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1. Upprop   
 

2. Justering   
Förslag till beslut 
Förslag: 
Digitalt den 31 maj. 
 
 

3. Fastställande av ärendelistan   
 

4. Anmälan om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige 
(inga nya beslutade ännu) (KS/2022/278) 

  

Sammanfattning 
Länsstyrelsen Skåne har efter ledamoten Anneli Eriksson (S) utsett ny ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den X maj 2022, till och med den 14 oktober 2022. 
  
Ny ledamot blir ... 
  
Länsstyrelsen Skåne har efter ersättaren X (S) utsett ny ersättare i kommunfullmäktige från och 
med den X maj 2022, till och med den 14 oktober 2022. 
  
Ny ersättare blir ... 
 
Förslag till beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att lägga anmälningarna till handlingarna. 
 

5. Avsägelser (inga nya inkomna)   
 

6. Fyllnadsval   
Ärendet i korthet 
Fyllnadsval behöver förrättas efter kommunfullmäktiges beslut den 28 april 2022, § 44, att 
bordlägga valet till ny ersättare i valnämnden efter Lina Östergren (M). 
 
Fyllnadsval behöver förrättas efter kommunfullmäktiges beslut den 28 april 2022, § 44, att 
bordlägga valet till ny ersättare i bygg- och miljönämnden efter Robert Otto (M). 
 
Förslag till beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att välja ... till ny ersättare i valnämnden efter Lina Östergren (M) 
 
att välja ... till ny ersättare i bygg- och miljönämnden efter Robert Otto (M). 
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7. Personalredovisning 2021 (KS/2022/243)   
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

8. Upphävning av del av tomtindelning inom del av 
kvarteret Vargen i Höganäs (väster om Tjörröd), 
Höganäs kommun (KS/2021/239) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterat den 14 april 2022, 
 
att kvarstående erinringar inte tillgodoses, 
 
att anta upphävande av del av tomtindelning inom del av kvarteret vargen i Höganäs, Höganäs 
kommun, daterat den 14 april 2022. 
 

9. Ändring av taxa för upplåtelse av allmän plats 
(KS/2022/194) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Taxa för allmän plats i Höganäs kommun, 
 
att taxan börjar gälla från och med 1 juli 2022. 
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10. Nytt reglemente och taxa för sprängämnesprekursorer 
(KS/2022/255) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ansvar för tillsyn enligt EU- förordning 2019/1148, § Lag (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer, Förordning (2014:880) om sprängämnes prekursorer delegeras till 
bygg- och miljönämnden, 
 
att bifogad Taxa för tillsyn enligt Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer samt Förordning 
(2014:880) om sprängämnesprekursorer, ska gälla snarast efter att kommunfullmäktige beslutat 
om den. 
 

11. Uppföljning av motioner (KS/2022/248)   
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga uppföljning av motioner daterad den 13 april 2022 till handlingarna. 
 

12. Svar på motion angående riktlinjer för markanvisning 
samt riktlinjer för byggande i egen regi (KS/2021/397) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att avslå motionen. 
 

13. Ny motion (KS/2022/315)   
Sammanfattning 
Följande motion har inkommit: 
Reinhold Knutsson (S) och Wivi-Anne Broberg (S), motion angående belysta cykelbanor, 
inkommen den 10 maj 2022. 
 
Förslag till beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att remittera inkommen motion till kommunstyrelsen för beredning. 
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§ 
Fyllnadsval 

Sammanfattning av ärendet 
Fyllnadsval behöver förrättas efter kommunfullmäktiges beslut den 28 april 2022, § 44, att bordlägga valet 
till ny ersättare i valnämnden efter Lina Östergren (M).  
 
Fyllnadsval behöver förrättas efter kommunfullmäktiges beslut den 28 april 2022, § 44, att bordlägga valet 
till ny ersättare i bygg- och miljönämnden efter Robert Otto (M). 
 
Beslutsunderlag  
Klicka här för att skriva beslutsunderlag. 
 
Beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att välja ... till ny ersättare i valnämnden efter Lina Östergren (M) 
 
att välja ... till ny ersättare i bygg- och miljönämnden efter Robert Otto (M). 
 
Beslutet ska skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-05-10    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

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

 
Ej tjänstgörande ersättare  Helena Svensson (M) 

Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Reinhold Knutsson (S) 
Tony Petersson (S) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Göran Lock (MP) 
Gudrun Zettergren (SD) 

  
Övriga närvarande  Anne Petäjäjärvi Johansson (HR-chef) 

Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 
Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 
Abdulmouneim Baradey (planarkitekt) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-16:45 
  
Paragrafer §102 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Johan Ingvarsson (MP) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
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SIGNATUR   
 
  
 

 
Justerande ……………………………………………… 

Johan Ingvarsson (MP)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2022-05-12 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-05-13 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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     KS/2022/243 
§ 102 
PERSONALREDOVISNING 2021 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunledningskontorets HR-avdelning har upprättat en personalredovisning för år 2021. Syftet 
med personalredovisningen är att, ur olika aspekter, ge en övergripande beskrivning av kommunens 
personalsituation. Redovisningen innehåller uppgifter om personalvolym, personalkostnader, 
åldersstruktur, sjukfrånvaro med mera. En analys av nyckeltalen har gjorts. Vidare framgår det från 
redovisningen vad som har hänt under året och vilka frågor som ligger i fokus under 2022. 
 
Personalredovisningen är tänkt att vara ett komplement till Höganäs kommuns årsredovisning. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 26 april 2022, § 57, 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 20 april 2022, 
Kommunledningskontoret, personalredovisning 2022. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-06-08 
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Personalredovisning 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontorets HR-avdelning har upprättat en personalredovisning för år 2021. Syftet med 
personalredovisningen är att ur olika aspekter ge en övergripande beskrivning av kommunens 
personalsituation. Redovisningen innehåller uppgifter om personalvolym, personalkostnader, 
åldersstruktur, sjukfrånvaro med mera. En analys av nyckeltalen har gjorts. Vidare framgår vad som har 
hänt under året och vilka frågor som ligger i fokus under 2022. 
 
Personalredovisningen är tänkt att vara ett komplement till Höganäs kommuns årsredovisning. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontoret, personalredovisning 2021. 
 
Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

 

 

 Anne Petäjäjärvi Johansson 
 HR-chef 

 
 Maria Ramberg 

  HR-konsult 
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1 INLEDNING 
Syftet med denna personalredovisning är att synliggöra de faktorer som påverkar kommunens 
totala kostnader och lyfta fram personalfrågorna ur den traditionella årsredovisningen eftersom 
personalkostnaderna utgör cirka 60 % av kommunens totala kostnader. I och med pandemin 
som i så stor utsträckning påverkat 2020 och 2021 är det svårt att dra slutsatser, då många 
påverkansfaktorer och osäkra parametrar finns. I det avslutande analysavsnittet gör vi dock ett 
försök till detta. 
Höganäs kommunkoncern har som tidigare målsättningen att vara en av de bästa arbetsplatserna 
i Sverige genom att ha ett ledarskap och ett medarbetarskap som är tydligt, engagerat och 
professionellt. Förväntningar på våra ledare tydliggörs i ledardiamanten. Under det nyligen 
genomförda ledarprogrammet arbetades också fram en medarbetardiamant för att tydliggöra 
medarbetarskapet och dess betydelse.  
Personalredovisningen omfattar även detta år både Höganäs kommun och Höganäs Omsorg 
AB. 

 

1.1 METOD 

Första delen av personalredovisningen börjar med en statistisk presentation. Statistiken är 
hämtad från systemet QlikView och är en sammanställning av året 1 januari – 31 december 2021. 
Dokumentet är uppbyggt kring de gemensamt framtagna personalnyckeltalen i Familjen 
Helsingborg. Nyckeltal kan i detta sammanhang beskrivas som grundläggande information om 
anställd personal. Redovisningen avslutas med en slutanalys med förslag på åtgärder för 
framtiden samt en uppföljning av förra årets åtgärder. 
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2 HÖGANÄS KOMMUNS NYCKELTAL 
 

2.1 ANTAL ANSTÄLLDA  

 

Antalet månadsanställda (månadsavlönade) sammantaget inom Höganäs kommun och Höganäs 
Omsorg AB var vid årets slut 1 991 personer, vilket är en minskning med 22 personer sedan 
förra årsskiftet. 87 % av de anställda har en tillsvidareanställning, en liten ökning från ifjol då 
siffran låg på 85 %. I antal har de tillsvidareanställda ökat med 21 personer och de 
visstidsanställda har minskat med 39 personer. 

Totalt har dessa 1 991 personer arbetat motsvarande 1 882 heltider. På nästa sida kan läsas att 
totalt har timanställda arbetat mer än under 2020, men antalet timmar är inte uppe i tidigare års 
höga nivåer. Mer om detta i analysavsnittet. 

Observera att tabellen nedan även inkluderar visstidsanställda som har en vilande 
tillsvidareanställning. Detta innebär att de hamnar dubbelt i tabellen varför totalsiffran för 
summeringen av visstid och tillsvidare blir fler än 1 991 personer.  

 

Anställningar Tillsvidareanställda Visstidsanställda 

Förvaltning 

Antal 

anställningar 

Antal 

personer 

Omräknade 

heltider 

Antal 

anställningar 

Antal 

personer 

Omräknade 

heltider 

Nämndsservice KLK* - - - 5 5 1,0 

Kommunledningskontoret* 87 87 85,9 59 59 57,8 

Räddningstjänsten 25 25 25,0 - - - 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 51 51 50,4 3 3 3,0 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 152 152 142,8 3 3 2,8 

Kultur- och fritidsförvaltningen 69 69 63,2 6 6 3,8 

Utbildningsförvaltningen 657 656 644,3 83 82 69,2 

Socialförvaltningen 87 87 84,9 9 9 7,6 

Höganäs Omsorg AB 599 599 548,4 113 112 92,4 

Totalt 1 727 1 725 1 644,7 281 278 237,6 

 

*Nämndsservice KLK (de politiska sekreterarna) har tidigare inräknats i Kommunledningskontoret, men 
visas nu separat. I Kommunledningskontoret ingår även i år Höganäs Utvecklingscentrum, där återfinns 
bland annat de anställda i arbetsmarknadsåtgärder som visas som visstidsanställda, dessa utgör större delen 
av kommunledningskontorets visstidsanställda. 
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2.1.1 TIMANSTÄLLDA KORTTIDSVIKARIER  

Behovet av intermittent anställda (timavlönade korttidsvikarier) har varit högre 2021 än 2020, 
men är inte uppe i 2019 års nivå. Ökningen i antal timmar motsvarar 21 årsarbetare/omräknade 
heltider. Tidvis under året har frånvaron bland den ordinarie personalen varit hög, vilket har 
påverkat behovet av timvikarier. Samtidigt i vissa verksamheter har ledningen prioriterat 
kontinuiteten och istället i möjligaste mån använt ordinarie personal. Inom städavdelningen 
används främst befintlig personal som arbetar fyllnadstimmar (upp till heltid) för att täcka 
frånvaro – därför finns de inte med i nedanstående redovisning.  

 

  
Antal bokade timmar 

Verksamhet 2021 2020 2019 

Kulla Bemanning Hemvård 55 230 49 252  64 476  

Kulla Bemanning Vårdboende 24 031  38 054  58 178  

Kulla Bemanning LSS 43 674 37 049  42 094  

Kostenheten 15 778  14 496  15 840  

Utbildningsförvaltningen 44 425  37 755  55 716  

Totalt 183 138  140 871   236 304  

 

2.2 KÖNSFÖRDELNING BLAND ANSTÄLLDA 

Av våra 1 991 månadsanställda är 1 557 kvinnor och 434 män, vilket motsvarar en fördelning 
på 78 % kvinnor och 22 % män. Det är en stadig siffra på könsfördelningen sedan ett par år 
tillbaka och ligger i linje med hur det ser ut nationellt i kommuner i Sverige. Liksom i övriga 
kommuner är det fortfarande mest kvinnor som arbetar i kommunens stora yrkesgrupper inom 
vård, skola och omsorg. Tabellerna nedan visar hur fördelningen mellan könen ser ut, både på 
totalen och mellan kommun och bolag. 

 

Anställning Tillsvidareanställda Visstidsanställda 

Kön Antal personer Antal personer 

Kvinnor 1 364 193 

Män 361 73 

Totalt 1 725 266 

 

Anställning Kvinnor Män 

Organisation Antal personer Antal personer 

Höganäs Kommun 958 322 

Höganäs Omsorg AB 599 112 

Totalt 1 557 434 
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2.3 ÅLDERSFÖRDELNING BLAND ANSTÄLLDA  

Den genomsnittliga medelåldern i kommunen inklusive HOAB är 46,7 år, en siffra som förra 
året låg på 46,3 år. Höganäs kommun har en liten högre medelålder än omsorgsbolaget, 47,0 
mot 46,1. Den största åldersgruppen är 30-49 år som procentuellt utgör knappt 47 % av 
kommunens anställda.  
Medelåldern bland de visstidsanställda var vid årsskiftet 42,3 år och bland de tillsvidareanställda 
är 48,5 år. Av de månadsanställda var 75 personer över 65 år anställda vid årsskiftet, föregående 
årsskifte var antalet 113. 

 

 
 

 

2.3.1 ÅLDERS- OCH KÖNSFÖRDELNING BLAND CHEFER 

I Höganäs kommun arbetade vid årsskiftet 97 chefer. Endast två är visstidsanställda som chefer, 
båda har annan grundtjänst i kommunen. Förra årsskiftet var antalet chefer 99.  

Medelåldern för samtliga chefer är 51,5 år – ingen nämnvärd skillnad från förra årets 51,4 år. 
Bland de manliga cheferna är medelåldern 48,8 år (46,9 år 2020) och för kvinnorna 52,5 (52,9 år 
2020) – förklaringen är främst att det finns 15 kvinnliga chefer över 60 år – medan bara två av 
de manliga cheferna fyllt 60. Den yngsta kvinnliga chefen är 32 år, den yngste manlige chefen är 
33. 

72 av cheferna är kvinnor och 25 är män vilket ger en könsfördelning på 74 % kvinnliga chefer 
och 26 % manliga chefer. Denna fördelning var de två föregående åren 76/24 respektive 80/20 
– så förhållandet växlar något genom åren.  

En annan aspekt som är intressant att titta på i sammanhanget är andelen kvinnliga chefer 
dividerat med den totala andelen kvinnor i övrigt. Detta index var både vid detta och föregående 
årsskifte 97, det vill säga något färre kvinnliga chefer än andelen anställda kvinnor.  
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2.4 SYSSELSÄTTNINGSGRAD 

Mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och fackförbundet Kommunal slöts ett 
kollektivavtal redan under 2016 om ”Heltidsarbete som norm”. Lokalt har arbetet under 2021 
växlats upp för att följa avtalet och förbereda organisationen på heltidsarbetesnormen, en stor 
omställning för till exempel äldreomsorgen. Antalet medarbetare med en heltidsanställning som 
grundanställning den 31 december var 1 472 personer, jämfört med 1 358 personer året tidigare.  

 

Höganäs 
kommun /HOAB 

Antal Antal kvinnor Antal män Kvinnor % Män % 
Hur stor andel  
arbetar heltid 

respektive deltid? 

Deltid 524 459 65 87,6% 12,4% 26,3% 

Heltid 1 472 1 103 369 74,9% 25,1% 73,9% 

Total 1 991 1 557 434     100,0% 

 
Heltidsanställda utgör 73,9 % för kommunen och bolaget som helhet, en siffra som förra 
årsskiftet låg på 67,4 %. Separerat har kommunen 85,9 % heltidsanställda och HOAB 52,2 %. 
Värt att notera är att HOAB ökat andelen heltidsanställda med över 10 procentenheter under 
året.  
Av de som arbetar heltid är 74,9 % kvinnor och av de deltidsanställda utgör kvinnorna 87,6 %. 
  
 
HOAB 
Syss.grupp 

Antal Antal kvinnor Antal män Kvinnor % Män % 
Hur stor andel  

arbetar heltid 
respektive deltid? 

Deltid 340 303 37 89,1% 10,9% 47,8% 

Heltid 371 309 62 83,3% 16,7% 52,2% 

Total 711 612 99     100,0% 

 
 
Höganäs kommun 
Syss.grupp 

Antal Antal kvinnor Antal män Kvinnor % Män % 
Hur stor andel  
arbetar heltid 

respektive deltid? 

