gator och parker 30 886 6 846 400 38 132 22 910 15 222
Tidsbestämda projekt - fysisk planering 0 1 117 0 1 117 33 1 084
Tidsbestämda projekt - verksamhetslokaler 48 900 21 224 1 500 71 624 46 090 25 534
Tidsbestämda projekt - vatten och avlopp 45 888 14 145 0 60 033 30 605 29 428
Socialnämnden 1 850 0 0 1 850 1 238 612
Årsanslag - maskiner och inventarier 1 850 0 0 1 850 1 238 612
Utbildningsnämnden 3 500 0 0 3 500 3 483 17
Årsanslag - maskiner och inventarier 3 500 0 0 3 500 3 483 17
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Investeringar, mnkr

2017 2018 2019 2020 2021 Budget 2022 Plan 2023
Nettoinvesteringar 124,0 185,0 143,0 228,2 141,0 135,4 187,7

 0,0

 50,0

 100,0

 150,0

 200,0

 250,0

Investeringar, mnkr

Tidsbestämda projekt som har avslutats 2021, tkr Årsbudget 
2021

Överfört från 
2020

Tilläggs-
anslag

Totalt 69 935 67 106 2 829
608901 Andningsskydd rökdykning 500 508 -8
608902 Rökdykarradio 150 167 -17
621808 Tennis/rackethallen utbyggnad 27 000 26 994 6
621910 Energibesparande åtgärder 2020 13 200 13 189 11
621915 Belysning multiarenor 500 495 5
621916 Laddstolpar Blåkulla 700 693 7
622000 Filmbil inredning 750 570 180
622001 Filmutrustning 500 631 -131
622002 Gräsklippare John Deere 135 135 0
622010 Saltspridare 500 465 35
6226111 Stadsmiljöprojekt 2021 1 000 997 3
622706 Mölle hamnplan 6 000 6 000 0
622805 Bruksgatan ombyggnad 5 000 0 5 000
622909 Nya badbryggor och hopptorn 2 000 0 2 000
623806 Utbyggn Rågången Brännans byaväg 12 000 16 261 -4 261

Investeringsanslag som beslutats under året  
- tilläggsanslag, tkr

Instans/
datum Belopp 2021

Totalt -1 146
Tidigarelagda investeringsanslag för nytt kulturhus i Höganäs KF 2021-03-25 1 500
Tidigarelagda investeringsanslag för inköp av en saltspridare KF 2021-10-28 500
Omfördelning av investeringsanslag mellan två projekt KF 2021-12-16 0
Senarelagda investeringsanslag för inköp av tankbil KS 2021-11-09 -4 000
Utdelning ur innovationsfonden KF 2022-03-31 854

Årets investeringar
Av budgeterade 221 mnkr utgick 141 mnkr i investerings-
utgifter. Det innebär en genomförandegrad på 64 procent. 
Sett under en femårsperiod har investerings utgifterna 
legat på i snitt 164 mnkr årligen där år 2020 stack ut då 
investeringsutgifterna var rekordhöga.

Ett av de större projekten som stod färdigt under året är 
Tennishallen. Projektet följde budget och tennis klubben, 
som tagit hallen i bruk, är väldigt nöjda med hur resultatet blev. 
Arbetet med ombyggnad av Storgatan i centrala Höganäs 

har flutit på bra. Projektet fortsätter under nästa år och 
beräknas slutföras under budget. Gällande Viken skolan, 
kommunens enskilt största investeringsprojekt någonsin, 
förväntas projektet avslutas under de första månaderna 
under 2022. Även det här projektet har flutit på bra och 
beräknas bli billigare än budgeterat. Ett av de större pro-
jekten som inte kunnat genomföras enligt plan under 
året är byggnationen av överföringsledningen i södra 
Viken. Projektet har senarelagt och precis påbörjats. 
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Not 1 
Redovisningsprinciper
Höganäs kommuns årsredovisning är upprättad i enlig-
het med LKBR, Lagen om kommunal bokföring och 
redovisning (2018:597) samt rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

De redovisningsprinciper som var gällande vid bokslutet 
2020 följer Höganäs kommun även nu, förutom gällande 
redovisning av leasing där Höganäs kommun, från och 
med räkenskapsåret 2021, redovisar finansiell leasing i 
enlighet med gällande normering och lagstiftning. Rät-
telse har gjorts under innevarande år i enlighet med re-
kommendation R12 från RKR och har behandlats som 
rättelse av ej väsentligt fel. 

Vid upprättande av bokslutet har redovisningen varit öppen 
för transaktioner till och med den 14 januari
2022 för kommunen. Därefter har enbart utgifter och
inkomster av väsentlig betydelse hänförts till redovis-
ningsåret. 

Kommunkoncernen och 
sammanställda räkenskaper
Höganäs kommun äger och är delägare i följande bolag. 
Kolumnen ägarandel visar kommunens ägda andel i pro-
cent. Koncernstrukturen har inte förändrats under året. 
Alla kommunens helägda bolag och dotterbolag ingår 
i de sammanställda räkenskaperna. Bland de delägda 
bolagen ingår NSR AB och Sydvatten AB i de samman-
ställda räkenskaperna med bakgrund av att bolagens 
verksamheter är kommunala angelägenheter. Ängel-
holm Helsingborgs Flygplats Holding AB och Höganäs 
Hamnbyggnads AB är inte konsoliderade i de samman-
ställda räkenskaperna. Verksamheten i de båda bolagen 
bedöms inte vara en kommunal angelägenhet och gäl-
lande det sistnämnda bolaget utgör dess andel i den kom-
munala koncernens omsättning och omslutning en obe-
tydlig del.

