Rapport
TILL KOMMUNSTYRELSEN 9 NOVEMBER 2021

Höganäs vision 2015–2025
DEVIS: HÖGANÄS – VÄL VÄRT ATT INVESTERA I
ÖVERGRIPANDE BEFOLKNINGSMÅL: 30 000 INVÅNARE TILL 2025
RESA: FRÅN KOL TILL DIAMANT
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VÅRA STRATEGIER
FEM VISIONSBYGGSTENAR 2015–2025
Full fart inom och till Höganäs • Internationell kunskapskraft • Upplevelsemotorn Höganäs
Växande småstadscharm • Långsiktigt hållbart Höganäs

WWW.HOGANAS.SE • HÖGANÄS - VÄL VÄRT ATT INVESTERA I
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IT-AVDELNINGEN

DIGITALA MÖTEN – PÅ HÖGANÄS-VIS!

A

tt mötas digitalt ska vara lika enkelt och självklart som fysiska möten. IT-avdelningen jobbar
tillsammans med verksamheterna för att ta fram stabila, säkra och intuitiva mötessätt för att
garantera hög möteskvalitet, oavsett om du sitter i sammanträdesrummet eller på distans.

ÖKADE KRAV PÅ DIGITAL TILLGÄNGLIGHET
Kraven på digital tillgänglighet och välfärdsteknik
växer inom äldreomsorgen. IT-avdelningen genomför
därför tillsammans med Höganäs Omsorg AB och
Socialförvaltningen en storsatsning på att koppla upp
kommunens särskilda boenden.
190 toppmoderna wifi-punkter sätts ut i
verksamheternas lokaler och hela grundinfrastrukturen
uppgraderas för att garantera hög säkerhet och
tillgänglighet.
Förutom att all vårdpersonal kommer att få tillgång
till rätt information vid rätt tillfälle kommer den nya
miljön ge nödvändiga förutsättningar för uppkoppling
och införande av ny välfärdsteknik. En modernisering
som skapar en attraktiv arbetsplats med ökad service och
kvalitet för boende och anhöriga.

och informationsdelning internt, men även med
externa partners och leverantörer samt öka våra
automatiseringsmöjligheter.
DIGITALA SKÄRMAR VISAR AKTUELL
BOKNINGSINFORMATION
För att få en snabb och bra överblick över bokade
och lediga sammanträdesrum i kommunhuset visas
aktuell bokningsinformation digitalt på skärmar
utanför sammanträdesrummen samt i Höghusdelens
trappuppgång.
DIGITALT KOMMUNFULLMÄKTIGE
I Sessionssalen finns en fast videoutrustning där
kommunfullmäktige har sina sammanträden.
Utrustningen gör att talaren, presidiet och alla
ledamöter går att se samtidigt i samma bild. Det är också
möjligt för ledamöter att ansluta via videolänk. Det blir
dessutom enklare att sända möten och föreläsningar på till
exempel Youtube och Facebook.
Vid varje sittplats finns mikrofoner och utrustning
för att begära ordet och för att i framtiden kunna rösta
automatiskt. Röstsammanräkningen sker då digitalt
och visas i realtid på storskärm, vilket kommer att göra
voteringarna snabbare och mer överskådliga.

M365 – EN DIGITAL ARBETSPLATS
Höganäs kommun har ett pågående projekt i syfte att
under 2022 lansera Microsoft 365 i verksamheten med
fokus på kontorsstöd, verksamhetsnytta och ökat stöd för
mobilt arbete. Microsoft 365 hette tidigare Office 365
och innehåller bland annat Officepaketet med Teams
och många fler molnbaserade samarbetsapplikationer.
M365 är en viktig del i vår digitala arbetsplats med
syfte att underlätta arbetet för våra medarbetare
ute i verksamheterna, erbjuda effektivare samarbete

Mats Löfgren, IT-chef
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

PLAN- OCH BYGGLOVSAVDELNINGEN HAR ORDET

P

lan- och bygglovsavdelningen består av planarkitekter, trafikplanerare, inspektörer, bygglovshandläggare,
administratörer och verksamhetsutvecklare. Ett härligt gäng med bred kompetens som var och en har en
viktig roll i utvecklingen av Höganäs kommun.