Deltid 185 156 29 84,3% 15,7% 14,4% 

Heltid 1 103 796 307  72,2% 27,8% 85,9% 

Total 1 284 612 99     100,0% 

 
I nästa tabell är endast tillsvidareanställda med för att visa fördelningen på heltid och deltid i 
denna grupp. Av dessa tillsvidareanställda arbetar 392 deltid, vilket motsvarar 23 %. Av de 
deltidsanställda utgör kvinnorna 89 % . Året innan var andelen deltidsarbetande 29 %. 
 

Syss.grupp Antal Antal kvinnor Antal män Kvinnor % Män % 
Hur stor andel  
arbetar heltid 

respektive deltid? 

Deltid 392 351 41 89,5% 10,5% 22,7% 

Heltid 1 333 1013 320 76,0% 24,0% 77,3% 

Total 1 725 1 364 361     100,0% 
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Ovan återfinns medelsysselsättningsgraden för de månadsanställda, uppdelat per förvaltning, 
bolag och kön. Som synes generellt små förändringar sedan förra årsskiftet, men värt att notera 
är att Höganäs Omsorg AB ökat sin medelsysselsättningsgrad med 2,4 procentenheter. Alla 
deltidsanställda erbjöds heltidsanställning och totalt var det 125 anställda som tackade ja. 
Kultur och Fritidsförvaltningen har den lägsta medelsysselsättningsgraden, främst beror det på 
att de har verksamheter som har ett öppethållande en stor del av dygnets alla timmar och 
veckans alla dagar.  

 

  Medelsysselsättningsgrad 

Organisation 2021 2020 2019 2018 

Höganäs kommun 95,1% 94,7 % 95,1 % 94,7 % 

Höganäs Omsorg AB 90,1% 87,7% 87,8 % 86,6 % 

 

 
  

 
Förvaltning 

 
Kön 

Medelsyssel- 

sättningsgrad  
2021 

Medelsyssel- 

sättningsgrad  

2020 

Medelsyssel-
sättningsgrad 

2019 

Medelsyssel- 
sättningsgrad 

2018 

Kommunledningskontoret K 98,0% 95,4% 96,7% 96,2% 

 M 99,1% 97,7% 98,1% 97,8% 

 Totalt 98,4% 96,3% 97,2% 97,0% 

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

 M 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

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

 M 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 Totalt 98,8% 98,8% 98,6% 98,8% 

Teknik- och fastighetsförvaltningen K 91,1% 88,8% 88,4% 87,8% 

 M 97,8% 97,2% 97,8% 98,3% 

 Totalt 93,9% 92,4% 92,7% 92,5% 

Kultur- och fritidsförvaltningen K 87,3% 87,3% 85,1% 78,5% 

 M 86,6% 89,9% 87,9% 87,4% 

 Totalt 87,0% 88,4% 86,4% 81,5% 

Utbildningsförvaltningen K 95,2% 95,3% 95,7% 93,5% 

 M 97,1% 95,3% 96,1% 91,8% 

 Totalt 95,6% 95,3% 95,8% 93,1% 

Socialförvaltningen K 96,0% 96,4% 97,2% 94,3% 

 M 100,0% 92,5% 93,6% 97,7% 

 Totalt 96,3% 96,0% 96,9% 94,7% 

Höganäs Omsorg AB K 89,8% 87,2% 87,3% 86,0% 

 M 92,1% 91,2% 91,8% 91,7% 

 Totalt 90,1% 87,7% 87,8% 86,6% 
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2.5 PERSONALRÖRLIGHET 

Tabellen nedan visar personalrörligheten för de tillsvidareanställda. I tabellen ses förutom avslut 
även intern rörlighet, det vill säga redan anställda i kommunen som tillträtt nya 
tillsvidareanställningar samt pensionsavgångar. Andelen avslut var högre under 2021 än året 
innan, 10,5% att jämföra med 5,1% under 2020. En stor del av förklaringen har att göra med 
”Heltid som norm” – i och med att många deltidsanställda valt att gå upp till heltid har deras 
deltidsanställningar avslutats och nya anställningsavtal på heltid skrivits. Inom Utbildnings-
förvaltningen har också nya enheter bildats under året, vilket gör att anställningar avslutas och 
nya läggs upp. 

Kommunledningskontorets förhållandevis höga siffra beror delvis på pensionsavgångar, delvis 
på egna uppsägningar. Socialförvaltningens beror främst på egna uppsägningar, konkurrensen 
om till exempel socialsekreterare är hög och detta påverkar personalomsättningen naturligtvis. 

Eftersom siffrorna i tabellen nedan har både sin grund i att anställda lämnar organisationen eller 
byter tjänst inom organisationen påverkas andelen avslut av alla ovanstående omständigheter – 
men det betyder alltså inte nödvändigtvis att personer sökt sig bort från kommunen i någon 
högre utsträckning än innan. 

Andelen avslut inom socialförvaltningen var ännu högre 2020, vilket innebär att endast 
Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen är de förvaltningar som har lägre 
andel avslut 2021 än 2020. 

 

Organisatoriska, ekonomiska och individuella faktorer har betydelse för om personalen väljer 
att stanna kvar på sin arbetsplats eller faktiskt sluta. Vikten av att titta på avslutningsorsaker, 
både att registrera dessa i personalsystemet vid avslut samt att bli bättre på att hålla 
avslutningssamtal, kan ge oss en bättre bild av faktisk personalomsättning.  

 

Förvaltning 
Antal anställda 

under 2021  
(i genomsnitt) 

Nyanställda Avslutade % Nya % Avslut 

Kommunledningskontoret 84 12 13 14,3% 15,5% 

Räddningstjänsten 24 2 0 8,3% 0,0% 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 52 4 4 7,6% 7,6% 

Teknik- och fastighetsförvaltningen 151 7 11 4,6% 7,3% 

Kultur- och fritidsförvaltningen 69 1 4 1,5% 5,8% 

Utbildningsförvaltningen 658 53 71 8,1% 10,8% 

Socialförvaltningen 87 12 9 13,8% 10,4% 

Höganäs Omsorg AB 587 24 65 4,1% 11,1% 

Total 1 711 115 179 10,5% 10,5% 
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2.5.1 PENSIONSAVGÅNGAR  

Under året har 49 personer tagit ut pension (52 personer året innan). Det vanligaste är livsvarig 
pension 39 (totalt 36 personer 2020) följt av temporärt uttag 10 (9 personer 2020). Jämfört med 
2020 är det alltså 3 färre som tagit ut pension. Tilläggas ska också att i 7 (21 fall 2020) är vi inte 
senaste/sista arbetsgivaren, men alla arbetsgivare bidrar till att ”bekosta” en persons pension (sk 
livränta). 

 

2021 Totalt Kvinnor Män 

Livsvarig pension 39 35 4 

Temporärt uttag 10 8 2 

Totalt 49 43 6 

Livränta 7 7 0 

 

2.5.2 PENSIONSAVGÅNGAR FRAMÖVER  

Diagrammet nedan visar antalet personer som fyller 65 respektive 67 år framöver. Fram till år 
2028 kommer sammanlagt 409 medarbetare att ha fyllt 65 år. Kombinerat med medarbetare som 
därtill väljer att avsluta sin anställning på egen begäran finns det behov av en god kompetens-
försörjningsstrategi för att försäkra sig om att rätt kompetens finns på rätt plats. En sådan togs 
fram 2018 och sträcker sig fram till år 2025 och respektive förvaltning ansvarar för uppföljning 
av sina handlingsplaner. 
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2.6 UTANNONSERING AV TJÄNSTER  

Under 2021 utannonserades totalt 393 tjänster (483 året innan) och av dessa var 152 (139) 
tillsvidareanställningar, 124 (138) tidsbegränsade samt 120 (206) sommarjobb och 3-veckors 
feriearbeten för ungdomar. Även om antalet utannonserade sommarjobb var 120 så arbetade 
197 ungdomar under sommaren, vissa av sommarjobben anordnas i flera perioder med en 
ungdom per period. Dessutom annonserades 172 (256) timavlönade behovsanställningar. 
Jämfört med 2020 har det totala antalet annonserade tjänster minskat med 90 stycken, 
minskningen är främst behovsanställningar och visstidsanställningar, men även antalet 
tillsvidareanställningar är lägre än tidigare.  
I antalet ovan finns även tre tjänster som endast annonserades internt, för 2020 var det antalet 
åtta.  

Enbart under sista kvartalet utannonserades 89 tjänster, jämfört med 102 året innan. Men, 
2019 var endast 71 tjänster utannonserade motsvarande månader.  
 

Av de totalt 393 både externt- och internt utannonserade tjänsterna var 40% heltidstjänster, 12% 
deltidstjänster och 5% var tjänster där man kan önska sin sysselsättningsgrad. 2020 var andelen 
heltidstjänster 23 % heltidstjänster, 21 % var deltidstjänster och endast 2 % var tjänster där man 
kan önska sin sysselsättningsgrad. 

Resten utgjordes av intermittenta behovsanställningar och säsongsarbete där omfattningen 
varierade (de flesta korttidsvikarier samt 3-veckors feriearbeten för skolungdomar). Den andelen 
var 2020 53 %, nu 2021 har den sjunkit till 44% av alla annonserade tjänster.  
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2.7 MEDELLÖN  

I enlighet med Höganäs kommuns lönepolitik ska anställda inom Höganäs kommun uppleva att 
lönesättningen sker rättvist och objektivt. Grunden för lönesättningen är en värdering av 
befattningen som utgår från ansvarsnivå, svårighetsgrad, arbetsmiljö och kompetenskrav, 
därefter sker årligen en individuell bedömning utifrån medarbetarens resultat och bidrag till 
verksamhetsförbättringar för att sätta rätt lön. Medellönen baseras på alla månadsanställda som 
var registrerade vid ögonblicksbilden den 31 december 2021 och utgår från den totala lönen för 
en heltidsanställd. 

 

 
 

Medellönen för alla månadsanställda i Höganäs kommun och Höganäs Omsorg AB låg vid 
årsskiftet på 33 753 kr, vilket är en ökning med 267 kr sedan förra årsskiftet. Uppdelat på kön 
blir siffran 34 238 kr för kvinnor och 34 927 kr för män. Männens medellön ligger således 689 
kr högre än kvinnornas medellön. Glappet mellan könen har ökat med 98 kr sedan förra 
personalredovisningen.  

Kommunens HR-avdelning utför årligen en lönekartläggning vars syfte är att upptäcka, åtgärda 
och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt 
arbete. Det innebär att kvinnors lön jämförs med männens lön om de har lika arbete, samt att 
kvinnodominerade grupper av arbetstagare jämförs med likvärdiga grupper som inte är 
kvinnodominerade. Senaste lönekartläggningen, baserad på 2021 års löner, genomfördes under 
hösten och mer om den kan läsas längre fram, under punkt 2.7.3. 
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2.7.1 ÖVERSIKT AV LÖNEBILDEN I KOMMUNEN  

 
 

Plotterdiagrammet ovan visar lönebilden bland de tillsvidareanställda – men framförallt att 
majoriteten av de anställda har heltidslöner mellan 25 000 kronor och 35 000 kronor. Över 
den 90:e percentilen återfinns högre chefer, handläggare och ett fåtal nyckelpersoner. Blå 
prickar är män och röda prickar är kvinnor. 

 

2.7.2 LÖNESPRIDNING  

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

 

      Lönespridning 
 

Kön Antal pers 10 Perc Medel Median 90 Perc 2018 2019 2020 2021 

Kvinnor 1 531 25 565 33 611 31 175 44 000 1,69 1,73 1,75 1,72 

Män 443 22 750 32 851 30 940 44 517 1,65 1,71 1,96 1,82 

 Totalt 2 013 24 500 32 637 30 016 43 438 1,79 1,77 1,77 1,76 

 

Totalt ligger lönespridningen i kommunen på 1,76, vilket i stort sett är samma nivå som 
tidigare år (1,77). Lönespridningen för män är högre än för kvinnor och har så varit hela tiden, 
vilket förklaras av att kvinnodominerade yrken är stora yrkesgrupper med en sammanpressad 
lönestruktur. Detta är något som uppmärksammats i de senaste lönekartläggningarna där 
lönespridning är en viktig fråga.  
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2.7.3 LÖNEKARTLÄGGNING 

 

Enligt diskrimineringslagen (2008:567) ska alla arbetsgivare genomföra en lönekartläggning varje 
år. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män 
som utför lika eller likvärdigt arbete. Eventuella löneskillnader ska analyseras för att avgöra om 
dessa direkt eller indirekt har samband med kön. En handlingsplan med aktiva åtgärder för att 
justera löneskillnader ska finnas med som resultat av lönekartläggningen. Arbetsgivaren har 
sedan tre år på sig att justera dessa löneskillnader.  

Lönekartläggningen har omfattat:  

• Analys av policy och praxis  

• Organisering av medarbetare i lika och likvärdiga arbeten  

• Analys av löneskillnader  

• Sammanställning av aktiva åtgärder för mer jämställda löner  

(Lönekartläggningen grundade sig på lönedata från 2021-07-07.) 

 

Ett utdrag ur lönekartläggningens rapport, ur sammanfattningen: 

Lönekartläggningen för Höganäs kommun och Höganäs Omsorg AB har utförts av en 
arbetsgrupp bestående av en arbetsgrupp bestående av representanter från HR-avdelningen i 
samarbete med en extern konsult. Kartläggningen har analyserat rådande styrdokument som 
tillämpas inom lönesättning samt den praxis som råder inom organisationen. Löner har 
analyserats inom ramen för grupper av lika arbete samt inom ramen för likvärdigt arbete. 
Grunden för gruppering i lika arbete har varit AID-etikett och yrkestitel. I lönekartläggningen 
har arbetsgruppen identifierat osakliga löneskillnader inom lika arbeten där (fem) personer 
hamnat snett och fått en sämre löneutveckling på grund av en för lågt satt ingångslön. Mellan 
likvärdiga grupper, i alla fall med befintlig personalsammansättning, hittades inga större osakliga 
löneskillnader mellan könen. Utöver det lyfter och diskuterar arbetsgruppen ett par faktorer som 
kan påverka lönesättningen beroende på inom vilken verksamhet man arbetar. 
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2.8 NYCKELTAL FÖR SJUKFRÅNVARO 

Hur personalen upplever sin hälsa och hur de mår följs upp på olika sätt, bland annat via med-
arbetarsamtal, skyddsronder och medarbetarundersökning. Den senaste medarbetarunder-
sökningen genomfördes våren 2021, den innehöll mätning av de nio så kallade HME-frågorna, 
(HME står för hållbart medarbetarengagemang). Mer om HME kommer längre fram i 
rapporten. Nedan ser vi den totala sjukfrånvaron de tre senaste åren, även uppdelat på kön. 

 

 
 

 

Sjukfrånvaro i procent av den totala 

arbetstiden (månadsanställda) Totalt Kvinnor Män 

2021 6,3 6,7 4,9 

2020 7,1 7,5 5,4 

2019 5,9 6,4 4,1 

2018 6,5 6,9 5,1 

2017 6,4 7,2 3,7 

2016 6,5 7,2 4,3 

 

Coronapandemin har gjort 2021 till ett mycket speciellt år, precis som året innan. Den tidigare 
positiva trenden med nedåtgående sjuktal bröts 2020, men kurvan vänder nedåt igen 2021. I 
coronatider har vi också fått lära oss att det blir mycket annan frånvaro också, VAB (Vård av 
barn) ökar till exempel och vi vet egentligen inte i hur stor omfattning personalen faktiskt varit 
friskare, eftersom rekommendationerna varit att stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom. 
Endast en liten del av kommunens medarbetare har möjligheten att arbeta hemifrån vid 
misstänkta symtom. Dessutom har sjukvården ställt in och flyttat fram många planerade 
operationer, vilket gör att de anställda som väntar på operationer får vänta ännu längre – och 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Sjukfrånvaro per månad

2021 2020 2019

Page 27 of 130



  16 (26) 
 

 

 
 

  HÖGANÄS KOMMUN   
 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

 263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se 

WWW.HOGANAS.SE 

 

vara sjukskrivna under tiden. Mot bakgrund av allt detta har sjukfrånvaron gått ner nästan en 
hel procentenhet, vilket är mycket i sammanhanget. 

 

Obs! I årsredovisningen finns siffran 5,0 % för kommunens sjukfrånvaro i procent av den totala 
arbetstiden (och 5,9 % för koncernen). Detta är den siffra som redovisas till SKR enligt särskilda 
anvisningar, det är inte bara månadsanställda utan alla anställda – timanställda, feriearbetande 
ungdomar och anställningar som är arbetsmarknadsåtgärder samt andra som har registrerad 
arbetad tid. Båda siffror är alltså rätt – beroende på vilka kategorier som finns med i urvalet. 