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

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

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

Noter

Bolag Ägarandel

Höganäs Energi AB 100%

 Höganäs Energi Handel AB  100%

Höganäs Omsorg AB 100%

AB Höganäshem 100%

 Fastighets AB Viken Eken 100%

 Höganäs kommun Örestrandsanläggning AB 100%

 Norra Höganäs Markutveckling AB 100%

 Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32 100%

Höganäs Mark- och Exploatering AB 100%

Hotell Strandbaden AB 100%

NSR AB 11,5 %

Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB 10,7%

Sydvatten AB 2,9%

Höganäs Hamnbyggnads AB 3,3%

Exploatering

Exploateringsverksamheten redovisar totalt sett ett 
under skott på 8 mnkr. Det beror bland annat på att ex-
ploateringsprojekten har en negativ avvikelse på 16,6 
mnkr. Detta beror främst på att Tornlyckan har haft 
större utgifter i början av projektet, inkomster som täcker 
upp dessa utgifter kommer i kommande etapper. Totalt 
sett kommer Tornlyckan etapp 1-4 följa budgeten.

För projektet Arild Blossalyckan finns det ett överskott 
då det är högre inkomster eftersom fribyggartomter säljs 
till ett högre värde. Prognosen för projektet visar på ett 
överskott då även utgifterna är något lägre då gatukost-
naderna blir lägre än förväntat. 

Projektet Stubbarp Viken redovisar ett underskott under 
året då utgifterna för VA utbyggnaden har belastat ex-

ploateringen, dessa kommer att justeras under 2023 till 
VA. Prognosen är att projektet följer budget. 

Folkparken/Julivallen projektet visar på ett underskott 
då färdigställandet av gator har blivit dyrare än förvän-
tat. Prognosen är att projektet kommer att resultera i ett 
litet underskott. 

Projektet Viken Centrum förväntas följa budget även 
om det finns en osäkerhet kring saneringskostnader för 
bensin stationen.
 
Underskottet på exploateringsprojekten balanseras upp 
av att det finns ett överskott på markförsäljning och 
markförvärv med 8,6 mnkr.

INVESTERINGAR

TKR

Årsbudget 
2021

Överfört 
från 2020

Tilläggs-
anslag

Budget 
2021

Bokslut 
2021

Avvikelse

Kommunstyrelsen -14 992 -20 657 0 -35 649 -27 689 -7 960

Tidsbestämda projekt Totalt -14 992 -20 657 0 -35 649 -19 077 -16 572

Utgifter 39 008 13 994 0 53 002 16 328 36 674

Inkomster -54 000 -34 651 0 -88 651 -35 405 -53 246

Årsanslag -  markförvärv 
och försäljning

Totalt 0 0 0 0 -8 612 8 612

Utgifter 1 000 0 0 1 000 0 1 000

Inkomster -1 000 0 0 -1 000 -8 612 7 612

Höganäs kommun äger och  
är delägare i följande bolag

NOTER
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NOTER

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

Värderingsprinciper 

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

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

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

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

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

Leasing
Höganäs kommun klassificerar alla leasingavtal där de 
ekonomiska riskerna och fördelarna kopplade till det 
leasade objektet i allt väsentligt överförs till leasetagaren, 
i enlighet med gällande normering från RKR. Dessa till-
gångar redovisas som anläggningstillgångar i balansräk-
ningen. Övriga avtal klassificeras som operationella. 
Under året har kommunen övergått till att hantera fi-
nansiell leasing i enlighet med R5 från RKR. Över-

Not 3 Kommun-                      
koncernen Kommun

Verksamhetens intäkter 2021 2020 2021 2020

Försäljningsintäkter 351,5 340,4 45,9 38,1
Taxor och avgifter 165,4 114,9 129,1 121,2
Hyror och arrenden 157,8 157,0 36,0 37,7

Bidrag och kostnads-
ersättningar från staten

166,0 164,4 160,3 164,4

Övriga bidrag 16,7 21,8 16,0 12,5

Försäljning av verksamhet 395,5 389,9 20,2 18,8
Intäkter från 
exploateringsverksamhet

0,0 24,2 0,0 24,2

Realisationsvinster på 
anläggningstillgångar

0,0 3,1 0,0 3,1

Övriga verksamhetsintäkter 5,9 0,0 0,5 0,9
Delsumma 1.258,8 1.215,7 408,0 420,9
Interna poster mellan bolag -493,1 -481,4

Summa intäkter 765,7 734,3 408,0 420,9

Not 4 Kommun-                      
koncernen Kommun

Jämförelsestörande  
poster 2021 2020 2021 2020

Kostnader
Tecknade av 
pensionsföräkring -40,4 0,0 -40,4

Summa kostnader 0,0 -40,4 0,0 -40,4
Intäkter 0,0 0,0
Exploateringsintäkter 35,2 40,4 35,2 0,0

Realisationsvinster på
anläggningstillgångar 12,7 0,0 12,7

Summa intäkter 47,9 40,4 47,9 0,0

NOTER

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

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

Avsättning för statlig infrastruktur är baserad på av-
tal mellan Höganäs kommun och Trafikverket gällan-
de medfinansiering av gång- och cykelväg mellan Ny-
hamnsläge-Brunnby-Arild. Avtalet tecknades 2017. 
Avsättning för framtida åtaganden är baserade på exploa-
teringsaval där kommunen ännu inte fullgjort förplik-
telser enligt avtal. Det avser projekt Stubbarp 7:14 och 
Stubbarp Viken 34:2. 