MÅNGA DETALJPLANER HAR GÅTT I MÅL I ÅR
Våra planarkitekter arbetar med både stora och små
detaljplaneprojekt i såväl stad som på landsbygd –
från vision till färdig plan. Hittills under året har nio
detaljplaner blivit antagna. Det möjliggör bland annat
att vi kan utöka Bruksskolan, byggandet av ett antal
nya bostäder på Tornlyckan i Höganäs och Tomtelund
i Jonstorp samt att vi kan bekräfta och tillåta en viss
utökning av verksamheten för Magasin 36.
I dagsläget arbetar vi aktivt på 40 detaljplaner som rör
bland annat ett nytt kulturhus, utvecklingen av Höganäs
hamn, fortsättning på utvecklingen av Tornlyckan och ett
nytt bostadsområde i centrala Höganäs.

framtid. Arbetet med en social konsekvensanalys är också
igång, där vi tar hjälp av nyckelpersoner i Jonstorp för att
kartlägga hur livet i Jonstorp ser ut idag och vilka åtgärder
som behövs för att underlätta för invånarna.
BYGGINTRESSET HAR ÖKAT UNDER PANDEMIN
Intresset för att bygga till och bygga nytt har ökat kraftigt
under pandemin och antalet bygglovsansökningar har ökat
till högre nivåer än någonsin. Vi ser att folk har fått ett
ökat intresse för att förändra sitt boende.
Fram till idag har plan- och bygglovsavdelningen
hanterat 679 ansökningar om bygglov och förhandsbesked
i år, vilket kan jämföras med 500 ansökningar vid samma
tidpunkt tidigare år. Personalstyrkan som hanterar
bygglov har utökats med ytterligare en handläggartjänst
och en administratör på 50 procent för att bibehålla
service i framkant till kommunens näringsidkare och
privatpersoner. Bygglovsbesluten har genererat 401
påbörjade bostäder och många om- och tillbyggnader.

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JONSTORP
Under året har vi påbörjat arbetet med en fördjupad
översiktsplan för Jonstorp. Siktet är inställt på hur
Jonstorp ska utvecklas till år 2045. Under 2022 kommer
det vara en hel del medborgardialoger på plats i Jonstorp.
Redan nu har ett arbete dragit i gång på Jonstorpskolan,
där årskurs 6 under höstterminen får arbeta med Jonstorps

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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HR-AVDELNINGEN

HÖGANÄS
KOMMUN

PERSONAL
ANTAL ANSTÄLLDA
2021-09-31
ORGANISATION
HÖGANÄS KOMMUN
HOAB
TOTALT

TILLSVIDAREANSTÄLLDA

VISSTIDSANSTÄLLDA

ANTAL
PERSONER

ANTAL
PERSONER

1 126

185

586

114

1 712

299

Sjukfrånvaro per organisation och förvaltning redovisas
i tabellen till vänster för september 2021. Vid jämförelse
av september 2021 och 2020 ser vi en minskning i
sjukfrånvaron på alla förvaltningar. Nedan redovisas
en kurva för sjukfrånvaro mellan januari till september
för åren 2018, 2019, 2020 och 2021. Kurvan visar
att vi under 2021 ligger förhållandevis lika åren innan
pandemin. Ser man enbart till åren 2020 och 2021
har den totala sjukfrånvaro varit lägre i år. I föregående
rapport kunde vi se en ökning av sjukfrånvaro under juli
och augusti 2021. Om vi följer kurvan till september
kan vi se en lägre sjukfrånvaro än 2020. Hösten 2020
drabbade covid-19 Skåne hårt och sett till 2021 års
statistik har sjukfrånvaro ökat något under hösten men
verkar inte nå föregående års nivå. Under sensommar och
tidig höst 2021 har andra typer av luftvägsinfektioner och
virus spridit i landet och vi har ett starkt RS-virus som går
runt. Restriktioner kring covid-19 har avskaffats och det
är fortsatt väldigt viktigt att ha en god handhygien, hålla
avstånd och vara uppmärksam på lindriga symptom för
att hålla nere smittspridningen.

Siffrorna är hämtade från kommunens uppföljningssystem QlikView. I jämförelse med föregående rapport
har tillsvidareanställda ökat med 8 och visstidsanställda
minskat med 6, inom Höganäs kommun och HOAB.