 

I jämförelse med grannkommunernas sjuknyckeltal ligger Höganäs kommun i den lägre hälften:  

 

KOMMUN SJUKNYCKELTAL 

Åstorps kommun 5,6% 

Ängelholms kommun 5,7% 

Höganäs kommun 6,3% 

Klippans kommun 6,5% 

Perstorps kommun 6,7% 

Helsingborgs Stad 6,9% 

Båstad kommun 7,2% 

Landskrona Stad 7,3% 

Svalövs kommun 7,8% 

Alla kommuner utom två (Perstorp och Landskrona) hade lägre sjukfrånvaro under 2021 jämfört 
med 2020. 

Noteras bör att Höganäs Omsorg inkluderats i Höganäs-siffran ovan, detta för att jämförelsen 
med grannkommunerna ska bli mer lik. Enbart Höganäs kommun har 5,1 % med samma urval 
och HOAB 8,6 %. 
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2.8.1 SJUKFRÅNVARO PER FÖRVALTNING/AFFÄRSOMRÅDE 

Sjukfrånvaron har totalt sett för både Höganäs kommun och Höganäs Omsorg AB minskat med 
0,67 procentenheter sedan förra året. Bryter man ner siffrorna på förvaltningar och 
affärsområden är det en splittrad bild, de flesta minskar – medan LSS, Socialförvaltningen, 
Teknik- och Fastighet samt Räddningstjänsten ökar. Detta måste ses i ljuset av Coronapandemin 
och att det 2020 fanns en tydlig topp på våren som vi slapp under 2021. Mer om detta under 
punkt 2.8.2. 

 

Sjukfrånvaro % Total 2020 Kvinnor Män Total 2021 Kvinnor Män Förändring 

Total Höganäs kommun 5,82 % 6,23 % 4,71 % 5,14 % 5,31 % 4,66 % -0,68 % 

Kommunledningskontoret 7,25 % 6,93 % 7,73 % 5,32 % 5,26 % 5,41 % -1,93 % 

Nämndsservice KLK 1,01 % 0,00 % 1,32 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -1,01 % 

Räddningstjänsten 4,54 % 0,38 % 4,77 % 2,30 % 0,00 % 2,30 % -2,24 % 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 4,76 % 7,12 % 2,20 % 3,28 % 3,69 % 2,75 % -1,48 % 

Teknik- och 
fastighetsförvaltningen 

5,70 % 8,69 % 2,06 % 5,21 % 6,64 % 3,47 % -0,49 % 

Kultur- och fritidsförvaltningen 6,14 % 8,10 % 3,63 % 4,80 % 5,69 % 3,57 % -1,34 % 

Utbildningsförvaltningen 6,01 % 6,10 %  5,61 % 5,32 % 5,21 %  5,83 % -0,69 % 

Socialförvaltningen 3,68 % 3,63 % 4,11 % 5,27 % 5,13 % 6,83 % +1,59 % 

Totalt Höganäs Omsorg AB 9,58 % 9,75 % 8,36 % 8,59 % 9,04 % 5,70 % -0,99 % 

Gemensamt Höganäs Omsorg 5,97 % 5,97 % - 1,61 % 1,61 % - -4,36 % 

Affärsområde LSS 6,90 % 6,52 % 8,17 % 8,29 % 8,80 % 6,60 % +1,39 % 

Affärsområde Äldreomsorg 11,04 % 11,33 % 8,12% 9,58 % 10,10 % 5,20 % -1,46 % 

Affärsområde Hemsjukvård 9,46 % 9,36 % 10,90 % 4,75 % 4,93 % 1,83 % -4,71% 

 

2.8.2 SJUKFRÅNVARO PER MÅNAD 

Sjukfrånvaron brukar under året vara som högst i februari, ibland även i mars. Första 
pandemiåret 2020 avvek från mönstret på så vis att toppen i mars 2020 var markant – med två 
mindre toppar i september och november-december. 2021 hade en betydligt flackare kurva med 
mindre svängningar. Sommarens frånvaro låg i nivå med 2019, till och med lite under i juli. 
Kurvan speglar i mångt och mycket pandemins utveckling i samhället och följer rikssnittet – det 
är troligen mer ett utslag av smittspridning och restriktioner än faktorer som går att härleda till 
Höganäs som arbetsplats och arbetsgivare. 
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2.8.3 SJUKFRÅNVARO UPPDELAT PÅ KÖN  

Kvinnors sjukfrånvaro är som tidigare år högre än männens procentuellt. Kvinnornas andel 
utgör 78% av de arbetade timmarna och står för 82% av all sjukfrånvaro. Totalt har 
organisationen drygt 225 000 sjuktimmar, kvinnorna står alltså för drygt 186 000 av dessa, det 
vill säga 82%. Ifjol låg kvinnornas frånvaro på 7,55% totalt och männens på 5,36%, så 
sjukfrånvaron var lägre både hos männen och kvinnorna under 2021 än 2020. 

 

 
 

I tabellen nedan kan man också utläsa att det finns totalt 123 sjuktillfällen som varat 91 dagar 
eller längre under 2021. Under 2020 var de 122, men sett till antalet dagar är det 658 dagar färre 
2021.  

I de riktigt långa sjukfallen står kvinnorna för 87 % av fallen, vilket är i nivå med 2020. Männens 
frånvaro ligger generellt lägre, det gör det 2021 också, men noteras bör ändå att männens långa 
sjukfrånvaro över 60 dagar har ökat, både antal tillfällen och antal dagar.  

Observera att en person kan ha flera långa sjukfall – och flera korta naturligtvis. Antalet sjukfall 
per person varierar från 1 till som mest 27. Alla sjukfall är inte på heltid.  
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2.8.4 SJUKFRÅNVARO PER YRKESKATEGORI  

I tabellen finns yrkeskategorier som har högst frånvaro och samtidigt mer än 20 000 arbetade 
timmar. En heltidsanställning är cirka 2 000 timmar, lite olika beroende på schema. Den 
yrkeskategori som har högst sjukfrånvaro är den stora yrkesgruppen ”Undersköterska 
hemtjänst” och den mindre gruppen speciallärare har näst högst. ”Stödassistent/vårdare” samt 
”Kock” ligger också högt på listan. Tilläggas kan också att grupperna ”Undersköterska särskilt 
boende”, måltidspersonal samt lokalvårdare har betydligt lägre sjukfrånvaro 2021 än 2020. 

 

Större yrkeskategorier (AID-etikett) med högst frånvaro Sjuktimmar Ord. arbtid Sjukfrånv. % 

Undersköterska. hemtjänst 24 359,94 161 458,30 15,09% 

Speciallärare 2 746,58 24 822,81 11,06% 

Stödassistent/Vårdare. gruppboende. funktionsnedsättning 12 064,03 114 676,75 10,52% 

Kock 5 510,68 56 587,93 9,74% 

Bibliotekarie 2 369,67 24 406,56 9,71% 

Fritidsledare 2 108,85 22 474,11 9,38% 

Elevassistent 6 600,37 71 002,96 9,30% 

Stödassistent/Vårdare. dagverksamhet. funktionsnedsättning 3 583,11 40 848,42 8,77% 

Socialsekreterare. biståndsbedömare 1 914,58 22 043,08 8,69% 

Barnskötare 12 566,06 145 987,76 8,61% 

Förskollärare 21 310,98 249 729,83 8,53% 

Skolarbete. annat 2 512,78 30 004,93 8,37% 

Administratör. övergripande verksamhet 4 377,22 53 295,01 8,21% 

Undersköterska. särskilt boende 26 474,34 325 139,51 8,14% 

Total alla yrkeskategorier 225 742,93 3 611 057,01 6,25% 

 

Gemensamma faktorer för majoriteten av yrkeskategorierna är att det är personalgrupper som i 
många fall står för den allra närmsta kontakten med våra kommuninvånare.  
Nedanstående yrkeskategorier visar förhållandevis stora yrkeskategorier med låg sjukfrånvaro. 
Flera chefsgrupper, men också många yrkesgrupper inom lärarkåren. 
 

Större yrkeskategorier med lägst frånvaro Sjuktimmar Ord. arbtid Sjukfrånv. % 

Rektor 171,54 40 409,38 0,42% 

Ledning. äldreomsorg 163,56 24 682,17 0,66% 

Ledning. teknik. hantverk. miljö och samhällsbyggnad 228,91 21 803,17 1,05% 

Tekniker. drift 286,59 22 616,23 1,27% 

Handläggare. ekonomi 426,65 27 504,72 1,55% 

Lärare. kulturskola 748,63 38 392,04 1,95% 

Specialpedagog 579,66 27 658,45 2,10% 

Lärare grundskola. årskurs F-3 2 355,50 111 793,08 2,11% 

Lärare grundskola. årskurs 7-9 3 668,81 161 211,10 2,28% 

Lärare. modersmål 560,06 21 292,40 2,63% 

Lärare gymnasieskola. allmänna ämnen 1 627,43 60 678,29 2,68% 

Vaktmästare 681,90 25 045,53 2,72% 

Brandman 589,77 21 409,99 2,75% 

Total alla yrkeskategorier 225 742,93 3 611 057,01 6,25% 
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2.8.5 LÅNGTIDSSJUKFRÅNVARO  

Tabellen nedan visar hur många korta och hur många längre sjukfall personalen har. Den visar 
antal kalenderdagar som anställda är sjuka i olika intervall. ”1- dag” är karensdagen. Kolumnen 
”Dag 2-14”, det är den tid som kommunen som arbetsgivare betalar sjuklön, från dag 15 tar 
Försäkringskassan över kostnaden större delen av kostnaden, arbetsgivaren betalar fortfarande 
10 % av lönen fram till dag 90. Från dag 91 tar Försäkringskassan hela kostnaden. Under 2020 
och 2021 har dessutom staten ersatt vissa delar av arbetsgivarnas sjuklönekostnader.  

 
I tabellen nedan (samma som på sid 20) kan man utläsa att det finns totalt 123 sjuktillfällen som 
varat 91 dagar eller längre under 2021. Under 2020 var de 122, men sett till antalet dagar är det 
658 dagar färre 2021.  

37 personer av dessa 123 har ett sjukfall, resten har mer än en lång sjukperiod. Detta kan 
uppkomma om man känner sig redo att börja arbeta, återgår till arbetet några veckor/månader 
men återgår i sjukskrivning – eller har en sjukdom som kommer i skov. 
25 personer har varit sjuka 300 eller fler dagar under året. 2020 var denna siffra 30. Observera 
att en person kan ha flera långa sjukfall – och flera korta naturligtvis. Antalet sjukfall per person 
varierar från 1 till som mest 27. Alla sjukfall är inte på heltid.  

Inte oväntat är ”infektion/förkylning” den vanligaste sjukdomsorsaken under 2021. Den 
psykiska ohälsan har minskat något i omfattning. 

 

2.8.6 SJUKFRÅNVARO PER ÅLDERSGRUPP 

De yngsta männen, upp till 29 år, är den grupp som är mest sjukskrivna, så var det även under 
2020. Tidigare var det kvinnor över 50 år som toppade listan, men inte nu under pandemin, nu 
är det istället de yngsta som är mest sjuka. Det är den minsta gruppen, både vad gäller arbetade 
timmar och sjuktimmar. Yrkeskategorier med hög frånvaro i gruppen män under 29 år är bland 
annat undersköterska, vårdbiträde och stödassistent, yrkeskategorier som har den allra närmaste 
kontakten med kommunens äldre och funktionshindrade där rekommendationerna varit att 
stanna hemma vid minsta symptom. 

 

 
 

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

Under 2021 betalades 17 miljoner ut i ren sjuklön, samma som under 2020. Inklusive PO på 
40,15 % (personalomkostnadspålägg) blir kostnaden knappt 24 miljoner kr. För Höganäs 
Omsorg är kostnaden 11 miljoner (exklusive PO).  

Som arbetsgivare betalar Höganäs kommun och Höganäs Omsorg för sjukdag 2-14 samt 10 % 
av sjuklönen mellan dag 15-90. Dag 1 är karensdag och den 15:e dagen tar Försäkringskassan 
över ersättningen. Även efter den 90:e dagen finns det vissa kostnader, till exempel för 
semesterersättning. Under pandemiåren har vi som arbetsgivare fått ersättning för vissa 
sjuklönekostnader från staten.  

På Försäkringskassans hemsida står följande att läsa: ” I syfte att avlasta arbetsgivare för högre 
sjuklönekostnader, återinförs de tillfälliga reglerna kring ersättning för höga sjuklönekostnader. 
För redovisningsperioden december 2021 till och med mars 2022 får arbetsgivare återigen en 
högre ersättning än normalt för sina sjuklönekostnader. 

För redovisningsperioden oktober–november 2021 ersätts sjuklönekostnader enligt de nivåer 
som gällde före pandemin. Ersättningen för perioden oktober till och med november 2021 
beräknas och betalas ut första kvartalet 2022.” 

 

2.9 FRISKVÅRD 

Den 1 januari 2021 höjdes friskvårdsbidraget till 2 000 kr per år. Något fler utnyttjade sin 
friskvårdspeng under 2021 jämfört med föregående år, 1 075 personer jämfört med fjolårets 958 
personer. Totalkostnaden för friskvårdsbidragen ligger på knappt två miljoner, varav drygt 
600 000 är HOAB’s kostnad. 

Förutom friskvårdsbidraget har Höganäs kommun peppat sin personal till rörelse och 
gemenskap genom att erbjuda kostnadsfri träning för sina anställda. Alternativen som erbjöds 
under året var träningspass, simning eller introduktion på Sportcenters gym samt yoga, spinning 
och funktionell träning. Träningen genomfördes utanför arbetstid. Satsningen var mycket 
populär och fortsatte i den omfattning som restriktionerna tillät under hela 2021. 

Utbudet har kompletterats med en kurs med Viktväktarna under hösten 2021 och digital 
inspirationsföreläsning om mat och hälsa med Tareq Taylor.  

 

2.10 MEDARBETARENGAGEMANG (HME)  

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) 
erbjuder en modell med nio enkätfrågor för att kontinuerligt utvärdera och följa upp 
arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting med fokus på Hållbart medarbetarengagemang 
(HME). HME beräknas som ett medelvärde av nio frågor inom områdena motivation, ledar-
skap och styrning. Frågorna möjliggör jämförelser mellan Höganäs och resten av kommun- och 
regionsverige i dessa delar, samtidigt som det möjliggör analyser av kopplingen mellan 
medarbetarengagemang och verksamhetsresultat. Våren 2021 genomförde Höganäs kommun 
och Höganäs Omsorg AB en gemensam medarbetarundersökning som denna gång endast 
utgjordes av de nio HME-frågorna.  

 

Höganäs kommunkoncern uppnådde i 2021 års medarbetarundersökning ett HME-index på 80, 
vilket fortfarande är högre än det genomsnittliga resultatet 79 för kommuner i Kolada (SKR’s 
databas för nyckeltal), men lägre än 2020 års fina resultat på 85. Högsta registrerade resultat i 
Kolada 2021 uppnådde kommuntrion Ödeshög, Vetlanda och Åtvidaberg på 85. 

Page 33 of 130



  22 (26) 
 

 

 
 

  HÖGANÄS KOMMUN   
 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

 263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se 

WWW.HOGANAS.SE 

 

En analys av resultatet ger att Räddningstjänsten och Kommunledningskontoret visade högst 
resultat. Jämfört med 2020 var det enbart Kommunledningskontoret som ligger i nivå med 
sitt tidigare resultat för HME. Övriga förvaltningar fick ett lägre HME. 

 

Förutom koncern- och förvaltningsrapporter får även varje avdelning/arbetsplats sin egen 
delrapport. Samtliga förvaltningar hade sedan året innan handlingsplaner för att jobba vidare 
med förbättringsåtgärder och att bibehålla och utveckla det som varit bra.  

Som komplement till HME-mätningarna undersöks möjligheten att framöver komplettera med 
så kallade pulsmätningar, färre frågor men med tätare intervall för att snabbare kunna agera 
utifrån signaler som kommer i mätningen. 

 

 
 

 

2.11 FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH SAMARBETEN 

 

Avtalet med Feelgood som företagshälsovårdspartner förlängdes under 2021 till den 31 
december 2022. det var den sista möjligheten till förlängning och därmed var det också dags för 
att dra igång en ny upphandlingsprocess. Att upphandla företagshälsovård är en tämligen 
komplicerad process, vilket gör att vi gärna samarbetar med våra grannkommuner. Denna gång 
ville Helsingborg, Höganäs, Båstad, Örkelljunga och Svalöv ta tillfället i akt och upphandla 
företagshälsovård tillsammans. 