Pensioner
Den 23 april beslutade SKR:s styrelse om nya livsläng-
dantagande i RIPS som ska användas för pensionsskulds-
beräkningen. Livslängdsantagandet har ökat vilket inne-
bär en ökad avsättning för den delen av pensionsskulden 
som ligger i balansräkningen. Den ökade avsättningen 
motsvaras av en ökad kostnad. För den delen av förplik-

tensen som ligger utanför balansräkningen som en 
ansvarsförbindelse innebär de nya antagandena att 
ansvarsförbindelsen ökar och framtida kostnader 
för utbetalningar kommer öka. Totalt sett innebär 
detta att det höjda livslängdsantagandet medför att 
både kostnader och utbetalningar kommer att öka 
de kommande åren.  
Effekten av det höjda livslängdsantagandet innebär 
att ansvarsförbindelsen ökat med 7 486 tkr och av-
sättningen ökat med 1 620 tkr.

Bidrag till infrastruktur
År 2019 fattade Kommunfullmäktige beslut ommed-
finansiering av gång- och cykelväg mellan Nyhamns-
läge-Brunnby-Arild. Kostnaden om 12,5 mnkr be-
lastade i sin helhet bokslutet 2019 och motsvarande 
belopp togs upp som en avsättning i balansräkning-
en. Under året har 0,6 mnkr lösts upp och vid utgång-
en av 2021 kvarstår 10,5 mnkr som en avsättning.

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

Statsbidrag 
Kommunen har under året tagit emot statsbidrag för 
att säkerställa god vård och omsorg om äldre och 
skolmiljarden. De båda statsbidragen har klassifice-
rats som generella mot bakgrund av gällande lagstift-
ning och normering.

Covid-19
I januari 2021 beslutade riksdagen att förlänga statsbi-
draget för merkostnader kopplade till covid-19 till och 
med december månad 2020. Eftersom intäktskriteri-
erna vid bokslutstillfället 2020 inte uppfylldes enligt 
RKR R2 har ersättningen intäktsredovisats som ett 
riktat bidrag 2021. Ersättning efter ansökningsföra-
rande har betalts ut i två omgångar under året till 
kommunen samt enligt ett beslut utan ansökning. 
Totalt har kommunen, av socialstyrelsen, blivit kom-
penserad med ett totalbelopp på 9,9 mnkr under året.

gången har hanterats som rättelse av fel i enlighet med 
RKR:s R12 och innebär en ökning av balansomslut-
ning på 7 mnkr och resultaträkningen på 200 tkr. 

Statsbidrag
Generella statsbidrag intäktsredovisas succesivt under
innevarande år från och med den period då beslutet 
om bidraget fattades.
 
Pensioner
Höganäs kommun redovisar pensionsförpliktelser i
enlighet med rekommendation R10 från RKR. Pen-
sionsförpliktelserna redovisas enligt blandmodellen där
pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas so
en ansvarsförbindelse och pensionsförpliktelser intjä-
nade från och med 1998 redovisas som en avsättning i
balansräkningen. Prognosen för den totala pensions-
förpliktelsen grundar sig på KPA:s prognoser.   
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Not 10 Kommun-                      
koncernen Kommun

Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar 2021 2020 2021 2020
Ingående bokfört värde 2 933,5 2 527,1 1 524,1 1 300,2
Ingående bokfört värde, 
rättelse expl 0,0 40,9 0,0 40,9

Omklassificering -112,4 0,0 0,0 0,0
Årets nyanskaffningar 271,9 498,3 143,9 277,3
Årets försäljningar -0,7 -27,3 -0,7 -27,3

Årets utrangeringar -0,1 -1,0 -0,1 0,0
Årets avskrivningar -138,7 -104,5 -78,3 -67,0

Utgående bokfört värde 2 953,5 2 933,5 1 588,9 1 524,1
Koncernmässig justering 47,0

Utgående bokfört värde 3 000,5 2 933,5

Anskaffningsvärde 4 968,4 4 880,5 2 923,8 2 795,0
Ackumulerade 
avskrivningar -2 008,7 -1 940,8 -1 328,7 -1 264,7

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

Utgående bokfört värde 2 953,5 2 933,5 1 588,9 1 524,1
Koncernmässig justering 47,0
Utgående bokfört värde 3 000,5 2 933,5
Genomsnittlig 
nyttjandeperiod, år 31,0 29,0

NOTER  NOTER  

Not 8 Kommun-                      
koncernen Kommun

Finansiella intäkter 2021 2020 2021 2020
Ränta medelsplacering 0,0 0,1 0,0 0,1
Utdelning på aktier och andelar 21,0 7,0 21,0 7,0

