
HÖGANÄS KOMMUN

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

KALLELSE
KOMMUNFULLMÄKTIGE

VÄLKOMMEN

Datum och tid:  2021-04-29, kl 18:30
Plats: Sessionssalen / Zoom

Ledamot eller ersättare som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till 
Jacob Derefeldt, jacob.derefeldt@hoganas.se.

Med anledning av rådande pandemi rekommenderas detta sammanträde att genomföras med
maximalt 19 ledamöter (exklusive presidiet) fysiskt på plats i Sessionssalen.

Övriga ledamöter och ersättare kan delta på distans via Zoom.

Varje parti ges möjlighet att fysiskt närvara med det antal ledamöter som enligt LPV (Lag om
proportionellt valsätt) skulle fördelat för respektive parti.

Det är av yttersta vikt att SAMTLIGA, såväl ordinarie som ersättare, omedelbart meddelar om de
inte har möjlighet eller för avsikt att närvara för detta sammanträde, samt om de kommer delta
fysiskt eller på distans.

Vid sammanträdet kommer det att finns ansiktsskydd samt handsprit.

Välkomna.

Gustaf Wingårdh (M)
Ordförande
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HÖGANÄS KOMMUN

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

KALLELSE
KOMMUNFULLMÄKTIGE

1. Upprop  

2. Justering  
Förslag till beslut
Förslag på plats och datum för justering: Servicecentret den 11 maj mellan klockan 12-17.

3. Fastställande av ärendelistan  

4. Avsägelser (inga inkomna)  

5. Fyllnadsval (inga inkomna eller bordlagda)  

6. Upphäva tomtindelningsbestämmelser på fastigheten 
Vargen 11 (KS/2021/129)

 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
 
att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen att upphäva tomtindelningsbestämmelserna på 
fastigheten Vargen 11,
 
att bemyndiga kommunledningskontoret genom avstyckning av Vargen 11 bilda nya fastigheter,
 
att bemyndiga kommunledningskontoret att sälja de nybildade fastigheterna,
 
att bemyndiga kommunledningskontoret genom fastighetsreglering överföra den del av Vargen 
11, som efter avstyckning återstår, till en grannfastighet.

7. Förslag till ändring av prissättning av verksamhetsmark 
berörande Tjörröd verksamhetsområde, andra 
utvidgningen (KS/2021/115)

 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
 
att vid försäljning av verksamhetsmark på Tjörröd verksamhetsområde, andra utvidgningen 
bemyndiga kommunledningskontoret sälja sådan mark till ett pris som motsvarar 300 
kronor/kvadratmeter.
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HÖGANÄS KOMMUN

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

KALLELSE
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 

8. Antagande av reviderad tjänstefordonspolicy 
(KS/2016/522)

 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar

att anta reviderad tjänstefordonspolicy.

9. Reviderad taxa angående strålskyddslagen 
(KS/2021/137)

 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
 
att anta taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen.

10. Svar på motion angående offentligt driva vårdboenden 
(KS/2020/363)

 

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

11. Svar på motion om delade turer (KS/2020/189)  
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
 
att avslå motionen.

12. Svar på motion angående områdesbestämmelser på 
Östra Kullaberg (KS/2020/343)

 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.
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HÖGANÄS KOMMUN

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

KALLELSE
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 

13. Godkännande av plantaxa 2021 (KS/2021/131)  
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till plantaxa 2021.

14. Nya motioner och interpellationer (inga anmälda)  

15. Deltagande på lika villkor  
Ärendet i korthet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning (KFS 2020:04) § 10 får fullmäktige, om särskilda skäl 
föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast 
äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor.
 

Förslag till beslut
Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar enhetligt
 
att alla ledamöter anses sig ha deltagit på sammanträdet på lika villkor.
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Upphäva tomtindelningsbestämmelser på 
fastigheten Vargen 11

KS/2021/129
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-13

SIGNATUR

 

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Peter Schölander (M) (ordförande)

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

Ej tjänstgörande ersättare Helena Svensson (M)
Ann-Britt Strufve (M)
Bertil Ziegler (M)
Gertrud Greén (C)
Katarina Sandén (C)
Barbara Struglics Bogs (KD)
Tony Petersson (S)
Ros-Mari Paulsson (L)
Göran Lock (MP)
Gudrun Zettergren (SD)

Övriga närvarande Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Jan Kivisaar (kommunikatör)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)
Dino Krcic (exploateringsingenjör)

Sammanträdestid kl 15:00-17:10

Paragrafer §65

JUSTERING
Utsedd att justera Louise Stjernquist (L)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare ………………………………………………

Jacob Derefeldt

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

Page 1 of 4Page 7 of 81



PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-13

SIGNATUR

 

Justerande ………………………………………………
Louise Stjernquist (L)                        

Protokollet justerat den 2021-04-21

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-04-22
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-13

SIGNATUR

 

KS/2021/129
§ 65
Upphäva tomtindelningsbestämmelser på fastigheten Vargen 11 
(väster om Tjörröd)
Sammanfattning av ärendet  

I rådande situation med bostadsbrist i Sverige har det talats mycket om byggnation av nya 
bostäder. Höganäs kommun (212000-1165) har bostadsprojekt i hela kommunen. En del av 
byggnationen sker på jordbruksmark men Höganäs kommun försöker i så stor utsträckning som 
möjligt att även förtäta.

Vargen 11 är en fastighet i norra Höganäs tätort som tidigare omfattats 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 tomtindelningen. Kvartersmark för bostäder upphävdes på 
1980-talet men tomtindelningen upphävdes inte.