 

2.12 FACKLIG SAMVERKAN 

Arbetet med att implementera samverkansavtalen har pågått under året. Det skrevs två parallella 
avtal, ett för kommunen och ett för Höganäs Omsorg AB under slutet av 2020. Avtalen är i allt 
väsentligt lika för att förenkla samarbete mellan organisationerna. Det nya samverkansavtalet 
tydliggör ansvar i de olika nivåerna i organisationen och kopplar ihop arbetsmiljö och samverkan 
tydligare.  
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3 SLUTANALYS OCH FRAMÅTBLICK 

 
HR-avdelningen har i denna personalredovisning synliggjort faktorer och nyckeltal som 
påverkar Höganäs kommuns resultat och utveckling inom personalområdet. Nedan följer en 
kortare analys av 2021 och en inblick i vad som planeras under 2022 för att ta ytterligare kliv 
mot att vara en arbetsgivare i framkant.  

 
 

3.1 BEMANNING OCH KOMPETENS I FOKUS 

Siffrorna från Kulla Bemanning och förvaltningarna visar att 2021 totalt sett har haft fler 
vikarietimmar än tidigare år, men siffrorna är inte uppe på tidigare års nivåer (2019 och tidigare). 
Vårdboendena har haft kontinuitet som fokus under pandemin, vilket inneburit att de använt 
betydligt färre vikarietimmar än både 2020 och tidigare år – och naturligtvis inverkar även att ett 
större antal anställda fått erbjudande om att gå upp till heltid inom ramen för ”heltid som norm”, 
vilket gett fler arbetade timmar för denna kategori.  
Totalt sett är antalet tillsvidareanställda lägre den 31 december 2021 än årsskiftet innan, antalet 
månadsvikarier har minskat och korttids-/timvikarier har minskat. Bakomliggande faktorer bör 
vara både att arbetet med kompetensförsörjningsplan och ”heltid som norm” synliggjort och 
tydliggjort bemanningsekonomi och i större utsträckning än tidigare använt befintlig personal 
till att täcka upp kortare frånvaro. Och - att man även fortsatt månadsanställt vikarier för längre 
behov hellre än att använda timvikarier.  
En annan viktig faktor är att antalet vakanser är fortsatt högt, precis som vid årsskiftet 20/21. 
Generellt märker Höganäs av det skärpta läget på arbetsmarknaden, specifika kompetenser blir 
alltmer svårrekryterade och konkurrensen om ”talangerna” hårdnar. Målarbetet med 
”arbetsgivare i framkant”, ledar- och medarbetardiamant och uppdaterat arbete med 
kompetensförsörjningsplan är viktiga pusselbitar för att lyckas anställa och behålla kvalificerad 
personal. Mer information om medarbetardiamanten i punkt 3.3. 

 

 

3.2 SJUKSKRIVNINGAR OCH ÅTGÄRDER 

Den totala sjukfrånvaron har minskat från 7,1 % 2020 till 6,3 % 2021. Även om kvinnorna 
fortfarande är överrepresenterade bland de sjuka har både männens och kvinnornas 
sjukfrånvaro minskat under 2021. 

Rehabiliteringsriktlinjen har fortlöpande uppdaterats, förtydligats och förbättrats efterhand som 
nya regler tillkommit.  

Ju tidigare man som chef börjar arbeta med rehabiliteringen tillsammans med sin medarbetare, 
desto större chans finns det att medarbetaren kommer tillbaks till arbetet i tid. Detta har också 
tydliggjorts i rutinen och i kommunikation med cheferna.  

Sjukfrånvaron påverkas även av det systematiska arbetsmiljöarbetet, ett gott arbetsklimat och ett 
tydligt och genuint ledarskap. Eftersom koncernens chefer fått en gedigen ledarutbildning via 
det genomförda ledarprogrammet och fått möjlighet till kollegial stöttning i de så kallade 
coachgrupperna är förhoppningen att de därmed blivit bättre rustade för att stå för ett tydligt 
ledarskap, att ta tag i konflikter tidigt och att strukturerat arbeta med rehabilitering och 
arbetsklimat.  
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3.3 LEDARPROGRAM OCH LEDARSKAPSDIAMANT 

Under 2018 startade Höganäs kommuns ett eget ledarskapsprogram som pågick fram till tidig 
höst 2020. Utbildningstillfällen varvades med träffar i de så kallade coachgrupperna (mindre 
tvärsektoriella grupper om 6-8 deltagare) – och under 2021 fortsatte det kollegiala lärandet i 
coachgrupperna, delvis med digitala träffar. Totalt omfattades drygt 120 ledare, en del har slutat 
under programmets gång och nya börjat. Nya ledare som anställdes under 2021 slussades in i 
coachgrupperna för att på ett naturligt sätt få både nätverk, inblick i ledarprogrammet och 
kollegial stöttning. Det är den största ledarskapssatsningen som gjorts i Höganäs koncern. En 
stor del av kostnaden för ledarprogrammet finansierades av pengar som sökts från 
Omställningsfonden. I utbildningen ingick att stärka och utveckla ledarnas förmåga att leda 
verksamhet, medarbetare och utveckling på ett sådant sätt att verksamheten når sina mål och att 
det skapas motivation, glädje och en hållbar arbetssituation för medarbetarna. 

 

Nedan finns bild på ledarskapsdiamanten. Medarbetarskapsdiamanten bygger på samma modell, 
bild finns på nästa sida. 

 
 

Till ledarskaps- och medarbetarskapsdiamanten finns ett gediget arbetsmaterial som tydliggör 
att både medarbetare och chefer i koncernen är viktiga. Varje verksamhet inom Höganäs bidrar 
till att uppfylla kommunens gemensamma uppdrag och mål. Det finns en tydlig koppling mellan 
de övergripande politiska målen och de olika verksamheternas specifika mål och resultat. 
Oavsett var man arbetar har insatsen stor betydelse för det gemensamma uppdraget.  

Diamanterna, med förväntningarna på både medarbetare och chefer, ska användas som 
vägledning i hur alla ska agera i sitt arbete.   
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3.4 MEDARBETARENGAGEMANG OCH MEDARBETARDIAMANT  

Årets HME-mätning genomfördes våren 2021, under det som visade sig vara en av pandemins 
högsta smittotoppar. I vilken omfattning detta påverkade resultatet (som tyvärr blev betydligt 
sämre än tidigare år) är svårt att sia om, men analysen efteråt har mynnat ut i att det främst 
handlar om en trött och sliten organisation. Under pandemiåren har både medarbetare och 
chefer kämpat på fantastiskt, men vissa områden har fått stryka på foten. Koncernledningen har 
på olika sätt försökt hålla personalens motivation uppe med både höjt friskvårdsbidrag, 
sommargåva, julklapp och gratis träning – men tröttheten märks ändå i HME-mätningens 
resultat. Resultaten har backat för samtliga frågor jämfört med 2020.  

 

Trots pandemin har arbetet med medarbetardiamanten fortskridit under 2021, men inte i den 
fart som var tänkt från början. Därför kommer det arbetet löpa på även under 2022. 

I medarbetardiamanten tydliggör arbetsgivaren förväntningar på sina medarbetare. 
Medarbetaren ska använda diamanten som ett verktyg i sitt medarbetarskap. Dimensionerna är 
spänningsfält som medarbetaren nyttjar i sina relationer gentemot sin chef, sina kollegor, 
medborgaren och sig själv.   

Till båda diamanterna finns ett arbetsmaterial för att kunna bryta ner, konkretisera och diskutera 
betydelsen av begreppen.  

 

Page 37 of 130



  26 (26) 
 

 

 
 

  HÖGANÄS KOMMUN   
 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

 263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se 

WWW.HOGANAS.SE 

 

 

3.5 PLANERADE AKTIVITETER FÖR ÅR 2022 

3.5.1 ÖVERSYN AV STYRDOKUMENT 

Det kommande året kommer präglas av arbetet att ta fram uppdaterade styrdokument – för att 
integrera både ledarskaps- och medarbetarskapsdiamanterna och dess dimensioner och 
begrepp i alla vägledande dokument inom HR-området. 

3.5.2 DIGITALISERING 

Även 2022 kommer bli digitaliseringens år. En digital medarbetare (robot) kommer ta över 
hanteringen av friskvårdskvitton och delar av administrationen kring förmånscyklar. 
Processerna kring digital onboarding/offboarding har börjat analyseras, men är komplexa vilket 
gör att arbetet med det fortsätter under 2022. 

Övergången till den nya plattformen - M365 leder till att de administrativa HR-processerna 
kommer att ses över för att säkerställa ett lättare sätt att arbeta, kommunikationen till hela 
organisationen för att få ut information (statisk och nyheter) samt förhoppningsvis minska 
antalet system. Digitaliseringen leder också till att HR har en roll i verksamhetsutvecklingen för 
att säkra upp exempelvis framtidens kompetens.  

3.5.3 SAMVERKAN 

Mot bakgrund av de samverkansavtal som togs fram under 2020 arbetas det med att 
implementera detta mellan parterna. Nytt samverkansmaterial har exempelvis arbetats fram för 
Höganäs Omsorg. Arbetet med att implementera detta fortskrider det kommande året. 
Samverkansgrupper finns inom alla förvaltningar.  

3.5.4 FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 

Upphandlingen av ny företagshälsovård är i full gång. Upphandlingen görs i samarbete med 
Helsingborg, Svalöv, Båstad och Örkelljunga. Ett antal kommunala bolag i de medverkande 
kommunerna deltar också.  

3.5.5 HELTID SOM NORM  

Sveriges Kommuner och Regioner och fackförbundet Kommunal förlängde i samband med nya 
avtalet även avtalet om ”heltid som norm”, med ny slutdag 31 december 2024. Under 2021 har 
verksamheterna gjort stora kliv mot slutmålet, till exempel har Höganäs Omsorg erbjudit ett 
hundratal deltidsanställda medarbetare att gå upp till heltid.  

3.5.6 KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

Höganäs kommuns nuvarande strategiska kompetensförsörjningsplan som antogs 2018/2019 
håller på att revideras. Det kommer fortfarande vara samma upplägg som hittills, det vill säga 
en kommungemensam plan som anger inriktningar och prioriteringar för 
kompetensförsörjningen för samtliga förvaltningar/bolag. Inriktningarna kommer fortfarande 
vara i enlighet med de nio strategier som Sveriges kommuner och regioner (SKR) tagit fram 
för att möta kompetensutmaningen som hela välfärden står inför. Eftersom SKR nyligen 
omarbetat strategierna innebär detta även att vår kompetensförsörjningsplan kommer att 
samordnas med deras uppdatering så att vi på ett enkelt sätt kan nyttja deras stöd- och 
inspirationsmaterial som finns att tillgå vid implementeringen av handlingsplanerna. 
Revideringen kommer även innefatta en dagsaktuell omvärlds- och invärldsanalys. Utifrån den 
övergripande planen ska sedan förvaltningarnas/bolagets handlingsplaner revideras och 
omarbetas. HR stödjer även framöver i detta arbete.  
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SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

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

 
Ej tjänstgörande ersättare  Helena Svensson (M) 

Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Reinhold Knutsson (S) 
Tony Petersson (S) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Göran Lock (MP) 
Gudrun Zettergren (SD) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-16:45 
  
Paragrafer §103 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Johan Ingvarsson (MP) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
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 2022-05-10    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

Justerande ……………………………………………… 
Johan Ingvarsson (MP)                         

 
 
 
Protokollet justerat den 2022-05-12 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-05-13 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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     KS/2021/239 
§ 103 
UPPHÄVNING AV DEL AV TOMTINDELNING INOM DEL AV 
KVARTERET VARGEN I HÖGANÄS (VÄSTER OM TJÖRRÖD), 
HÖGANÄS KOMMUN 
Sammanfattning av ärendet   
Planändringens syfte är att upphäva tomtindelning för Vargen 11. Kommunstyrelsens 
exploateringsavdelningen ser möjlighet att stycka av Vargen 11 och sälja styckningslotterna som 
bostadsfastigheter. För att detta ska vara möjligt behöver tomtindelningsbestämmelserna upphävas för 
Vargen 11. Kommunstyrelsen beslutade den 23 april 2021, § 65, att uppdra åt plan- och 
bygglovsavdelningen att upphäva tomtindelningsbestämmelserna på fastigheten Vargen 11. 
 
Upphävandet av tomtindelningsområdet utökades efter samrådet med fastigheten Vargen 12. 
Förutsättningarna för utökandet av upphävandet med Vargen 12 har dock förändrats efter 
granskningen då kommunen inte längre finner intresse i att överföra restfastigheten av Vargen 11 till 
Vargen 12. Vargen 12 ingår därför inte längre i detta upphävande. Titeln ändras till upphävande av del 
av tomtindelning inom del av kvarteret Vargen i Höganäs. 
  
Planförfarandet har efter samråd förändrats från förenklat förfarande till standard förfarande. 
Inför antagandet finns kvarstående erinringar. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens planutskott, beslut den 26 april 2022, § 29, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 14 april 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, antagandehandlingar bestående av tomtindelning och planbeskrivning 
den 14 april 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, granskningsutlåtande den 14 april 2022. 
 
Planprocessen 
Samrådsförslag, upprättat den 06 augusti 2021, godkänt via delegationsbeslut den 5 augusti 2021 av 
plan- och bygglovschef Gulistan Batak, 
Samråd genomfördes mellan den 9-30 september 2021, 
Samrådsredogörelse planförslag, daterad den 13 januari 2022, 
Granskningsförslag, upprättat den 13 januari 2022, 
Granskning genomfördes mellan den 14 februari – 7 mars 2022, 
Granskningsutlåtande, upprättat den 14 april 2022. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer planutskottets förslag till beslut under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterat den 14 april 2022, 
 
att kvarstående erinringar inte tillgodoses, 
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att anta upphävande av del av tomtindelning inom del av kvarteret vargen i Höganäs, Höganäs 
kommun, daterat den 14 april 2022. 
  
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-06-08 
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Antagande av Upphävande av del av tomtindelning inom 
del av kvarteret Vargen i Höganäs (väster om Tjörröd), 
Höganäs kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Planändringen syfte är att upphäva tomtindelning för Vargen 11. 
Kommunen exploateringsavdelningen ser möjlighet att stycka av Vargen 11 och sälja styckningslotterna 
som bostadsfastigheter. För att detta ska vara möjligt behöver tomtindelningsbestämmelserna upphävas 
för Vargen 11. Kommunstyrelsen beslutade 23 april 2021, § 65 att uppdra åt plan- och 
bygglovsavdelningen att upphäva tomtindelningsbestämmelserna på fastigheten Vargen 11. 
Upphävandet av tomtindelningsområdet utökades efter samrådet med fastigheten Vargen 12 men 
förutsättningarna av utökandet av upphävandet med Vargen 12 har förändrats efter granskningen då 
kommunen inte längre finner ett intresse att överföra restfastigheten av Vargen 11 till Vargen 12. Vargen 
12 ingår därför inte längre i detta upphävande. Titeln ändrats till Upphävande av del av tomtindelning 
inom del av kvarteret Vargen i Höganäs. 
Planförfarandet har förändrats efter samråd från förenklat förfarande till standard förfarande. 
Inför antagandet finns kvarstående erinringar. 
 
Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Antagandehandlingar bestående av tomtindelning och planbeskrivning, 
den 14 april 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Granskningsutlåtande den 14 april 2022. 
 
Ytterligare underlag i ärendet 
- 
Planprocessen 
Samrådsförslag, upprättat den 06 augusti 2021, godkänt via delegationsbeslut den 5 augusti 2021 av plan-
och bygglovschef Gulistan Batak.  
Samråd genomfördes mellan den 9-30 september 2021. 
Samrådsredogörelse planförslag, daterad den 13 januari 2022. 
Granskningsförslag, upprättat den 13 januari 2022. 
Granskning genomfördes mellan den 14 februari – 7 mars  2022. 
Granskningsutlåtande, upprättat den 14 april 2022. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att    godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterat den 14 april 2022, 
 
att    kvarstående erinringar inte tillgodoses, 
 
att   anta Upphävande av del av tomtindelning inom del av kvarteret vargen i Höganäs, Höganäs kommun, 
       daterat den 14 april 2022. 
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 Gulistan Batak 
 Plan- och bygglovschef 

 
 Abdulmouneim Baradey 

  Planarkitekt 
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UPPHÄVANDE AV DEL AV TOMTINDELNING INOM 
DEL AV KVARTERET VARGEN I HÖGANÄS, 

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 
 

 

           Bild: Upphävandet av tomtindelningen (rödmarkerad på bilden). 
 