SJUKFRÅNVARO
SJUKFRÅNVARO
FÖRVALTNING

2021
SEP

2020
SEP

HITTILLS
2021

motsv
2020

KLK

3,12%

6,93%

4,99%

1,18%

UTB

3,51%

5,28%

4,80%

5,74%

SOC

3,69%

4,09%

4,72%

3,53%

SHB

3,76%

4,39%

3,44%

4,46%

KUF

1,90%

5,49%

4,58%

5,95%

RTJ

1,60%

2,98%

2,00%

4,89%

TTF

4,01%

6,15%

4,73%

5,36%

HÖGANÄS
KOMMUN

3,44%

5,43%

4,69%

5,58%

HOAB

6,33%

9,57%

8,02%

SJUKFRÅNVARO
ÅLDER
SEP 2021

9,18%
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HÖGANÄS
KOMMUN

HOAB

UPP TILL 29 ÅR

2,5%

6,9%

30-49 ÅR

2,5%

6,5%

+50 ÅR

4,6%

6,0%

TOTALT

3,44%

6,33%

LÖNEKARTLÄGGNING 2021
HR-avdelningen arbetar för fullt med årets lönekartläggning baserad på 2021 års löner. Kartläggningen jämför mäns och kvinnors löner som i enlighet med diskrimineringslagen ska göras varje år. Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga
löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller
likvärdigt arbete. Likvärdigt arbete ska enligt lagen bedömas
utifrån de krav arbetsgivaren ställer på olika arbeten med
avseende på kunskap och färdigheter, ansträngning,
ansvarstagande samt arbetsförhållandena. Eventuella löneskillnader analyseras i syfte att avgöra om de är osakliga
och om de direkt eller indirekt har samband med kön.
En redovisning av eventuella lönejusteringar som behöver
genomföras för att åtgärda eventuella löneskillnader som har
direkt eller indirekt samband med kön ska finnas med som
resultat av lönekartläggningen. Denna rapport kommer att
presenteras för koncernledningen i november och vara ett
underlag för kommande löneöversyn.

om att belöna goda insatser och lyfta medarbetare
som är goda föredömen utifrån kommunens ledord
kommunikation och koncerntanke och dessa
utmärkelser hjälper till att göra just det. Utmärkelsen
årets medarbetare gick till fastighetsförvaltaren Jens
Stålhandske. Årets uppväxlare som delas ut i tre nivåer och
till skillnad från årets medarbetare även kan nomineras av
externa personer gick till följande personer. Guld gick till
Helen Håkansson, Daglig verksamhet Bruksgatan, silver
gick till Carina Wahlberg, boendestödjare och brons gick
till Johan Bringle, näringslivsutvecklare.
PROMENADQUIZ
Höganäs kommuns personalförening HÖG-trycket
vann första pris i riksmästerskapen för promenadquiz
2021. Personalföreningen HÖG-trycket arbetar för
gemenskap och friskvård bland sina medlemmar genom
olika aktiviteter. Föreningen omfattar samtliga anställda
i Höganäs kommun, de kommunägda aktiebolagen
samt även personal som gått i pension. Under våren
2021 har föreningens medlemmar promenerat och
samtidigt svarat på kluriga quiz-frågor för att sätta
Höganäs på kartan. Vilket de verkligen gjort med
bravur! HÖG-trycket är därför vinnare av den åtråvärda
pokalen för Riksmästerskapen i promenadquiz 2021.
Tillsammans har medlemmarna promenerat 1600 mil och
slutdestinationen blev Papua Nya Guinea.

LEDARSKAP- OCH MEDARBETARSKAPSDIAMANT
Höganäs koncern ska 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 medarbetare och ledare tydliggörs i medarbetardiamanten och ledardiamanten. Som medarbetare och
chef i koncernen är man viktig. 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. Diamanterna, med förväntningarna på oss som medarbetare och som chef, ska användas
som vägledningen i hur vi ska agera i vårt arbete. Därför
har det nu tagits fram en medarbetarskaps- och en
ledarskapsdiamant.

TIME CARE
I april 2021 blev upphandlingen av ett nytt schemaoch bemanningssystem klart. Nu i november kommer
det nya systemet Time Care införas och ersätta
nuvarande Vikariebanken för Höganäs Omsorgs
verksamheter. Vikariebanken kommer däremot finnas
kvar i kommunen och användas av verksamheter
inom utbildningsförvaltningen samt teknik- och
fastighetsförvaltningen.