Försäljning av aktier i dotterbolag 0,0 11,0 0,0 11,0
Övriga finansiella intäkter 4,6 2,92,9 4,5 2,3
Delsumma 25,6 21,0 25,5 20,4
Interna poster mellan bolag -21,0 -18,0
Summa 4,6 3,0 25,5 20,4

Not 7 Kommun-                     
koncernen Kommun

Generella stadsbidrag  
och utjämning 2021 2020 2021 2020

Inkomstutjämningsbidrag 171,9 164,5 171,9 164,5

Kostnadsutjämningsbidrag -8,5 10,5 -8,5 10,5

Utjämningsavgift för LSS -22,7 -21,0 -22,7 -21,0

Regleringsbidrag 80,6 27,5 80,6 27,5

Övriga generella bidrag 
från staten

17,7 43,6 17,7 43,6

Kommunal fastighetsavgift 63,4 60,7 63,4 60,7

Summa 302,4 285,8 302,4 285,8

Not 5 Kommun-                    
koncernen Kommun

Verksamhetens
kostnader 2021 2020 2021 2020

Lönekostnader -828,8 -811,0 -537,1 -518,3

Sociala avgifter -267,9 -257,9 -178,8 -170,2

Pensionskostnader -92,5 -99,1 -73,1 -69,3

Material och 
förbrukningsinventarier -122,1 -106,4 -96,3 -94,8

Entreprenad, köp av verk- 
samheter och konsulter -127,4 -105,5 -73,0 -39,2

Köp av huvudverksamhet -654,4 -642,2 -654,2 -642,2

Lokaler och markarrenden -52,1 -65,1 -31,1 -35,8

Bränsle, energi och vatten -188,2 -120,2 -52,8 -43,9

Försörjningsstöd -13,1 -14,4 -13,1 -14,4

Bidrag och transfereringar -61,5 -39,2 -61,5 -39,2

Skolskjuts, färdtjänst och 
övriga transporter -23,3 -21,8 -23,3 -21,8

Porto, tele och IT -21,6 -37,1 -6,2 -23,5

Övrigt -125,0 -128,6 -80,2 -85,3

Skatt på koncern -
bolagens resultat -17,6 -20,1

Summa kostnader -2 595,5 -2 468,6 -1 880,7 -1 797,7

Internt utförda arbeten  
på investeringar 18,1 14,7 18,1 14,7

Interna poster mellan 
bolag 493,1 469,1

Summa -2 084,3 -1 984,8 -1 862,6 -1 783,0

Not 6 Kommun-                      
koncernen Kommun

Skatteintäkter 2021 2020 2021 2020

Preliminära skatteintäkter 1264,2 1 252,9 1 264,2 1252,9

Preliminär slutavräkning
innevarande år

31,0 -19,2 31,0 -19,2

Slutavräkningsdifferens 
föregående år

4,4 -6,5 4,4 -6,5

Summa 1 299,6 1 227,2 1 299,6 1 227,2

Kommunkoncernens UB 2020 skiljer sig från IB 2021 då några 
anläggningar felaktigt klassades som mark, byggnader 
och tekniska anläggningar 2020 istället för maskiner och 
inventarier.

Not 9 Kommun-                      
koncernen Kommun

Finansiella kostnader 2021 2020 2021 2020

Räntekostnader -0,7 0,0 -0,7 -0,7

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

Delsumma -8,4 -8,9 -1,5 -1,6

Interna poster mellan bolagen 0,0 0,0

Summa -8,4 -8,9 -1,5 -1,6

Not 12 Kommun-                      
koncernen  Kommun

Finansiella                               
anläggningstillgångar 2021 2020 2021 2020

Aktier

AB Höganäshem 2,2 2,2

Höganäs Energi AB 5,0 5,0

Höganäs Omsorg AB 10,0 10,0

Hotell Strandbaden 
Höganäs AB

0,3 0,3

Höganäs Mark och 
Exploatering AB

2,0 2,0

Ängelholm Helsingborg 
Flygplats holding AB

0,01 0,01

AB Sydvatten 13,0 13,0

NSR AB 0,6 0,6

Summa 0 33,1 33,1

Andelar

Kommuninvest i Sverige AB 21,6 12,6 21,6 12,6

Övriga andelar 3,1 0,1 0,1 0,1

Summa andelar 24,7 12,7 21,7 12,7

Koncerninternt lån 0 0 3,7 3,7

Övriga finansiella 
anläggningstillgångar 2,8 4,7 0,0 0,0

Summa finansiella tillgångar Summa finansiella tillgångar 27,527,5 17,417,4 58,558,5 49,549,5

Not 14 Kommun-                      
koncernen Kommun

Fordringar  
kortfristiga fordringar 2021 2020 2021 2020
Kundfordringar 70,4 59,1 10,9 11,6

Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter 74,1 69,1

10,4
16,0

Skattefordringar 96,3 33,8 88,9 31,4

Övriga kortfristiga ford ringar 55,0 65,2 25,4 28,6

Delsumma 295,8 227,2 135,6 87,5

Interna poster mellan bolag -52,6 -47,4

Summa 243,2 179,8 135,6 87,5

Not 11 Kommun-                      
koncernen Kommun

Maskiner och inventarier 2021 2020 2021 2020

Ingående bokfört värde 69,2 57,6 48,5 52,7

Omklassificering 54,4 0,0 0,0 0,0

Årets nyanskaffningar 23,9 22,4 16,8 2,2

Årets försäljningar -0,3 271,9 0,0 0

Årets utrangeringar -2,3 0 0,0 0

Årets avskrivningar -10,7 -10,5 -7,6 -6,4

Utgående bokfört värde 134,2 341,4 57,7 48,5

Koncernmässiga justeringar 1,7 0,0

Utgående bokfört värde 135,9 341,4

Anskaffningsvärde 313,7 300,3 144,5 208

Ackumulerade avskrivningar -178,9 -230,5 -86,2 -158,9

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

Utgående bokfört värde 134,2 69,2 57,7 48,5

Koncernmässiga justeringar 1,7

Utgående bokfört värde 135,9 69,2

Genomsnittlig avskrivningstid, år 14,0 13,3

Not 13 Kommun-                    
koncernen Kommun

Förråd, lager och 
exploateringsfastigheter 2021 2020 2021 2020

Lager och förråd 7,3 5,5 4,3 2,3

Exploateringsfastigheter 10,4 15,6 10,4 15,6

Summa 17,7 21,1 14,7 17,9

Specifikation 
exploateringsfastigheter

Ingående värde 15,6 0,0

Årets utgifter 0,0 -3,7

Årets försäljning -5 3,7

Omklassificering/omvärdering -0,2 15,6

Summa  
exploaterings fastigheter 10,4 15,6

 

Kommunkoncernens UB 2020 skiljer sig från IB 2021 då några 
anläggningar felaktigt klassades som mark, byggnader 
och tekniska anläggningar 2020 istället för maskiner och 
inventarier.

Not 15 Kommun-
koncernen Kommun

Eget kapital 2021 2020 2021 2020

Ingående eget kapital 1 784,0 1630,2 1 102,7 1 005,9

Ingående eget kapital,
rättelse av felexploatering

0 40,9 0,0 40,9

Ingående eget kapital, 
effekt av konsolidering

0 12,9 0,0 0,0

Årets resultat 175,0 100,0 133,3 55,9

Summa 1 959,0 1 784,0 1 236,0 1 102,7
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Not 17 Kommun- 
koncernen Kommun

Övriga avsättningar 2021 2020 2021 2020

Redovisat värde vid årets 
början

39,6 35,3 27,0 28,8

Årets avsättning 0,0 6,1 0,0 0,0

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

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

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

Uppskjuten skatt 84,8 76,2

Summa övriga avsättningarSumma övriga avsättningar 120,5 115,8    26,4 27,0

Specifikation avsättningar

Avsättning för återställande 
av deponier 14,2 14,2

Avsätting för statlig 
infrastruktur 10,5 11,1

Framtida åtaganden enligt 
exploateringsavtal 1,7 1,7

SummaSumma 26,4 27,0

Not 19 Kommun- 
koncernen Kommun

Kortfristiga skulder 2021 2020 2021 2020

Leverantörsskulder 109,7 85,3 68,8 62,0

Upplupna löner 10,4 2,7 3,4 0,8

Moms och punktskatter 58,8 42,9 25,3 26,4

Upplupen semesterlön 62,6 67,1 47,1 46,9

Upplupen särskild löne skatt 
pension

13,7 18,1 9,8 13,3

Upplupen pensionskostnad 33,2 33,2 22,6 22,5

Förutbetalda intäkter och      
upplupna kostnader

155,1 126,8 85,8 85,8

Övriga kortfristiga skulder 203,8 225,9 34,5 40,1

Skuld till avgiftskollektivet 4,3 3,6 4,3 3,6

Upplupna räntekostnader 0,4 0,1 0,1 0,1

Kortfristig leasingskuld 0,1 0,0 0,1 0,0

Delsumma 652 605,7 301,8 301,5

Interna poster mellan bolag -52,6 -53,0

Summa 599,4 552,7 301,8 301,5

NOTER  

Not 20 Kommun                      
koncernen Kommun

Ansvarsförbindelser 2021 2020 2021 2020

Ansvarsförbindelse IB 194,4 204,3 194,4 204,3

Försäkring IPR, extra inlösen -64,1 -32,4 -64,1 -32,4

Ränteuppräkning 1,4 1,6 1,4 1,6

Basbeloppsuppräkning 1,7 4,2 1,7 4,2

Gamla utbetalningar -13,9 -16 -13,9 -16

Aktualisering 0 0,0 0,0 0,0

Ändrat livslängds-
antagande RIPS 6 6,0

Övrig post 15,3 8,4 15,3 8,4

Summa pensions-
förpliktelser 140,8 170,1 140,8 170,1

Löneskatt 34,1 41,3 34,1 41,3

Total ansvarsförbindelse 174,9 211,4 174,9 211,4

Aktualiseringsgrad 98% 98%

Enligt LKBR 6 kap. 2 § ska pensionsförpliktelser som intjänats Enligt LKBR 6 kap. 2 § ska pensionsförpliktelser som intjänats 
innan 1998 inte tas upp som en skuld eller avsättning i innan 1998 inte tas upp som en skuld eller avsättning i 
balansräkningen.balansräkningen.