 
 

ANTAGANDEHANDLING, 2022-04-14 
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2 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 

 

 

 FÖRORD 
 
OM DETALJPLAN 
En detaljplan består av en plankarta, som är juridiskt bindande och en planbeskrivning. Ibland ingår 
även illustrationskarta, program och/eller miljökonsekvensbeskrivning. Detaljplanen styr hur marken 
får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, park etc), husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till 
tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark.  
 
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och 
redovisa de syften, förutsättningar, konsekvenser planen har och hur planen ska genomföras. 
Planbeskrivningen ska också redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller 
upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och de bestämmelser som 
valts motiveras. 
Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan. 

 

               HANDLINGAR 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Bild av gällande tomtindelning  
 
       MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

  I planarbetet har följande tjänstemän medverkat:  
  Abdulmouneim Baradey, planarkitekt 
  Fredrik Zelmerlöw, planarkitekt och planförfattare 
  Gulistan Batak, plan- och bygglovschef 
 

 

Page 47 of 130



ANTAGANDEHANDLING, 2022-04-14 
PLANBESKRIVNING, UPPHÄVANDE AV DEL AV TOMTINDELNING INOM 
DEL AV KVARTERET VARGEN I HÖGANÄS 

3 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 

 

 
 
 

             INLEDNING 
 

Planändringen syfte är att upphäva tomtindelning för Vargen 11. 
 

BAKGRUND, PLANBESKED 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-23, att uppdra åt plan- och bygglovsavdelningen att 
genomföra planprocess för Vargen 11. 
 
Vargen 11 är en fastighet i norra Höganäs tätort som tidigare omfattades av en 
detaljplan, akt 12-HÖS-543. Bestämmelserna i den detaljplanen möjliggjorde byggnation 
av enbostadshus. Fastigheten omfattas även av tomtindelningsbestämmelser, vilket 
betyder                att avstyckning av fastigheten endast kan ske enligt tomtindelning. Detaljplanen 
med (bland annat) kvartersmark för bostäder upphävdes på 1980-talet, men 
tomtindelningen upphävdes inte.  
 
Kommunens exploateringsavdelning ser möjlighet att stycka av Vargen 11 och sälja 
styckningslotterna som bostadsfastigheter.  
För att detta ska vara möjligt behöver tomtindelningsbestämmelserna upphävas för 
Vargen 11. Upphävandet av tomtindelningsområdet utökades efter samrådet med 
fastigheten Vargen 12 men förutsättningarna av utökandet av upphävandet med  
Vargen 12 har förändrats efter granskningen då kommunen inte längre finner ett 
intresse att överföra restfastigheten av Vargen 11 till Vargen 12. Vargen 12 ingår därför 
inte längre i detta upphävande. Titeln ändrats till Upphävande av del av tomtindelning 
inom del av kvarteret Vargen i Höganäs. 
 
PLANPROCESSEN 
Planförfarandet har förändrats efter samråd från förenklat förfarande till standard förfarande. 

 
Bild: Röd ring visar var i planprocessen upphävandet av tomtindelningen befinner sig. 

 
SAMRÅD 
Det formella planförslaget tas fram av kommunens planhandläggare i samarbete med övriga 
förvaltningar på kommunen. Efter beslut i Kommunstyrelsen planutskott sänds planen ut på samråd 
till medborgare, myndigheter och kommunala förvaltningar som får lämna synpunkter på förslaget. 
Vanligen hålls ett allmänt samrådsmöte, där förslaget presenteras och allmänheten har möjlighet att 
ställa frågor och framföra synpunkter. Efter samrådet bearbetas förslaget. 
 
GRANSKNING 
Efter beslut om granskning i planutskottet genomförs granskning då medborgare, myndigheter och 
kommunala förvaltningar ges möjligheter att inkomma med synpunkter. De som vill ha möjlighet att 
överklaga detaljplanen när den är antagen måste inkomma med synpunkter skriftligen senast under 
granskningen. Efter granskningen bearbetas förslaget, och alla inkomna synpunkter redovisas i ett 
granskningsutlåtande. I den anges också om och hur synpunkterna tillgodoses. 
 
ANTAGANDE 
Det slutliga planförslaget lämnas över till kommunfullmäktige för antagande. 
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EVENTUELLT ÖVERKLAGANDE 
Eventuella överklaganden ska inom 3 veckor skickas till den instans som tagit beslutet om antagande.  

 
LAGA KRAFT 
Om planen inte överklagas vinner handlingen laga kraft, tre veckor från den dag då beslutet eller 
justerat protokoll över beslutet tillkännagetts offentligt.
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            TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTLIGA PLANER 

Översiktsplan för Höganäs kommun, ÖP 2035, vann laga kraft 2019-12-06. En 
översiktsplan är inte juridiskt bindande. I översiktsplanen sägs bland annat, som berör 
aktuellt planområdet: 

 
• att området ska användas till tätortsområde. 

 
 

Bild: Kartutsnitt av kommunomfattande översiktsplan. 

             DETALJPLANER OCH FÖRORDNANDEN 

Ingen gällande detaljplan finns för Vargen 11. 
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           GÄLLANDE TOMTINDELNING 
 

 

 
Aktuell upphävande av tomtindelningen innebär att del av tomtindelning 1284k-4/1947  som gäller 
Vargen 11 upphävs. 

 
 

             DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
 

Inga genomförandefrågor bedöms aktuella till följd av upphävandet av tomtindelningen. 
 

FASTIGHETSBILDNING 
Fastighetsbildning kommer att ske genom ansökan om lantmäteriförrättning hos 
Lantmäteriet. Inga servitut eller andra fastighetsrättsligafrågor bedöms påverkas  
av upphävandet.

Page 51 of 130



ANTAGANDEHANDLING, 2022-04-14 
PLANBESKRIVNING, UPPHÄVANDE AV DEL AV TOMTINDELNING INOM 
DEL AV KVARTERET VARGEN I HÖGANÄS 

7 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 

 

 
                

            ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 
TIDSPLAN 
Beslut om samråd augusti 2021  
Samråd genomfördes mellan den    
09 – 30 september  2021 
Granskning genomfördes mellan den 
14 februari – 7 mars 2022 
Antagande preliminär maj 2022 

 
EKONOMISKA FRÅGOR 
Planarbetet finansieras av exploateringsavdelningen. 

 KONSEKVENSER AV PLANÄNDRINGEN 
 
Tomtindelningen upphör att gälla för Vargen 11  efter att upphävandet vinner laga kraft.      
Efter upphävandet av tomtindelningen blir det möjligt att ändra fastighetsindelningen 
genom lantmäteriförrättning samt att stycka av nya bostadsfastigheter.  
även utfartsservitut behöver ordnas i samband med förrättningen. 

 
Ekonomiska konsekvenser för kommunen blir kostnad för lantmäteriförrättning och 
inkomst vid försäljning av  fastigheten Vargen 11. 
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

UPPHÄVANDE AV DEL AV 
TOMTINDELNING INOM DEL AV KVARTERET 
VARGEN I HÖGANÄS, 

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 
 

 
 
Bild: upphävandet av tomtindelningen (rödmarkerad på bilden). 
 

 
 
ANTAGANDEHANDLING 2022-04-14 
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BAKGRUND OCH SYFTE 
 
BAKGRUND 
Kommunstyrelsen uppdrog den 23 april 2021 KS § 19 åt planavdelningen att genomföra 
planprocess för Vargen 11.Upphävandet av tomtindelningsområdet har efter samrådet 
utökats med fastigheten Vargen 12. 
Förutsättningarna av utökandet av upphävandet med Vargen 12 har dock förändrats efter 
granskningen eftersom kommunen inte längre finner ett intresse i att överföra 
restfastigheten av Vargen 11 till Vargen 12 längre.  
 
DETALJPLANENS SYFTE  
Detaljplanens intentioner är att upphäva tomtindelning för Vargen 11. 
 
PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Planförfarande för upphävande av tomtindelning har förändrats från förenklat 
planförfarande till standard förfarande efter samråd. Planen antas av kommunfullmäktige.  
 
PLANSAMRÅD 
Plansamråd genomfördes 9 september till den 30 september 2021. Underrättelse om 
samråd har skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, 
kommunens hemsida den 9 september 2021 samt annonsering på kommunens 
anslagstavla. 
 
GRANSKNING 
Granskning genomfördes 14 februari – 7 mars 2022. Underrättelse om granskning har 
skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, kommunens 
hemsida den 3 februari 2022 samt annonsering på kommunens anslagstavla.  
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INKOMNA SYNPUNKTER UNDER GRANSKNING 
 
Under granskningstiden har 15 skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i anslutning till 
skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunen. I de fall yttranden innehåller 
synpunkter om planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt 
planprocess.  
 
I de fall de inkomna granskningsyttrandena varit långa har ansvarig handläggare 
sammanställt en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna 
synpunkterna. 

MYNDIGHETER 
 
SKANOVA ( TELIA COMPANY)  AB (2022-02-04) har inget att erinra. 

 
TRAFIKVERKET  (2022-02-07) har inget att erinra. 
 
LANTMÄTERIET (2022-02-14) har inget att erinra. 

 
LÄNSSTYRELSEN  (2022-03-04) har inget att erinra. 

INTERNT  
 

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN   (2022-02-04) har inget att erinra. 
 
MILJÖAVDELNINGEN  (2022-02-07) har inget att erinra. 

 
HÖGANÄS ENERGI  (2022-02-07)  
I granskningshandlingarna till rubricerad plan så påtalade vi en del saker om våra 
befintliga kablar. I svaren som står i samrådsredogörelsen står det att våra kommentarer 
har noterats och dessa bör hanteras i efterkommande detaljplan/bygglov.Hur säkerställs 
det att dessa frågor kommer med i efterkommande detaljplan/bygglov? 
I övrigt har vi inget att erinra mot plan. 

 
Kommentar: I en eventuell efterkommande detaljplaneringsprocess har ni möjlighet att  lämna 

synpunkter vid samråd och granskning. Förslaget som vi har i nuläget gäller bara upphävande av 
tomtindelning för gällande fastighet. Om underjordiska kablar måste flyttas i framtid står exploatören för 
kostnaderna. 
 
VA AVDELNINGEN  (2022-02-09)  
Planområdet (Vargen 11 och Vargen 12) ligger inom verksamhetsområde för 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 
Planändringens syfte att upphäva tomtindelning för Vargen 11 och Vargen 12 påverkar 
inte dricksvatten försörjningen samt hantering av avloppsvatten och dagvatten inom 
planområdet. Det finns tillräcklig kapacitet i dricksvattenledningar och 
spillvattenledningar inom planområdet dock dagvattnet ska fördröjas innan avledning till 
kommunalt dagvattensystem. 
 
För övrigt har VA avdelningen inget att erinra mot upphävande av tomtindelning för 
Vargen 11 och Vargen 12 i Höganäs. 
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Kommentar: Yttrandet har noteras. 

 
GEODATAAVDELNINGEN  (2022-03-01). 
Här upphäver man del av tomtindelningen, planändringen måste därför döpas om till rätt 
titel! Tänk på att få rätt namn även på fastighetsförteckningen. 

 
Kommentar: Redaktionella ändringar görs enligt geodataavdelningens synpunkter. Titeln 

ändrats till Upphävande av del av tomtindelning inom del av kvarteret Vargen i Höganäs. 
 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN  (2022-03-07) har inget att erinra. 
 
STADSMILJÖAVDELNINGEN (2022-03-07) 
Våra tidigare synpunkter angående kompensation av naturmark kvarstår. 
Tillträdet till fastigheterna får inte ske över naturområdet. Vidare får Naturområdet inte 
nyttjas till parkeringar och uppställning. De två tilltänkta tomterna består av naturmark då 
byggrätt inte finns idag. Det innebär att om de ska säljas och bebyggas ska de 
kompenseras i enlighet med kommunens översiktsplan och naturvårdsplan. Kontakt kan 
tas med stadsmiljöavdelningen för konkreta förslag på kompensationer. 

        
 Kommentar: Denna fråga rör inte upphävandet av tomtindelningen utan bör hanteras i 
efterkommande detaljplan/bygglov.   

SAKÄGARE 
 
SAKÄGARE BOENDE PÅ KULLAGATAN 122- KULLAGATAN 124- KULLAGATAN 126- 
KULLAGATAN 128  (2022-03-07)  
Vi hänvisar till tidigare inlämnade synpunkter och godkänner inte förslaget om 
upphävandet av Vargen 11 samt 12. Tidigare lämnade åsikter bifogas även i detta mejl.  
Tillägg:  
De flesta av våra synpunkter har bemötts med att de behandlas i bygglovsprocessen men 
vi anser att de borde bemötas redan i upphävandet. Då det tydligt framgår att ni vill bilda 
två nya fastigheter på Vargen 11. Vi upplever att vi inte har fått något gehör för våra 
synpunkter. Vill även markera mot erat svar vi fick angående säker passage och 
bullerproblem. Där hänvisar ni att Trafikverket har ansvar för väg Kullagatan/väg 111.  
Som ni vet är väg 111 en flitigt diskuterad punkt, både från de som bor längs med vägen 
och från kommunens sida. Vi har idag en säker passage via vargen 11 men med er plan 
för två nya fastigheter tas den bort. Vi förväntar oss då att kommunen hjälper oss att 
driva frågan vidare mot Trafikverket, eller säkerställer en passage via de nybildade 
tomterna då vår vardag kommer påverkas mycket negativt. Dino Krcic och Fredrik 
Zelmerlöw kom ut till platsen vid tiden för samrådet. Då skulle de ge oss ett förslag på 
hur en säker passage kunde se ut via tomterna, samt ett förslag på hur en uppdelning av 
vargen 11 i fyra delar i anslutning till respektive tomt skulle se ut.  
Vi efterlyser det förslaget. Om det nu också är en del av bygglovsprocessen så undrar vi 
varför löftet om ett sådant ges under upphävandeprocessen? 

 
Kommentar:  Säker passage och övriga frågor noteras men hanteras inte i detta ärende som 

endast handlar om upphävande av tomtindelningen. I en eventuell efterföljande plan och/eller 
bygglovsprocess bör dessa frågor hanteras. 
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ÄNDRINGAR AV PLANFÖRSLAG INFÖR ANTAGANDE 
Skrivelser från 8 innehåller synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan 
med kommentarer. Synpunkter från 1 har föranlett en omarbetning av planförslaget. 
Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande: 
 
• Redaktionella ändringar. 
• Titeln ändrats till Upphävande av del av tomtindelning inom del av kvarteret Vargen i 

Höganäs. 
• Förutsättningarna av utökandet av upphävandet med Vargen 12 har dock förändrats 

efter granskningen eftersom kommunen inte längre finner ett intresse i att överföra 
restfastigheten av Vargen 11 till Vargen 12 längre.  
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KVARSTÅENDE ERINRINGAR 
 
Efter genomförd granskning revideras/kompletteras planförslaget enligt redovisning 
under Ändringar av planförslag inför antagande. Det finns kvarstående synpunkter från tidigare 
skeden av planarbetet som avser det aktuella planområdet. 
 
KVARSTÅENDE ERINGRINGAR 
Följande bedömda sakägare har inte fått sina synpunkter tillgodosedda: 

 
• Höganäs energi 
• Stadsmiljöavdelningen 
• Sakägare boende på Kullagatan 122- Kullagatan 124- Kullagatan 126- Kullagatan 128   
 
Frågor som inte blivit tillgodosedda är följande inför antagande 
Frågor som inte rör själva tomtindelningen utan frågor som rör en eventuell efterföljande 
plan- och/eller bygglovsprocess, exempelvis handlar det om frågor om att kompensera 
naturmark, underjordiska ledningar och säker passage över väg 111. 
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BAKGRUND OCH SYFTE 
 
BAKGRUND 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-23, att uppdra åt plan- och bygglovsavdelningen att 
genomföra planprocess för Vargen 11.  
  
I rådande situation med bostadsbrist i Sverige har det talats mycket om byggnation av nya 
bostäder. Höganäs kommun har bostadsprojekt i hela kommunen och försöker i så stor 
utsträckning som möjligt att förtäta. 
 
Vargen 11 är en fastighet i norra Höganäs tätort som tidigare omfattades av en detaljplan, 
akt 12-HÖS-543. Bestämmelserna i den detaljplanen möjliggjorde byggnation av 
enbostadshus. Fastigheten omfattas även av tomtindelningsbestämmelser, vilket betyder 
att avstyckning av fastigheten endast kan ske enligt tomtindelning. Detaljplanen med 
(bland annat) kvartersmark för bostäder upphävdes på 1980-talet men tomtindelningen 
upphävdes inte. 
 