ÅRETS MEDARBETARE & ÅRETS UPPVÄXLARE
En av kommunens visionsstrategier är att vara en
arbetsgivare i framkant. En del i det arbetet handlar
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OKTOBER 2021

EKONOMI
PROGNOS ÅRETS RESULTAT

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
0,6 (1,0)

66,3 (61,2) EXKLUSIVE EXPLOATERING

Kommunledningskontoret prognostiserar ett överskott
på 0,6 mnkr som beror på att det under året finns vakanta
tjänster.

104,3 (99,2) INKLUSIVE EXPLOATERING
Den positiva avvikelsen finns främst på finansförvaltningen. Den sammanlagda förklaringen till den starka
prognosen för helåret beror, förutom intäkter kopplade till
exploateringsverksamheten, på ett fortsatt starkt skatteunderlag. Skatteunderlaget förändrades flera gånger under
2020 med anledning av pandemin vilket ger effekter
även i år. Den senaste skatteprognosen innebär ytterligare förstärkning. Exploateringsverksamheten stärker det
ekonomiska resultatet som följd av satsningarna på nya
stadsdelen Tornlyckan och Viken centrum.
Verksamheternas samlade prognos innebär ett överskott på
11,3 mnkr där utbildningsnämnden står för 3,5 mnkr och
socialnämnden 3,1 mnkr.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
-0,7 (-0,7)
Räddningstjänstens kostnader för kommunala
kriskostnader som Rakel, reservkraft och bevakning av
Kvickbadet under sommarmånaderna innebär en negativ
budgetavvikelse.
Även ökade kostnader i samband med större bränder
i Svanshall och Lillefred har påverkat utfallet och uppgår
hittills 0,1 mnkr.
Coronapandemin har bidragit till kraftigt ökad
sjukfrånvaro för räddningstjänsten med ökade
vikariekostnader som följd, 0,3 mnkr.

NÄMNDERNAS PROGNOSER
I de förvaltningar där det finns avvikelser kommenteras
dessa där siffran inom parentes är prognosen per siste
september.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
2,6 (2,5)

3,1

Förvaltningen beräknar en helårsprognos med ett överskott om 2,5 mnkr på grund av högre bygglovsintäkter
inom fysisk planering än budgeterat. Dessutom är personalkostnaderna lägre än budgeterat inom fysisk planering
och miljöverksamhet på grund av sjukfrånvaroperiod med
vakans. Antalet seniora resande i kollektivtrafik har minskat, vilket medför en lägre kostnad för seniorkort.

SN

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
2,5 (2,2)

55,0

0,0

KF

0,0

ValN

0,0

Rev

0,0

ÖFN

4,2

KS

3,5
0,5

BMN

UN

FIN

Förvaltningen beräknar att vid årets slut totalt sett
lämna ett positivt resultat på 2,5 mnkr. Detta tack vare
lägre kapitalkostnader än budgeterat, samt extraordinära
intäkter vid försäljning av fordon.
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KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
-0,8 (-0,8)

Effekterna av covid-19 kommer också påverka
verksamheterna, men statliga medel finns för att möta
behoven.

Förvaltningen prognostiserar ett underskott på 0,8 mkr.
Verksamheternas prognoser tar hänsyn till effekterna av
covid-19. Exempelvis genom minskade intäkter, inställda
verksamheter och arrangemang. Den största negativa
avvikelsen finns på Höganäs Sportcenter eftersom
anläggningen i stort sett har varit stängd mellan den 1
januari och 15 juni.
Föreningslivet, som i normala fall hyr idrotts- och
skolgymnastiksalar, har inte heller kunnat bedriva
verksamhet vilket innebär minskade lokalintäkter under
perioden.
Första delen av året har därför präglats av en
stor ekonomisk återhållsamhet och förvaltningen
arbetar löpande med analyser, uppföljningar och
processkartläggning.