Not 21 Kommun-                      
koncernen Kommun

Borgensförbindelser 2021 2020 2021 2020

Sydvatten AB

SEB 7,3 7,3 7,3

Nordea AB 14,7 27,7 14,7

Svenska Handelsbanken AB 3,5 0 3,5

Nordic Investment Bank 19,5 19,5 19,5

Malmö Kommun 6,2 3,3 6,2

Helsingborgs Kommun 9,1 6,2 9,1

Ej utnyttjat 12,6 26 12,6

Total ramborgen 72,9 90,0 72,9

Nordvästra Skånes renhållning AB 

Utnyttjat 21,6 21,6 21,6

Ej utnyttjat 21,6 21,6 21,6

Totala ramborgen 43,2 43,2 43,2

Ängelholm Helsingborgs Flygplats AB 

Utnyttjat 0,7 0,7 2,3 0,7

Ej utnyttjat 2,5 2,5 0,90,9 2,52,5

Totala ramborgen 3,2 3,2 3,2 3,2

Ängelholm Helsingborgs flygplats holding AB

Utnyttjat 0,0 0,0 0,0 0,0

Ej utnyttjat 0,2 0,2 0,2 0,2

Totala ramborgen 0,2 0,2 0,2 0,2

Höganäs kommun Örestrandsanläggningen AB

Utnyttjat 13,0 13,0

Ej utnyttjat 12,0 12,0

Totala ramborgen 25,0 25,0

Höganäs Mark och Exploatering AB

Utnyttjat 30,0 30,0

Ej utnyttjat 20,0 20,0

Totala ramborgen 50,0 50,0

Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32

Utnyttjat 3,0 0,0

Ej utnyttjat 37,0 0,0

Total ramborgen 40,0 0,0

Norra Höganäs Markutveckling AB

Utnyttjat 27,0 27,0

Ej utnyttjat 23,0 23,0

Totala ramborgen 50,0 50,0

Höganäs Energi AB

Kredit koncernkontot 26,0 26,0

Kommuninvest i Sverige AB 120,0 160,0

Ej utnyttjat borgensram 80,0 40,0

Totala ramborgen 226,0 226,0

NOTER  

Höganäs kommun har i 1995-04-06, KF § 25 och 
2009- 10- 29 KF §96] ingått en solidarisk borgen såsom 
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 
nuvarande och framtida förpliktelser. Vid en uppskattning 
av den finansiella effekten av Höganäs kommuns ansvar 
enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras 
att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s 
totala förpliktelser till 510.996 mnkr och totala tillgångar 
till 518.680 mnkr. Kommunens andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 927 mnkr och andelen av de 
totala tillgångarna uppgick till 937 mnkr.

Not 22         tkr
Kommun-                      
koncernen Kommun

Justering för ej likviditets-
påverkande poster 2021 2020 2021 2020
Avskrivningar 152,4 116,2 85,9 73,4

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0.0

Utrangeringar 0,1 0,0 0,1 0,0

Gjorda avsättningar 3,5 28,6 3,3 1,5

Återförda avsättningar -1,8 -1,8 -0,5 -1,8
Upplösning av bidrag till 
infrastruktur 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga ej likviditets-
påverkande poster 0,0 57,4 0,0 44,6

Summa 154,2 200,4 88,8 117,7

Not 23         tkr Kommun-                      
koncernen Kommun

Övriga likviditets påverkande 
poster som tillhör den 
löpande verksamheten 2021 2020 2021 2020

Utbetalningar för avsättning  
till pensioner

-1,7 -3,7 -1,7 -3,7

Utbetalning av övriga 
avsättningar  
(exkl. bidrag till infrastruktur)