Kommunen exploateringsavdelningen ser möjlighet att stycka av Vargen 11 och sälja 
styckningslotterna som bostadsfastigheter. Vargen 11 kommer då bli en restfastighet som 
genom fastighetsreglering kan överföras till grannfastigheten Vargen 12. För att detta ska 
vara möjligt behöver tomtindelningsbestämmelserna upphävas för Vargen 11 och Vargen 
12. Upphävandet av tomtindelningsområdet har efter samrådet utökats med fastigheten 
Vargen 12 som numera inryms inom upphävandet av tomtindelningen. 
 
DETALJPLANENS SYFTE  
Detaljplanens intentioner är att upphäva tomtindelning för Vargen 11 och Vargen 12. 
 
PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Planförfarande för upphävande av tomtindelning för Vargen 11 och Vargen 12 förändrats 
från förenklat planförfarande till standard förfarande efter samråd. Upphävandet av 
tomtindelningsområdet har utökats med fastigheten Vargen 12 som numera inryms inom 
planändringsgränsen. Planen antas av kommunfullmäktige.  
 
PLANSAMRÅD 
Plansamråd genomfördes 9 september till den 30 september 2021. Underrättelse om 
samråd har skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, 
kommunens hemsida den 9 september 2021 samt annonsering på kommunens 
anslagstavla.  
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INKOMNA SYNPUNKTER 
 
Under samrådstiden har 19 skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i anslutning till 
skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunen. I de fall yttranden innehåller 
synpunkter om planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt 
planprocess.  
 
I de fall de inkomna samrådsyttrandena varit långa har ansvarig handläggare sammanställt 
en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna synpunkterna. Samtliga 
yttranden kan läsas i sin helhet i kommunens diarium. 
 
 MYNDIGHETER 
 
WEUM GAS (2021-09-06) har inget att erinra. 

 
TRAFIKVERKET (2021-09-06) har inget att erinra. 
 
LANTMÄTERIET (2021-09-15) 
Plankarta saknas. Enligt 4 kap 30 § PBL ska en detaljplan bestå av ”en karta över det 
område som planen omfattar (plankarta) och de bestämmelser i övrigt som behövs”. 
Utöver detta ska bl.a. en planbeskrivning finnas tillsammans med planen 4 kap 30 § PBL. 
Det är endast plankartan med bestämmelser som är det juridiskt styrande dokumentet, 
medan planbeskrivningen visar hur planen ska förstås och genomföras. Enligt Boverkets 
råd kring ändring av detaljplaner ska endast en plankarta finnas och ändringarna ska då 
göras i den befintliga plankartan. När det gäller bestämmelser om fastighetsindelning, 
vilket det är frågan om i detta fall, kan dock sådana bestämmelser redovisas på en separat 
karta enligt 4 kap 30 § 2 st PBL. Det är med andra ord möjligt att upprätta en plankarta 
som endast redovisar vilka områden som berörs av upphävandet av bestämmelser om 
fastighetsindelning (fd. tomtindelning). Gällande kommande fastighetsbildning där del av 
Vargen 11 (rest som blir kvar efter avstyckning) planeras att fastighetsregleras till 
angränsande fastighet Vargen 12 vill Lantmäteriet här upplysa om att Vargen 12 också 
omfattas av tomtindelningen, tomtindelning Vargen Lantmäteriets aktnummer 1284K-4/1947. 
För att fastighetsregleringen ska gå att genomföra får denna inte ske i strid mot 
tomtindelningen som gäller för Vargen 12. Att enbart upphäva tomtindelningen inom 
Vargen 11 kan därmed innebär att fastighetsregleringen ändå inte går att genomföra 
beroende på bestämmelserna i tomtindelningen för Vargen 12.  
 
Vidare omfattas Vargen 11 inte av någon detaljplan vilket däremot Vargen 12 gör vilket 
skulle innebära att oplanerad mark överförs till en fastighet som är planlagd. Vid 
kommande lantmäteriförrättning får Lantmäteriet då pröva huruvida detta är lämpligt. 
Normalt bör fastighetsbildning inte ske så att de yttre plangränsen överskrids, men det 
finns å andra sidan inga förbud mot detta. För att en sådan här fastighetsbildning ska 
kunna ske måste vissa villkor vara uppfyllda. För det första ska fastigheten, till den del 
den är belägen överensstämma med denna, vilket Lantmäteriet inte ser några hinder mot i 
dagsläget. För det andra måste en prövning av att fastighetsbildningen till den del den är 
belägen utanför planen inte innebära att åtgärden får försvåra områdets ändamålsenliga 
användning, föranleda olämplig bebyggelse eller motverka lämplig planläggning av 
området. För det tredje måste fastigheten som helhet bli lämplig för sitt ändamål utifrån 
de krav som ställs i fastighetsbildningslagen. 
       
         Kommentar:  Upphävandet av tomtindelningsområdet har utökats med fastigheten Vargen 12 
som numera inryms inom gränsen för upphävandet. 
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- En karta för gällande tomtindelning med markerade fastigheter som berörs av upphävandet av 
tomtindelning kommer att följa med granskningshandlingar. Övriga kommentarer noteras. 
 
POST NORD (2021-09-17) har inget att erinra. 
 
REGION SKÅNE (2021-09-21) har inget att erinra. 

 
LÄNSSTYRELSEN (2021-09-28) har inget att erinra. 
 
SJÖFARTSVERKET (2021-09-30) har inget att erinra. 
 
INTERNT AVDELNINGAR INOM HÖGANÄS KOMMUN 
 
MILJÖAVDELNINGEN (2021-09-01) har inget att erinra. 
 
HÖGANÄS ENERGI (2021-09-03) 
Vi har en högspänningskabel och fiberkabel längs med gränsen i öster. Exakt läge får en 
inmätning visa, men dessa kan idag möjligen ligga på de nya tilltänkta fastigheterna. 
Däremot har vi fiberkablar som går över de kommande fastigheterna (se bifogad karta) 
som antagligen måste flyttas och säkras med ledningsrätt. Då kommunen gett oss 
grävtillstånd för dessa kablar förutsätter vi att kommunen står för kostnaderna som 
uppstår pga av flytt och ledningsrätt. 

 
Kommentar: Kommentaren noteras. Denna fråga rör dock inte upphävandet av tomtindelningen 

utan bör hanteras i efterkommande detaljplan/bygglov.   
 
KULTUR-OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN (2021-09-06) har inget att erinra. 
 
STADSMILJÖAVDELNINGEN (2021-09-09)  
Tillträdet till fastigheterna får inte ske över naturområdet. Vidare får Naturområdet inte 
nyttjas till parkeringar och uppställning. De två tilltänkta tomterna består av naturmark då 
byggrätt inte finns idag. Det innebär att om de ska säljas och bebyggas ska de 
kompenseras i enlighet med kommunens  översiktsplan och naturvårdsplan. Kontakt kan 
tas med stadsmiljöavdelningen för konkreta förslag på kompensationer. 

 
Kommentar: Kommentaren noteras. Denna fråga rör dock inte upphävandet av tomtindelningen 
utan bör hanteras i efterkommande detaljplan/bygglov.   

 
GEODATAAVDELNINGEN (2021-09-17) har redaktionella synpunkter 

 
Kommentar: Redaktionella ändringar görs enligt geodataavdelningens synpunkter. 

  
 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN (2021-09-29) har inget att erinra. 
 
NSR  (2021-09-29) 
För att säkerställa att hämtning kan ske säkert behöver vägen fram till fastigheten följa 
renhållningsordningen för Höganäs kommun. Skulle vägen fram till fastigheten inte vara 
farbar för renhållningsfordonen kommer kärlen behöva placeras på anvisad plats. 
• Det bör även stå med i detaljplanen att kärlen ska placeras så att backning inte 
förekommer. 
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• Det finns fördelar, både miljömässiga och ekonomiska att uppmärksamma frågor som 
rör hantering av överskottsmassor (och vilka massor som ska användas vid ett eventuellt 
underskott på massor) redan i detaljplanskedet. Man kan med fördel reflektera över 
massbalanserna inom området och börja planera för eventuell lagring, sortering, 
behandling och återanvändning av massor. Detta gäller både massor som är förorenade i 
olika grad samt för området rena massor. 
 

Kommentar: Yttrandet noteras. Denna fråga rör dock inte upphävandet av tomtindelningen 
utan bör hanteras i efterkommande detaljplan/bygglov. 
 
STADSARKITEKT (2021-10-04) har inget att erinra. 
 
SAKÄGARE 
 
SAKÄGARE 1 (2021-09-17)  
1. 200 m till skjutbanan. Är Skytteföreningen informerad om eventuell nybyggnad på 
Tjörröd? 
2. Problem med stark trafik på Kullagatan. Besökare har i 43 år parkerat på Vargen 11 pga 
inga parkeringsmöjligheter på Kullagatan. 
3. Från Höganäsbolaget österut förekommer utsläpp av koldioxid samt järnpulver ofta! 
Sistnämnda finns vid varje rensning av takrännor. 
4. Servitut? Ny fiberdragning genom Vargen 11 till tomtgränsen + televerkets kablar. 
5. Vi köpte hus på Vargen 6, 1977 pga den fina naturen och barnvänligheten på baksidan 
av huset, vilket nu raseras fullständigt vid eventuell genomförande. 
 
        Kommentar:  Skytteföreningen har inte blivit informerade då de inte anses vara sakägare.  
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för Höganäs bolaget eventuella utsläpp, kontakta därför 
Länsstyrelsen. Övriga frågor noteras men hanteras inte i detta ärende som endast handlar om 
upphävande av tomtindelningen. I en efterföljande plan och/eller bygglovsprocess bör dessa frågor 
hanteras.  
 
SAKÄGARE 2 (2021-09-17)  
Vi köpte vår bostad i juni 2020 och tittade då på översiktsplanen och detaljplanen för 
området. Vi fann inga planer på bostadsbebyggelse på Vargen 11. Då tomten var 
intressant för oss i samband med husköpet tog vi kontakt med Dino Krcic våren 2020, vi 
framförde vår önskan att köpa loss en  del av tomt Vargen 11, alternativt arrendera den. 
Dino uppgav att han skulle återkomma med pris på tomten men vi fick aldrig något svar. 
 
Påverkan förväntas bli:  
Vårt hus ligger nära Kullagatan vilket gör att vi har stora bullerproblem på sydsidan. Vi 
spenderar vår tid i trädgården på norrsidan för att få lugn och ro. Att ha naturen nära i 
ena riktningen uppväger kaoset på Kullagatan, där ingen håller hastigheten 50 km/h. 
Byggs en villa i anslutning till vår tomt  åt norr kommer vår trädgård att bli inklämd 
mellan tung trafik och tät bebyggelse vilket kommer påverka vår vardag negativt. 
Vid bebyggelse kommer fler bilar tvingas att köra och parkera längs Ringgatan som redan 
idag är en smal och trafikerad väg. 
 
Morgon/ förmiddagssolen kommer påverkas negativt av byggnad i norr. 
Utsikten över naturområdet åt norr kommer skymmas fullständigt. Anledningen till att vi 
valde att köpa vårt hus var just närheten till naturen och det lugn som idag finns på 
baksidan. 
Slutligen och viktigast av allt; värdet på vår tomt och vår bostad kommer att minska 
utifrån ovan. Samtliga ägare av tomterna som gränsar till Vargen 11 är intresserade av att 
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köpa loss marken. Vi önskar då dela upp Vargen 11 i fyra tomter som byggs in i 
respektive nuvarande tomt. Då inkluderas även hus Kullagatan 128 som idag arrenderas.  
Vi godkänner INTE samrådsförslaget med ovan motivering. Vi önskar närvara vid 
samrådet 

 
Kommentar: Dino Krcic kommer att kontakta er. Gällande bullerproblem kontakta 

Trafikverket eftersom de har ansvar för Kullagatan. Övriga kommentarer noteras. Dessa frågor rör dock 
inte upphävandet av tomtindelningen utan bör hanteras i efterkommande detaljplan/bygglov. 
 
SAKÄGARE 3 (2021-09-17)  
Vi och de övriga fastighetsägarna i anslutning till Vargen 11 har ett stort intresse av att 
kunna köpa loss den del som ligger bakom respektive fastighet för att kunna sköta om 
och ta hand om de idag inte omhändertagna delarna av fastigheten. Vi alla tycker att det 
är en stor fördel att ha tillgång till grönska och natur direkt bakom våra tomter, speciellt 
med tanke på den hårt trafikerade väg 111 som sträcker sig längs våra fastigheter. Inte 
minst då det inte finns någon trottoar eller säker passage för oss att kunna ta till gång- 
och cykelvägen på andra sidan vägen.  
Vi är också oroliga vad skövlingen av växtlighet, för att anlägga de två nya tomterna samt 
en ny väganslutning från Ringgatan, gör i fråga om buller från skjutbana, soptipp och ett  
växande affärsområde runt outleten. Där lär den tunga trafiken med leveranser till nya 
byggoch detaljhandlar öka markant.  
De befintliga tomterna är idag bebyggda på ett sätt som innebär att våra trädgårdar är  
väldigt skyddade från insyn. Det finns en överhängande risk att så inte blir fallet vid  
anläggningen av de två nya tomterna. De kommer hamna direkt inpå oss, med en känsla 
av bli mer inträngd.  
Även om förslaget som ligger i samrådet skulle innebära att vi skulle få möjlighet att köpa  
den fastighet vi idag arrenderar, så har vi inget intresse av att det blir ny bebyggelse på  
övriga delar av Vargen 11. Av den anledningen väljer vi att inte godkänn samrådsförslaget  
som det idag är utformat. 

 
Kommentar: Gällande fler säkra passager kontakta Trafikverket som har ansvar för vägen. 

Övriga kommentarer noteras. Frågorna rör dock inte upphävandet av tomtindelningen utan bör hanteras 
i efterkommande detaljplan/bygglov. 

 
SAKÄGARE 4 (2021-09-17)  
Vi köpte vår fastighet i november 18, enligt detaljplan och efter samtal med kommunen 
fanns ingen möjlighet eller någon plan att bebygga Vargen 11. Vi har under de senaste tre 
året lagt all vår lediga tid och alla våra pengar på att själva totalrenovera en mycket 
nedgången fastighet, för att skapa ett hem till vår familj. Vi bor längs med en raksträcka 
på 111 :an som är hårt trafikerad året runt. Vi har ingen trottoar framför fastigheten, så vi 
kan inte gå längs med eller ta oss över vägen säkert. Vi använder dagligen baksidan av 
fastigheten för att gå till närmaste trottoar och för att kunna korsa vägen. Alla andra hus 
längs Kullagatan har trottoar på båda sidorna förutom Kullagatan 122-134 men via 
baksidan kan man ta sig till Ringgatan och vidare. Om det byggs fastigheter på Vargen 11 
kommer den möjligheten tas bort och våra barn kommer inte kunna ta sig till och från 
skolan eller fritidsaktiviteter själva. 
 
Kullagatan 124-126 bli helt fråntagna möjligheter att ta sig till grönområdet bakom, som 
vi och många andra använder. Det var anledningen till att vi köpte fastigheten och 
spenderat tid/pengar på att renovera den. Vi vill bevara skogsdungen och de gamla 
träden direkt i anslutning till vår tomt på Vargen 11. Skövlas den ner så kommer 
ljud/buller från tippen, skjutbanan och nu även den tyngre trafiken efter utbyggnaden av 
outletområdet att öka. 
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Vi undrar också hur bullernivån kommer påverkas när 111 :a ska ledas om. Vi godkänner 
inte samrådsförslaget på grund av att Exploateringsavdelningen vill bygga nya fastigheter. 
För att göra det måste grönområdet på Vargen 11 skövlas samt att det medför att vi blir 
inbyggda och inte kommer få en passage ut till Ringgatan.  

 
Kommentar: Gällande fler säkra passager kontakta Trafikverket som har ansvar för vägen. 

Övriga kommentarer noteras. Frågorna rör dock inte upphävandet av tomtindelningen utan bör hanteras 
i efterkommande detaljplan/bygglov.  
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SAMMANFATTNING 
 
Sammanlagt har 19 skrivelser inkommit. Skrivelser från 8 innehåller synpunkter på 
förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan med kommentarer. Synpunkter från 2 har 
föranlett en omarbetning av planförslaget. Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt 
följande: 
•  tomtindelningsområdet har utökats med fastigheten Vargen 12 som numera inryms 

inom planändringsgränsen. 
•  En karta för gällande tomtindelningsplan med markerad fastigheter som omfattas av 

upphävande kommer att följa med granskningshandlingar. 
• Redaktionella ändringar 
 
FÖLJANDE SAKÄGARE HAR INTE FÅTT SINA SYNPUNKTER TILLGODOSEDDA:  
• Stadsmiljöavdelningen 
• Höganäs energi 
• Sakägare 1 
• Sakägare 2 
• Sakägare 3 
• Sakägare 4 
 
FRÅGOR SOM INTE BLIVIT TILLGODOSEDDA ÄR FÖLJANDE: 
• Vi har fiberkablar som går över de kommande fastigheterna som antagligen måste 

flyttas och säkras med ledningsrätt. Då kommunen gett oss grävtillstånd för dessa 
kablar förutsätter vi att kommunen står för kostnaderna som uppstår pga av flytt och 
ledningsrätt. 