SOCIALNÄMNDEN
3,1 (3,1)
Prognosen för helåret bedöms landa på ett överskott
på 3,1 mnkr. Under våren har socialförvaltningen
erhållit 3 mnkr i ersättning från Socialstyrelsen för ökade
kostnader i samband med pandemin avseende 2020.
Verksamhetsområde vård- och omsorg prognostiserar ett
överskott under förutsättningar att det inte blir någon
ytterligare volymökning i hemtjänsten och särskilt
boende samt att resande med färdtjänst inte ökar.
Individ- och familjeomsorg har ökade volymer vilket
till viss del är en förväntad följd av pandemin. Antalet
institutionsplaceringar samt familjehemsplaceringar
bidrar till höga kostnader. Prognosen för individ- och
familjeomsorg är ett underskott.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
0,5 (0,4)

FINANSFÖRVALTNINGEN
55,0 (49,7) EXKLUSIVE EXPLOATERING

Bygg- och miljönämnden beräknar ett överskott på
0,5 mnkr. Detta beror främst på att det i och med
coronapandemin betalas färre kostnader för arvoden.

93,0 (87,7) INKLUSIVE EXPLOATERING
Förklaringen till det starka prognostiserade resultatet
för helåret beror till största del, förutom intäkter kopplade
till exploateringsverksamheten, på ett fortsatt starkt
skatteunderlag. Den senaste skatteunderlagsprognosen
stärker kommunens finanser ytterligare. Prognosen för
pensionskostnaderna innehåller viss osäkerhet och kommer
att analyseras ytterligare, ny prognos görs i december. I den
sammanlagda prognosen för finansförvaltningen förutsätts
också att fullmäktiges reserver för oförutsedda behov inte
utnyttjas.
Exploateringsintäkterna beräknas stärka resultatet med
38 mnkr där de stora exploateringsprojekten är den nya
stadsdelen Tornlyckan och Viken centrum.

UTBILDNINGSNÄMNDEN
3,5 (3,5)
Utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på 3,5
mkr. Avvikelsen beror på att Pålstorpsskolan ännu inte har
rekryterat all personal. Detta eftersom de inte har elevantal
därefter och för att det finns vakanta tjänster centralt.
Det finns dock en del osäkerhetsfaktorer, såsom barn och
elevers utökade behov som medför kostnader.
Höganäs har en fortsatt positiv utveckling av
befolkningen, vilket innebär fler barn och elever till
Höganäs förskolor och skolor – men även ökade
kostnader. Antalet barn och elever ligger inte i nivå med
budgeterat vilket också påverkar överskottet.
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INVESTERINGAR –
DE FRÄMSTA INVESTERINGARNA:
Utbyggnad av Bruksskolan: Upphandling av arkitekter är
genomförd och arbetet med utformning av tillbyggnaden
är påbörjad. Projektet beräknas vara klart till vinter 2023.
Projektbudget 50 mnkr.
Ny tennishall: Rivning av den gamla hallen är utförd och
bygget av den nya pågår. Tennishallen beräknas stå klar i
november 2021. Projektbudget: 27 mnkr.
Ombyggnad Storgatan: Etapp 3 är igång och förväntas
vara klar före sommaren 2022. Projektet i sin helhet
förväntas bli 5 till 10 mnkr billigare än budgeterat
tack vare noggrann projektering och bra upphandling.
Projektbudget: 60 mnkr
Kulturhus: Arbetet med att ta fram ny utformning
och kostnadsbedömning för ett nytt kulturhus på
fastigheten Thor 15 (nuvarande Loppan) har färdigställts.
Upprättandet av förfrågningsunderlag har påbörjats.
Projektbudget: 95 mnkr.

30 000 INVÅNARE TILL 2025
Den senaste befolkningsstatistiken är från den 2
november och visar att invånarantalet är 27 428 personer,
vilket är en ökning med 274 invånare sedan årsskiftet.
Den senaste veckan flyttade 52 personer till kommunen
medan 38 flyttade ut.

G.W. NYMBERGS STIFTELSE FÖR
HÖGANÄS STAD
Kapitalet i G.W. Nymbergs stiftelse för Höganäs stad
förvaltas av Gro Kapitalförvaltning AB som ägs av Atle
Investment Services AB. Marknadsvärdet per 31 oktober
var 114 mnkr.

LIKVIDITET, VAD HAR VI I KASSAN?
Likviditeten per 31 oktober uppgick till 70,3 mnkr.
Utbetalningar i samband med investeringar beräknas
uppgå till 38 mnkr de närmsta tre månaderna.

HÖGANÄS KOMMUN

E-POST: kommunen@hoganas.se
TELEFON: 042- 33 71 00

WWW.HOGANAS.SE
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