0,0 -0,3 0,0 -0,3

Summa -1,7 -4,0 -1,7 -4,0

Not 16 Kommun-
koncernen Kommun

Avsatt till pensioner 2021 2020 2021 2020

Särskild avtals/ålderspension 36,9 39,9 35,2 33,0

Summa pensioner 36,9 39,9 35,2 33,0

Löneskatt 8,5 8,6 8,5 8,0

Summa avsatt till pensioner 45,4 48,5 43,7 41,0

Antal visstidsförordnanden 2021 2020 2021 2020

Förtroendevalda 0 0

Tjänstemän 0 0

Avsatt till pensioner 2021 2020 2021 2020

Ingående avsättning 41,0 40,5

Ränte- och basbelopps - 
uträkning 0,6 1,3

Övrig post -0,1 -0,1

Årets utbetalningar -2,3 -2,6

Nya avsättningar 2,9 2,1

Ändrat livslängdsantagande 
RIPS 1,6 0,0

Förändring av löneskatt 0,0 -0,2

Summa avsatt till pensioner 45,4 48,5 43,7 41,0

Not 18 Kommun-                      
koncernen Kommun

Långfristiga skulder 2021 2020 2021 2020

Kommuninvest i Sverige AB 427 426,3 234 214,0

Upplupna 
anslutningsavgifter 70,8 61,8 70,8 61,8

Lånfristig leasingskuld 7,4 0,0 7,4 0,0

Fastighetslån, 
Höganäshem AB 359,2 356,2

Övriga lån 78,9 60,1

Summa långfristiga skulder 943,3 904,4 312,2 275,8

Koncerinternt lån -3,7 -3,7

Koncernmässiga justeringar 48,4 40,6

Summa 988,0 941,3 312,2 275,8

Kommun-                      
koncernen Kommun

AB Höganäshem 2021 2020 2021 2020

Kredit koncernkonto 10,0 10,0

Kommuninvest i Sverige AB 333,0 185,0

Ej utnyttjat borgensram 437,0 185,0

Totala ramborgen 780,0 380,0

Höganäs Omsorg AB

Kredit koncernkonto 10,0 10,0

Totala ramborgen 10,0 10,0

Summa 3,4 3,4 1 277,6 860,5
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NOTER  NOTER  

Vatten och avlopp
Not 24                tkr Vatten och avlopp

Verksamhetens intäkter 2021 2020
Konsumtionsavgifter 70 832 66 910

Periodiserade anslutningsavgifter 2 214 2 004

Övriga intäkter 757 149

Summa 73 803 69 063

Not 25                tkr Vatten och avlopp

Verksamhetens kostnader 2021 2020
Personalkostnader -13 397 -12 700

Övriga externa kostnader -28 712 -24 819

Interna intäkter 2 824 2 957

Övriga interna kostnader -19 960 -21 878

Summa -59 245 -56 440

Not 26                tkr Vatten och avlopp

Finansiella intäkter 2021 2020

Ränta 63 83

Serviceavgift 0 0

Summa 63 83

Not 27                tkr Vatten och avlopp

Finansiella kostnader 2021 2020

Intern ränta -2 616 -3 203

Summa -2 616 -3 203

Not 28                tkr Vatten och avlopp

Anläggningar 2021 2020

Ingående bokfört värde 243 547 213 619

Årets nyanskaffningar 34 675 40 315

Årets avskrivningar 2 662 -10 387

Utgående bokfört värde 280 884 243 547

Anskaffningsvärde 562 529 527 854

Ackumulerade avskrivningar -281 645 -284 307

Utgående bokfört värde 280 884 243 547

Genomsnittlig avskrivningstid, år 31,0 23,4

Not 30                  tkr Vatten och avlopp

Eget kapital 2021 2020
Ingående eget kapital 0 0

Årets resultat - -

Överskott 705 -1205

Överföring av överskott -705 1205

Utgående eget kapital 0 0

Not 31                  tkr Vatten och avlopp

Långfristiga skulder 2021 2020

Skuld till skattekollektivet:

Avräkningsskuld 0 0

Externlån 234 000 214 000

Upplupna anslutningsavgifter 70 765 61 834

Summa långfristiga skulder 304 765 275 834

Not 32                 tkr Vatten och avlopp

Kortfristiga skulder 2021 2020

Skuld till VA-kollektivet 4 265 3 560

Övriga kortfristiga skulder 4 256 4 521

Summa kortfristiga skulder 8 521 8 081

Not 29                  tkr Vatten och avlopp

Maskiner och inventarier 2021 2020
Ingående bokfört värde 905 1 226

Årets utrangeringar 0 0

Årets avskrivningar -38 -321

Utgående bokfört värde 867 905

Anskaffningsvärde 5 515 8 922

Ackumulerade avskrivningar -4 648 -8 017

Utgående bokfört värde 867 905
Genomsnittlig avskrivningstid, år 14,0 12,0

Not 33                 tkr Kommunen
Kostnad för räkenskapsrevision 2021 2020
Sakkunnikt biträde 258,3 191

Förtroendevalda 31,6 27,4

Total kostnad räkenskapsrevision 289,9 218,4

Not 34
Upplysning om särredovisningar
Särredovisning har upprättats enligt Lag (20016:412) om 
allmänna vattentjänsten för VA-verksamehten och åter-
finns i den här årsredovisningen. Särredovisning för avfalls- 
och renhållningsverksamheten finns tillgänglig hos NSR på 
hemsida www.nsr.se. 

Not 35 Kommun      
 koncernen Kommunen

Leasing 20212021 2020 2021 2020
Finansiella leasingavtal
Maskiner och inventarier

Totala minimileaseavgifter 7,7 0,0 7,7 0,0

Framtida finansiella kostnader -0,2 0,0 -0,2 0,0

Nuvärde minimileaseavgifter 7,5 0,0 7,5 0,0

Nuvärdet av minimilease-
avgifterna förfaller enligt följande

Inom 1 år 1,5 0,0 1,5 0,0

Senare än 1 år men inom 5 år 6,0 0,0 6,0 0,0

Senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 7,5 0,0 7,5 0,0

Ej uppsäjningsbara 
operationella leasingavtal 

Inom ett år 10,9 14,3 10,9 14,3

Senare än ett år, men inom 
fem år

12,1 10,2 12,1 10,2

Senare än fem år 0 0 0 0

Summa framtida
minimileaseavgifter

23,0 24,5 23,0 24,5
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Alliansens handlingsprogram gäller för perioden 2019-2022. Alliansen består av Moderaterna, Centerpartiet 
och Kristdemokraterna som tillsammans fick 53% av väljarkårens förtroende. Handlingsprogrammet följer 
strategierna i Höganäs kommuns vision och visar vilken allmän inriktning som gäller men också vad som 
konkret ska åstadkommas. Här nedan följer en redogörelse hur arbetet fortgått hittills: 

1) om arbetet är ännu inte påbörjat 

2) om arbetet är pågående eller

3) om arbetat har färdigställts.