• Tillträdet till fastigheterna får inte ske över naturområdet. Vidare får Naturområdet 
inte nyttjas till parkeringar och uppställning. 
De två tilltänkta tomterna består av naturmark då byggrätt inte finns idag. Det 
innebär att om de ska säljas och bebyggas ska de kompenseras i enlighet med 
kommunens  översiktsplan och naturvårdsplan. Kontakt kan tas med 
stadsmiljöavdelningen för konkreta förslag på kompensationer. 

• Frågor som rör inte upphävandet av tomtindelningen utan bör hanteras i 
efterkommande detaljplan/bygglov.  
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-05-10    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

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

 
Ej tjänstgörande ersättare  Helena Svensson (M) 

Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Reinhold Knutsson (S) 
Tony Petersson (S) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Göran Lock (MP) 
Gudrun Zettergren (SD) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-16:45 
  
Paragrafer §107 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Johan Ingvarsson (MP) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
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 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-05-10    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

Justerande ……………………………………………… 
Johan Ingvarsson (MP)                         

 
 
 
Protokollet justerat den 2022-05-12 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-05-13 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-05-10    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2022/194 
§ 107 
ÄNDRING AV TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV ALLMÄN PLATS 
Sammanfattning av ärendet   
Under pandemiåren 2020-2021 fick uteserveringar en betydande roll för företagare i 
restaurangbranschen för att kunna behålla sina gäster. Höganäs kommunens åtgärd att efterskänka 
avgiften för uteserveringar var ett av bidragen för att hjälpa restauranger och företagare. För 
kommunen tillförde det liv och rörelse med gäster i det offentliga rummet.  
 
Liksom tidigare skall tillstånd för upplåtelse av allmän platsmark ansökas om hos Polismyndigheten 
som, efter yttrande från kommunen (om det är kommunal platsmark), utfärdar tillståndet.  
 
Taxan för allmän plats måste nu justeras samt redaktionellt revideras.  
 
Eftersom uteservering och butiksförsäljning på trottoarer kräver viss administration föreslås att taxan 
uppdateras med en symbolisk anmälningsavgift. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 26 april 2022, § 60, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 14 april 2022, 
Förslag på reviderad taxa för allmän plats. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna Taxa för allmän plats i Höganäs kommun, 
 
att taxan börjar gälla från och med 1 juli 2022. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-06-08 
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HÖGANÄS KOMMUN
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Ändring av taxa för upplåtelse av allmän plats 
Sammanfattning av ärendet 
Under pandemiåren 2020-2021 fick uteserveringar en betydande roll för företagare i restaurangbranschen 
att behålla sina gäster. Kommunens åtgärd med att efterskänka avgiften för uteserveringar var ett av 
bidragen för att hjälpa restauranger och företagare. För kommunen tillförde det liv och rörelse med gäster 
i det offentliga rummet.  
 
Liksom tidigare skall upplåtelse av allmän platsmark ansökas om hos Polismyndigheten som efter yttrande 
från kommunen (om det är kommunal platsmark) utfärdar tillståndet.  
 
Taxan för allmän plats måste därför justeras samt redaktionell revidering. Text i taxan som är överstruken 
tas bort och/eller ersätts med gul markerad text.  
 
Eftersom uteservering och butiksförsäljning på trottoarer kräver viss administration föreslås att taxan 
uppdateras med en symbolisk anmälningsavgift. 
 
Beslutsunderlag  
Förslag på reviderad taxa för allmän plats 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att godkänna Taxa för allmän plats i Höganäs kommun, 
 
att taxan börjar gälla från och med 1 juli 2022. 
 

 

 

 Pär Ragvald 
 stadsmiljöchef 

 
 Ingrid Larsson 

administratör 
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HÖGANÄS KOMMUN 
 

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 
20XX:XX 

 

 
TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV ALLMÄN PLATS 

 
§ 1 
Har tillstånd enligt ordningslagen eller lokala ordningsstadgan lämnats för ianspråk- 
tagande av offentlig plats äger kommunen av tillståndshavaren rätt uppbära avgift för 
upplåtelsen enligt följande: att ta ut avgift enligt följande:  

 
 

Upplåtelsens Högsta avgiftsbelopp 
ändamål kronor 

 
 
FÖRSÄLJNINGS- 

 
FAST 

 
RÖRLIG 

ÄNDAMÅL KIOSK KIOSK 
 (8-15 kvm)  
1.   
Kiosker för konfektyr, 149 kr kvm/mån 100 kr kvm/mån 
tobak, pressalster,   
korv, glass m.m.   

 
 

2. 
Tillfällig försäljning: 

 
Marknader o andra 261 kr per försäljningsplats och dag  
Upplåtelser för tillfällig 200 kr i anmälningsavgift per kalenderår 
försäljning (gäller ej street food   
 eller torghandel) 

 
3. 
Julgransförsäljning 1000 kr/säsong 

 
 

ANNAT ÄNDAMÅL 
 

1. 
Upplåtelse för container, 10 kr kvm/mån, dock lägst 160 kr 
byggställningar, arbetsbodar m m 

 
2. 
Uteserveringar samt a) 49 kr kvm/mån 
butiksförsäljning på trottoarer b) 261 kr per dag vid enstaka tillfälle 

 200 kr i anmälningsavgift per kalenderår 
 
 

3. 
Övriga reklamplatser (gatupratare,  0 kr st/år 
affischtavlor, montrar, kartskåp m.m.) 
   

Ersätter KFS 2009:43
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4.  
Cirkus, tivoli, marknader, 
dansbanor, restaurangtält  

1865 kr per plats och dag exklusive el, vatten 
och renhållningsavgifter. 

och andra tillfälliga serveringar-  
  

 För mindre anläggning uttages halv avgift. 

 Deponeringsavgift på 4600 kr skall erläggas 
 i förskott. 

 
 

För upplåtelse som ej upptagits ovan beslutar kommunstyrelsen om tillämplig avgift. 
 

Ovan angivna avgifter gäller icke vid upplåtelse av plats på kommunens salutorg 
försäljningsplatser där särskild taxa gäller. 

 
§ 2 
Vid avgifternas bestämmande skall hänsyn tas till det upplåtna områdets omfattning 
och läge samt till särskilda omständigheter såsom rörelsens utövande under begränsad 
tid av året samt tid för öppethållande per dygn.  

 
I fastställd taxa angivna belopp utgör maximerade sådana och kan reduceras med 
hänsyn till sociala skäl eller liknande ömmande omständigheter. Likaså kan reducering 
och befrielse från avgift lämnas i de fall särskilda skäl föreligger. Denna paragraf tas 
bort eftersom det hänvisar till yta med kvadratmeterpris.  
 

 
§ 3 
Kommunstyrelsen äger besluta om avvikelse från tillämplig taxa i de fall individuellt 
arrendeavtal upprättas. 

 
§ 4 
Avgift skall erläggas i förskott. 

 
 

 
Träder i kraft 1 juli 2022 
Antagen av kommunstyrelsen 20XX-XX-XX, § XX 
Ersätter KFS 2009:43 
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Nytt reglemente och taxa för 
sprängämnesprekursorer 

KS/2022/255 
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 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-05-10    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

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

 
Ej tjänstgörande ersättare  Helena Svensson (M) 

Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Reinhold Knutsson (S) 
Tony Petersson (S) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Göran Lock (MP) 
Gudrun Zettergren (SD) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-16:45 
  
Paragrafer §110 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Johan Ingvarsson (MP) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
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SIGNATUR   
 
  
 

Justerande ……………………………………………… 
Johan Ingvarsson (MP)                         

 
 
 
Protokollet justerat den 2022-05-12 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-05-13 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2022/255 
§ 110 
FÖRSLAG PÅ NYTT REGLEMENTE OCH TAXA FÖR 
SPRÄNGÄMNESPREKURSORER 
Sammanfattning av ärendet   
För att förhindra terrorism med hemgjorda sprängämnen har utgångsämnen till dessa, så kallade 
sprängämnesprekursorer, reglerats inom EU. Reglerna innebär att kontroller behöver ske vid 
överlåtelse av produkter som innehåller dessa ämnen. Vidare måste misstänkta transaktioner, stölder 
och försvinnanden rapporteras till polisen. Regelverk att förhålla sig till är EU-förordning 2019/1148, 
§ Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer, Förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer. 
 
I majoriteten av Sveriges kommuner ansvarar bygg- och miljönämnd eller motsvarande för tillsynen. 
  
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 26 april 2022, § 64, 
Bygg- och miljönämnden, beslut den 7 april 2022, § 83. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att ansvar för tillsyn enligt EU- förordning 2019/1148, § Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer, 
Förordning (2014:880) om sprängämnes prekursorer delegeras till bygg- och miljönämnden, 
 
att bifogad Taxa för tillsyn enligt Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer samt Förordning 
(2014:880) om sprängämnesprekursorer, ska gälla snarast efter att kommunfullmäktige beslutat om 
den. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-06-08 
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PROTOKOLL
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

2022-04-07

SIGNATUR

NÄRVARANDE

Ordförande Gustaf Wingårdh (M)

Ledamöter Olof Suneson (M)
Fredrik Walderyd (M)
Kjell Lundberg (M)
Viktor Spinola (M)
Gary Paulsson (S)
Peter Graff (S)
Mikael Stjernquist (L)
Sixten Paulsson (SD)

Tjänstgörande ersättare Bengt Åström (M) - ersättare för Lina Östergren (M)
Jerry Hed (C) - ersättare för Kjell-Arne Green (C)

Ej tjänstgörande
ersättare

Robert Otto (M)
Heléne Nyholm (S)
Göran Lock (MP)
Sören Ravn (SD)

Övriga Miljöchefen Ulf Frick
Stadsarkitekten Gunilla Sandebert
Byggnadsinspektören Damir Kacapor
Bygglovshandläggaren Fredrik Petersson §§63, 85
Bygglovshandläggaren Angelica Johansson §66
Bygglovshandläggaren Linn Justad §§68-70
Lantmäteriingenjören Linda Adler §§71-72
Förvaltningschefen Jacob von Post
Verksamhetsutvecklaren Johanna Magnusson

Sekreterare Nämndsekreteraren Pernilla Stjernkvist

Sammanträdestid kl 14.00 - 16.00 2022-04-07

Paragrafer §§59-85

1(50)
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PROTOKOLL
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

2022-04-07

SIGNATUR

JUSTERING

Utsedd att justera Victor Spinola (M)
Digital justering onsdagen den 13 april 2022

DIGITAL SIGNERING

Sekreterare Pernilla Stjernkvist §§59-85

Ordförande Gustaf Wingårdh (M) §§59-85

Justerande Victor Spinola (M) §§59-85

2(50)
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PROTOKOLL
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

2022-04-07

SIGNATUR

Dnr DIA.2022.19

§ 83
FÖRSLAG TILL NYTT REGLEMENTE OCH TAXA FÖR
SPRÄNGÄMNESPREKURSORER (ÄRENDE 25)

Sammanfattning av ärendet
För att förhindra terrorism med hemgjorda sprängämnen har utgångsämnen till dessa, så
kallade sprängämnesprekursorer, reglerats inom EU. Reglerna innebär att kontroller behöver
ske vid överlåtelse av produkter som innehåller dessa ämnen. Vidare måste misstänkta
transaktioner, stölder och försvinnanden rapporteras till polisen. Regelverk att förhålla sig till
är EU- förordning 2019/1148, § Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer, Förordning
(2014:880) om sprängämnesprekursorer.

I majoriteten av Sveriges kommuner ansvarar bygg- och miljönämnd eller motsvarande för
tillsynen.

Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta om att ansvar för tillsyn enligt EU- förordning

2019/1148, § Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer, Förordning (2014:880) om
sprängämnes prekursorer delegeras till bygg- och miljönämnden.

att föreslå kommunfullmäktige besluta om att bifogad Taxa för tillsyn enligt Lag
(2014:799) om sprängämnesprekursorer samt Förordning (2014:880) om
sprängämnesprekursorer, ska gälla snarast efter att kommunfullmäktige beslutat om
den.

Beslutsunderlag

· EU- förordning 2019/1148, (Bilaga 1)

· Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer (Bilaga 2)

· Förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer. (Bilaga 3)

· Taxa för tillsyn enligt Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer (Bilaga 4)

Förslag till beslut
Miljöavdelningen föreslår att bygg- och miljönämnden beslutar att föreslå kommunfull-
mäktige besluta om att ansvar för tillsyn enligt EU- förordning 2019/1148, § Lag (2014:799)
om sprängämnesprekursorer, Förordning (2014:880) om sprängämnes prekursorer delegeras
till bygg- och miljönämnden och att föreslå kommunfullmäktige besluta om att bifogad Taxa
för tillsyn enligt Lag (2014:799) om sprängämnes-prekursorer samt Förordning (2014:880)
om sprängämnesprekursorer, ska gälla snarast efter att kommunfullmäktige beslutat om den.

Förslag till beslut på sammanträdet
Gustaf Wingårdh (M), Olof Suneson (M) och Gary Paulsson (S) yrkar att bygg- och
miljönämnden beslutar att föreslå kommunfull-mäktige besluta om att ansvar för tillsyn
enligt EU- förordning 2019/1148, § Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer,
Förordning (2014:880) om sprängämnes prekursorer delegeras till bygg- och miljönämnden
och att föreslå kommunfullmäktige besluta om att bifogad Taxa för tillsyn enligt Lag
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(2014:799) om sprängämnes-prekursorer samt Förordning (2014:880) om sprängämnes-
prekursorer, ska gälla snarast efter att kommunfullmäktige beslutat om den.

Beslutsgång
Ordföranden Gustaf Wingårdh (M) ställer förslaget under proposition och finner att bygg-
och miljönämnden bifaller förslaget.

Skäl för beslut
Kommunen ska enligt ovanstående lagstiftning bedriva tillsyn över sprängämnesprekursorer.

Beslutet ska skickas till

· Kommunfullmäktige

· Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 

BESLUTSFÖRSLAG TILL NÄMNDEN, TILLSYN AV 
SPRÄNGÄMNESPREKURSORER 

 

Sammanfattning av ärende 

För att förhindra terrorism med hemgjorda sprängämnen har utgångsämnen till 
dessa, så kallade sprängämnes-prekursorer, reglerats inom EU. Reglerna innebär att 
kontroller behöver ske vid överlåtelse av produkter som innehåller dessa ämnen. 
Vidare måste misstänkta transaktioner, stölder och försvinnanden rapporteras till 
polisen. Regelverk att förhålla sig till är EU- förordning 2019/1148, § Lag (2014:799) 
om sprängämnes-prekursorer, Förordning (2014:880) om sprängämnes-prekursorer. 

I majoriteten av Sveriges kommuner ansvarar bygg- och miljönämnd eller 
motsvarande för tillsynen. 

Miljöavdelningens förslag till beslut 

Att bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om att ansvar för 
tillsyn enligt EU- förordning 2019/1148, § Lag (2014:799) om sprängämnes- 
prekursorer, Förordning (2014:880) om sprängämnes- prekursorer delegeras till bygg-
och miljönämnden.  

Att bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om att bifogad 
Taxa för tillsyn enligt Lag (2014:799) om sprängämnes-prekursorer samt Förordning 
(2014:880) om sprängämnes-prekursorer., ska gälla snarast efter att 
kommunfullmäktige beslutat om den. 

 

Beslutsunderlag 

  EU- förordning 2019/1148, (Bilaga 1) 

  Lag (2014:799) om sprängämnes- prekursorer (Bilaga 2) 

  Förordning (2014:880) om sprängämnes- prekursorer. (Bilaga 3) 

  Taxa för tillsyn enligt Lag (2014:799) om sprängämnes-prekursorer (Bilaga 4) 

 

Skäl för beslut 

Kommunen ska enligt ovanstående lagstiftning bedriva tillsyn över sprängämnes-
prekursorer. 

 

Ulf Frick, Miljöchef 

Beslutet ska skickas till Bygg- och miljönämnden 
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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (2)

2021:xx 

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

WWW.HOGANAS.SE 

 

TAXA, FÖR TILLSYN ENLIGT LAG OM 
SPRÄNGÄMNESPREKURSORER (2014:799) 

INLEDANDE BESTÄMMELSER 

1 § Denna taxa gäller avgifter för bygg- och miljönämnden i Höganäs tillsyn 

enligt lag om sprängämnesprekursorer, dess följdlagstiftningar samt 

bestämmelser meddelade med stöd av dessa lagstiftningar. 

2 § Nämnden tar inte ut avgifter enligt denna taxa för: 

1. Handläggning av klagomål som visar sig vara ogrundade och inte kräver

någon utredning.

2. Handläggning av överklaganden av nämndens eller överinstans beslut.

Avgiftsskyldig 

3  § Den som är skyldig att betala avgift är den som tillhandahåller 

sprängämnesprekursorer till enskilda (ekonomisk aktör). 

 Timavgift 

4 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1010 kronor per hel timme 

handläggningstid. 

5 § I de fall nämnden tar ut timavgift i förhållande till faktiskt nedlagd 

handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje 

tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med 

parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, resor 

(max 2 timmar per inspektionstillfälle), provtagning och kontroller i övrigt, 

beredning i övrigt samt föredragning och beslut. Sådan avgift tar nämnden ut för 

varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. 

Timavgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 

ärendet multipliceras med timtaxan. 

För inspektioner och andra kontroller som bygg- och nämnden utför på vardagar 

mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, 

påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tar nämnden ut en 

avgift som är 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Bilaga 4
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HÖGANÄS KOMMUN 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
263 82 Höganäs   042-33 71 00   kommunen@hoganas.se 

WWW.HOGANAS.SE 

 

AVGIFTENS ERLÄGGANDE MED MERA 

6 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av behörig nämnd. Betalning av 

avgift enligt denna taxa ska ske till Höganäs kommun. Betalning ska ske inom 

den tid som anges i beslutet om avgift eller i fakturan. Vid betalning efter den på 

fakturan angivna förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

Vidare debiteras lagstadgad påminnelseavgift samt övriga ersättningar för 

kostnader som är förenade med dröjsmålet. 

 

NEDSÄTTNING AV AVGIFT 

7 § Om det finns särskilda skäl får nämnden med hänsyn till verksamhetens 

omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ned eller efterge 

avgiften. 

 

ÖVERKLAGANDE 

8 § Nämndens beslut om avgift enligt denna taxa överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol. 

 

INDEXREGLERING AV AVGIFTSNIVÅN 

9 § Behörig nämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja den i 

denna taxa antagna timavgiften med en procentsats som motsvarar kostnadernas 

utveckling i fasta löner och priser. För detta används SKL:s prisindex för 

kommunal verksamhet, PKV. 

    

Gäller från den xxx 2022 

 

Page 113 of 130



 
 
 
 
 

11 

Uppföljning av motioner 

KS/2022/248 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-05-10    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

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

 
Ej tjänstgörande ersättare  Helena Svensson (M) 

Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Reinhold Knutsson (S) 
Tony Petersson (S) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Göran Lock (MP) 
Gudrun Zettergren (SD) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-16:45 
  
Paragrafer §111 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Johan Ingvarsson (MP) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-05-10    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

Justerande ……………………………………………… 
Johan Ingvarsson (MP)                         

 
 
 
Protokollet justerat den 2022-05-12 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-05-13 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-05-10    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2022/248 
§ 111 
UPPFÖLJNING AV MOTIONER 
Sammanfattning av ärendet   
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen ska en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år 
från det motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som 
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva 
motionen från vidare handläggning. 
 
Kommunledningskontoret har upprättat en förteckning över samtliga motioner som inte tidigare är 
redovisade eller slutbehandlade. De motioner som är tidigare är återrapporterade samt beslutade av 
kommunfullmäktige finns inte kvar i uppföljning. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 26 april 2022, § 62, 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 14 april 2022, 
Kommunledningskontoret, uppföljning av motioner. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga uppföljning av motioner daterad den 13 april 2022 till handlingarna. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-06-08 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 
   2022-04-13    KS/2022/248 
 

 

 
 
 
 
 

 

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

Uppföljning av motioner 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen ska en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från 
det motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från 
vidare handläggning. 
 
Kommunledningskontoret har upprättat en förteckning över samtliga motioner som inte tidigare är 
redovisade eller slutbehandlade. De motioner som är tidigare är återrapporterade samt beslutade av 
kommunfullmäktige finns inte kvar i uppföljning. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontoret, uppföljning av motioner, den 13 april 2022. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att lägga uppföljning av motioner daterad den 13 april 2022 till handlingarna. 
 

 

 

 Herman Crespin 
 Kommunchef 

 
 Jacob Derefeldt 

  Kommunsekreterare 
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FÖRTECKNING EJ RAPPORTERADE OCH BESLUTADE MOTIONER
2022-04-13

Ej beslutad av KF

Bereds inför KF

Beslutad av KF

Diarienummer Motionär Motion Status Inkommen den

KS/2022/197

Louise Stjernquist (L), Ros-

Marie Paulsson (L) och 

Ulrika Adsersen (L) Motion angående öppna nämndsmöten för åhörare Bereds 2022-03-24

KS/2021/627 Emma Wennerholm (V) Motion från Vänsterpartiet Höganäs om att avskaffa karensavdraget Beslutad av kommunfullmäktige 2022-03-31 2021-12-15

KS/2021/566

Louise Stjernquist (L), Ros-

Marie Paulsson (L) och 

Ulrika Adsersen (L) Motion angånde Ängelholm/Helsingborgs flygplats Beslutad av kommunfullmäktige 2022-03-31 2021-11-12

KS/2021/462 Emma Wennerholm (V) Motion angående utlysa klimatnödläge i Höganäs kommun Bereds 2021-09-22

KS/2021/409 Johan Ingvarson (MP) Motion angående att inrätta ett klimatråd i nordvästra Skåne Bereds 2021-08-25

KS/2021/397

Johan Ingvarson (MP) 

Barbro Stigsdotter (MP) 

och Göran Lock (MP)

Motion angående riktlinjer för markanvisning samt Motion om riktlinjer för 

byggande i egen regi Förväntas beslutas av kommunfullmäktige 2022-05-19 2021-08-17

KS/2021/331

Carola Persson (S) och 

Wivi-Anne Broberg (S) Motion angående tiggeriförbud i Höganäs ordningsföreskrifter Förväntas beslutas av kommunfullmäktige 2022-04-28 2021-06-23

KS/2021/314

Johan Ingvarson (MP), 

Barbro Stigsdotter (MP) 

och Göran Lock (MP) Motion om Minskad servering av kött Bereds 2021-06-10

KS/2021/109 Emma Wennerholm (V) Motion angående att stoppa timanställningar Förväntas beslutas av kommunfullmäktige 2022-04-28 2021-02-22

KS/2021/40

Johan Ingvarson (MP), 

Barbro Stigsdotter (MP) 

och Göran Lock (MP) Motion angående stöd till avgift för deltagande i Eric Ruuths verksamhet Beslutad av kommunfullmäktige 2022-03-31 2021-01-21

KS/2021/38

Johan Ingvarson (MP), 

Barbro Stigsdotter (MP) 

och Göran Lock (MP) Motion angående medborgarbudget Beslutad av kommunfullmäktige 2021-12-16 2021-01-19

Page 119 of 130



 
 
 
 
 

12 

Svar på motion angående riktlinjer för 
markanvisning samt riktlinjer för byggande i egen 

regi 

KS/2021/397 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-05-10    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

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

 
Ej tjänstgörande ersättare  Helena Svensson (M) 

Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Reinhold Knutsson (S) 
Tony Petersson (S) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Göran Lock (MP) 
Gudrun Zettergren (SD) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-16:45 
  
Paragrafer §112 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Johan Ingvarsson (MP) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-05-10    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

Justerande ……………………………………………… 
Johan Ingvarsson (MP)                         

 
 
 
Protokollet justerat den 2022-05-12 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-05-13 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-05-10    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2021/397 
§ 112 
SVAR PÅ MOTION ANGÅENDE RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING 
SAMT RIKTLINJER FÖR BYGGANDE I EGEN REGI 
Sammanfattning av ärendet   
Motion har inkommit från Johan Ingvarson (MP), Barbro Stigsdotter (MP) och Göran Lock (MP) den 
17 Augusti 2021. Motionärerna yrkar att: 
  
Höganäs kommun tar fram riktlinjer för markanvisning 
Höganäs kommun reviderar sina riktlinjer för markanvisning med kraven 
• att enbart nollenergihus eller plusenergihus ska produceras 
• att klimatsmarta byggnadsmaterial ska användas i takt med att sådana blir tillgängliga 

  
Höganäs kommun tar fram riktlinjer för byggande i egen regi 
Energikraven och materialkraven i riktlinjerna ska vara 
• att enbart nollenergihus eller plusenergihus ska produceras 
• att energianvändningen enbart ska komma från förnybara energikällor 
• att klimatsmarta byggnadsmaterial ska användas i takt med att sådana blir tillgängliga. 

  
Teknik- och fastighetsförvaltningen samt kommunledningskontorets exploateringsavdelning har yttrat 
sig angående motionen och föreslår att motionen ska avslås. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 26 april 2022, § 63, 
Kommunledningskontoret, yttrande den 14 april 2022, 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, yttrande den 2 mars 2022, 
Johan Ingvarson (MP), Barbro Stigsdotter (MP) och Göran Lock (MP), motion angående riktlinjer för 
markanvisning samt riktlinjer för byggande i egen regi den 17 augusti 2021. 
  
Förslag till beslut 
Johan Ingvarsson (MP) deltar inte i beslutet.  
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att avslå motionen. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-06-08 
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
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 YTTRANDE  1 (2) 
 
 

   2022-04-14 
 SLUTLIG INSTANS:  KS/2021/397 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTORETS YTTRANDE 
PÅ MILJÖPARTIETS MOTION 
 
Sammanfattning av ärendet 
Motion har inkommit från Johan Ingvarsson, Barbro Stigsdotter och Göran Lock 
(miljöpartiet de gröna) den 17 augusti 2021. Motionärerna yrkar att… 
 
Höganäs kommun tar fram riktlinjer för markanvisning med kraven 
• att enbart nollenergihus eller plusenergihus ska produceras 
• att klimatsmarta byggnadsmaterial ska användas i takt med att sådana blir tillgängliga 
 

 
Yttrande 
Exploateringsavdelningen lydandes under Kommunledningskontoret gör bedömningen 
att 
• Exploateringsavdelningen följer de riktlinjer som Höganäs kommuns miljöprogram 

för 2021-2025 satt upp. Om ambitionsnivån ska vara att enbart nollenergihus eller 
plusenergihus ska produceras inom ramarna för den mark som kommunen utvecklar 
och säljer behövs ett nytt beslut om detta. Dock kan exploateringsavdelningen i en 
kommande markanvisning testa marknaden avseende noll-/plusenergihus inom 
ramen för Tornlyckanprojektet. 

• Avseende klimatsmarta byggnadsmaterial saknas det också politiska riktlinjer till 
exploateringsavdelningen, att vi ska sätta sådana krav i samtliga våra 
markanvisningar. Exploateringsavdelningen har som målsättning att prova en 
markanvisning med tilläggskrav, inom ramen för vad som är beslutat i åtgärdsplanen 
för miljöprogrammet, punkt 11.2. Detta skulle innebära att i aktuell markanvisning 
låta tävlande bolag arbeta med hur lågt de kan gå i utsläppt mängd koldioxid per 
kvm BTA, som ett tillägg till de övriga uppställda kraven. 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 
att avslå motionen. 
 
 
 
 Chef Herman Crespin 
 Kommunchef 
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  2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Karl Rüter 
 Exploateringschef 
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 YTTRANDE  1 (2) 
 
 

   2022-03-02 
 SLUTLIG INSTANS:  KS/2021/397 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGENS 
YTTRANDE PÅ MILJÖPARTIETS MOTION 
 
Sammanfattning av ärendet 

Motion har inkommit från Johan Ingvarsson, Barbro Stigsdotter och Göran Lock 
(Miljöpartiet de gröna) den 17 Augusti 2021. Motionärerna yrkar att: 
 
Höganäs kommun tar fram riktlinjer för byggande i egen regi. 
Energikraven och materialkraven i riktlinjerna ska vara 
• att enbart nollenergihus eller plusenergihus ska produceras 
• att energianvändningen enbart ska komma från förnybara 
energikällor 
• att klimatsmarta byggnadsmaterial ska användas i takt med att 
sådana blir tillgängliga … 

 
 
Beslutsunderlag 
 
Yttrande 

Teknik- och fastighetsförvaltningens yttrande på motion om riktlinjer för byggande i 
egen regi. 
 
1. Att endast nollenergi eller plusenergihus ska produceras. 

TFF följer kommunens beslutade miljöprogram. 
Om ambitionsnivån skall vara att det endast skall byggas noll/plusenergihus i egen 
regi behövs ett nytt beslut. 
 

2. Att energianvändningen enbart skall komma från förnyelsebara energikällor. 
TFF anser att målet är uppnått i våra byggnader med våra nuvarande biogasavtal,  
miljöklassad el och fjärrvärme från spillvärme. 
 

3. Att klimatsmarta byggnadsmaterial ska användas i takt med att sådana blir 
tillgängliga. 
TFF bevakar ständigt utvecklingen på byggmaterial både ur ett ”giftfritt” avseende 
och ur ett klimatpåverkande avseende. TFF har genom att alltid använda sig av 
material som är byggvarubedömda lägst klass gul kommit en bra bit på vägen, det 
tillkommer ständigt nya material som är godkända i byggvarubedömningen. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Nämndens namn/utskottets namn beslutar/ 
Nämndens namn/utskottets namn föreslår nämnden besluta/ 
Nämndens namn/utskottets namn föreslår nämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla… 
 
att avslå… 
 
 
 
 Margareta Engkvist Björkenhall 
 Förvaltningschef 
            

 John Nielsen 
 Fastighetschef 
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Epost: hoganas@mp.se 
Adress: Storgatan 50, 26331 HÖGANÄS 

www.mp.se/hoganas 

17 augusti 2021 
 
 
Akuta motioner på grund av klimatnödläget 
Vi befinner oss i ett klimatnödläge. Det innebär att vi måste agera 
utifrån den omvälvande insikten att vår planet är döende. Vi har 
mycket kort tid på oss att förhindra ett totalt ekologiskt och socialt 
sammanbrott. För att lyckas mildra effekterna måste vi nu genomföra 
en tidigare aldrig skådad mobilisering och omställning av våra 
samhällen, där bla Höganäs kommun har ett avgörande ansvar. Som 
en konsekvens av detta inger Mp Höganäs till att börja med följande 
motioner.  
 
Motion om riktlinjer för markanvisning 
Mp yrkar att: 
Höganäs kommun reviderar sina riktlinjer för markanvisning med 
kraven   

• att enbart nollenergihus eller plusenergihus ska produceras  
• att klimatsmarta byggnadsmaterial ska användas i takt med att 

sådana blir tillgängliga.   
 
 
Motion om riktlinjer för byggande i egen regi 
Mp yrkar att: 
Höganäs kommun tar fram riktlinjer för byggande i egen regi. 
Energikraven och materialkraven i riktlinjerna ska vara  

• att enbart nollenergihus eller plusenergihus ska produceras   
• att energianvändningen enbart ska komma från förnybara 

energikällor  
• att klimatsmarta byggnadsmaterial ska användas i takt med att 

sådana blir tillgängliga.   
 
 
För Miljöpartiet de gröna i Höganäs, 
 

                                                                                        
                                                                                      
Johan Ingvarson               Barbro Stigsdotter               Göran Lock 
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Ny motion 

KS/2022/315 
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Motion - Belysta cykelbanor 
 

I Höganäs kommun finns ett väl utbyggt nät av cykelbanor, både i centralorten 
och ute på landsbygden. Många av dessa cykelbanor är väl belysta, men inte alla. 

På den gamla banvallen från Mölle genom Höganäs och ut till kommungränsen 
mot Helsingborg finns det endast belysning genom byarna. Övriga delar är inte 
belysta. Här finns även långa sträckor kantade av höga buskage och träd som 
bitvis hänger in över cykelbanan. 

Detta gör att de som cyklar dessa sträckor under de mörka timmarna får en 
känsla av otrygghet, då vilda djur, strövande människor och andra cyklister även 
kan befinna sig där. 

 

Därför vill vi Socialdemokrater att: 

Kommunen snaraste ser till att dessa sträckor utrustas med belysning så 
invånarna i Höganäs kommun kan cykla tryggt även ute på landsbygden. 

 

Höganäs 2022-05-09 

 

 

Reinhold Knutsson(S)   Wivi-Anne Broberg(S) 
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