_________________________________________________________________

 STRATEGI: STÄRK SKOLANS BREDD OCH SPETS
Höganäs kommun ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner 2
Eleverna ska få den bästa möjligheten att utvecklas i sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar i en 
lugn och trygg miljö med ändamålsenliga läromedel 2
Vi vill stimulera en ökad samverkan mellan skola och näringsliv 2
Stora ansträngningar ska göras för att stärka det förebyggande arbetet mot missbruk av droger, alkohol 
och tobak 2
Öka insatserna för att motverka våld, mobbning och kränkande särbehandling på skolor och arbets-
platser. Toleransarbetet måste fortsätta utvecklas och kan genomföras genom så kallade toleransresor 
eller helt på hemmaplan 2
När föräldrar väljer skola ska vi verka för skolskjuts efter vald skola, fristående som kommunal, för ökad 
valfrihet 2
Vi kommer att arbeta för ökad tillgänglighet i barnomsorgen, behovet av ”nattis” utreds snarast för att 
tillgodose föräldrars behov av stöd 3

_________________________________________________________________

 STRATEGI: VÄXLA UPP UPPLEVELSENÄRINGEN
Kullabygden ska bli känd som Sveriges keramikbygd samt mat- och vinbygd 2
Den beslutade utvecklingen i Höganäs stadskärna med tydligt fokus på centrumutveckling fortsätter 2
Möjliggör en lokal för utövning av e-sport i kommunen 3
Stimulera ridskoleverksamhet i anslutning till Kullabygdens befintliga ridanläggning i Äsperöd för att 
stärka den långsiktiga hästverksamheten i kommunen 2
Möjliggör återkommande kulturarrangemang och events i Höganäs hamnområde 3
Se till att de prioriterade stränderna hålls rena och har hög standard 2

_________________________________________________________________
 
STRATEGI: STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET 

Utveckla anhörigstödet 2
Utveckla vården för vårdtagare med demenssjukdomar med certifierad personal 3
Verka för att äldre personer som är över 85 år ges rätt att få plats på äldreboende när de söker det 1
Verka för ett bra och utökat utbud av fysiska aktiviteter för seniorer 2
Färre olika personer som besöker en äldre i hemtjänsten, fortsätt utveckla samordning och service 2
Utveckla valfrihet i val av mat, särskilt för de äldre 2
Integrera nyanlända till första jobbet med målet att de snabbt blir självförsörjande och kan bidra till 
kommunens utveckling 2
Möjliggör för ytterligare minst en vårdcentral i kommunen 3
Vi vill arbeta för att en familjecentral startas genom att samlokalisera personalenheter som har till syfte 
att ge stöd och uppmuntran till barn och föräldrar 2
Starta och utveckla ett volontärprogram som samordnar frivilliga insatser både inom kommunens verk-
samheter och inom föreningar och organisationer, till exempel genom bildandet av ett volontärcenter 3

Handlingsprogrammet

 _________________________________________________________________ 

STRATEGI: ARBETSGIVARE I FRAMKANT
Höganäs ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner. Kommunens mål 
ska vara att talangfulla och kompetenta medarbetare söker sig till dess verksamheter, stannar kvar och 
utvecklas till nytta för alla 2

__________________________________________________________________

 STRATEGI: FÖRBÄTTRA KOMMUNIKATIONERNA
Kommunen ska arbeta för att öka tryggheten på alla offentliga platser vilket inkluderar parker, gator, 
torg och mötesplatser 2
Verka för att ett mer komplett resecentrum färdigställs vid Stationshuset 3
Bygg ut cykelvägarna för att göra Höganäs till en attraktiv cykelkommun 2
Arbeta för bättre kollektivtrafiklösningar på landsbygden i kommunen 2
Arbeta för ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet på väg 111 genom samarbete med Helsingborg och 
andra aktörer 2
Bygg ut fibernätet till full täckning i hela kommunen 3

__________________________________________________________________

STRATEGI: UTVECKLA DIALOG OCH SERVICE
Det ska vara lätt att få bygglov. Översiktsplan och detaljplaner ska ge frihet och skapa möjligheter 2
Nytt kulturhus/bibliotek påbörjas inom mandatperioden 2

_________________________________________________________________

STRATEGI: FÖRVERKLIGA MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET
Energieffektivisera kommunens fastigheter 2
Kommunen ska bidra till fortsatt ökad investering i förnyelsebar energi och fasa ut gammal och kostsam teknik 2
Sträva efter att i våra upphandlingar öka andelen närodlade livsmedel 3

__________________________________________________________________

STRATEGI: FÖRVERKLIGA FÖRENKLA FÖR FÖRETAG
Skapa förutsättningar så att företag kan växa och utvecklas 2
Fortsätta arbeta för möjligheten till gårdsförsäljning av vin och öl 2
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