Exploateringsavdelning 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 en grannfastighet. För att detta ska vara möjligt behöver 
tomtindelningsbestämmelserna upphävas. Detta görs av planavdelningen.
 
Beslutsunderlag
Planutskottet, beslut den 23 april 2021, § 19,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 4 mars 2021,
Karta, daterad den 4 mars 2021.

 
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer utskottets förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
 
att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen att upphäva tomtindelningsbestämmelserna på 
fastigheten Vargen 11,
 
att bemyndiga kommunledningskontoret genom avstyckning av Vargen 11 bilda nya fastigheter,
 
att bemyndiga kommunledningskontoret att sälja de nybildade fastigheterna,
 
att bemyndiga kommunledningskontoret genom fastighetsreglering överföra den del av Vargen 
11, som efter avstyckning återstår, till en grannfastighet.
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-13

SIGNATUR

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige

Anslaget nedtages den 2021-05-18
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN

2021-03-04
KS/2021/129

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

Upphäva tomtindelningsbestämmelser på fastigheten 
Vargen 11
Sammanfattning av ärendet
I rådande situation med bostadsbrist i Sverige har det talats mycket om byggnation av nya bostäder. 
Höganäs kommun (212000-1165) har bostadsprojekt i hela kommunen. En del av byggnationen sker på 
jordbruksmark men Höganäs kommun försöker i så stor utsträckning som möjligt att även förtäta.

Vargen 11 är en fastighet i norra Höganäs tätort som tidigare omfattats 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 
tomtindelningen. Kvartersmark för bostäder upphävdes på 1980-talet men tomtindelningen upphävdes 
inte.

Exploateringsavdelning 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 en grannfastighet. För att detta ska vara möjligt behöver tomtindelningsbestämmelserna upphävas. 
Detta görs av planavdelningen.

Beslutsunderlag 
Karta daterad den 4 mars 2021.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen att upphäva tomtindelningsbestämmelserna på fastigheten 
Vargen 11,

att bemyndiga kommunledningskontoret genom avstyckning av Vargen 11 bilda nya fastigheter,

att bemyndiga kommunledningskontoret att sälja de nybildade fastigheterna,

att bemyndiga kommunledningskontoret genom fastighetsreglering överföra den del av Vargen 11, som 
efter avstyckning återstår, till en grannfastighet.

Herman Crespin
Kommunchef

Dino Krcic
Exploateringsingenjör
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7

Förslag till ändring av prissättning av 
verksamhetsmark berörande Tjörröd 

verksamhetsområde, andra utvidgningen

KS/2021/115
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-13

SIGNATUR

 

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Peter Schölander (M) (ordförande)

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

Ej tjänstgörande ersättare Helena Svensson (M)
Ann-Britt Strufve (M)
Bertil Ziegler (M)
Gertrud Greén (C)
Katarina Sandén (C)
Barbara Struglics Bogs (KD)
Tony Petersson (S)
Ros-Mari Paulsson (L)
Göran Lock (MP)
Gudrun Zettergren (SD)

Övriga närvarande Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Jan Kivisaar (kommunikatör)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)
Dino Krcic (exploateringsingenjör)

Sammanträdestid kl 15:00-17:10

Paragrafer §66

JUSTERING
Utsedd att justera Louise Stjernquist (L)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare ………………………………………………

Jacob Derefeldt

Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander (M) 
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-13

SIGNATUR

 

Justerande ………………………………………………
Louise Stjernquist (L)                        

Protokollet justerat den 2021-04-21

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-04-22
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-13

SIGNATUR

 

KS/2021/115
§ 66
Förslag till ändring av prissättning av verksamhetsmark 
berörande Tjörröd verksamhetsområde, andra utvidgningen
Sammanfattning av ärendet  

Tjörröd verksamhetsområde, beläget öster om länsväg 111 samt på ömse sidor av Gärdesgatan, 
är ett verksamhetsområde i Höganäs kommun (212000-1165) innehållande handel, outlet, för 
omgivningen icke störande verksamhet, lager och industri. På området norr om Gärdesgatan har 
Höganäs kommun (212000-1165) sålt nästan hela sitt fastighetsbestånd till diverse näringsidkare. 
Därför bereds det idag ny sådan mark för framtida verksamheter söder om Gärdesgatan på 
fastigheterna Jaguaren 5 och 6 samt delar av Tjörröd 2:4 och 2:36.

Idag prissätts industrimark i Höganäs kommun (212000-1165) enligt beslut som fattades av 
kommunfullmäktige 2009, Dnr KS/2009/522. Det bestämdes i beslutet att baspriset för 
verksamheter som innefattar småindustri, lager och kontor ska vara 150 kronor/kvadratmeter. 
Ett förslag till prisökning av verksamhetsmark i Höganäs kommun (212000-1165) togs upp i 
kommunfullmäktige 2015 men godkändes inte. Anledningen till detta var att beräkningarna i 
förslaget ansågs vara för komplicerade.

Exploateringsavdelningen har i sin kalkyl för det nya området sett att projektet inte går ihop 
ekonomiskt med dagens prissättning. Prissättningen borde ligga i intervallet 250-300 
kronor/kvadratmeter. Exploateringsavdelningen förslår att en prissättning för det nya området 
bör vara 300 kronor/kvadratmeter.
 
Beslutsunderlag
Planutskottet, beslut den 23 april 2021, § 20,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 2 mars 2021.

 
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer utskottets förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
 
att vid försäljning av verksamhetsmark på Tjörröd verksamhetsområde, andra utvidgningen 
bemyndiga kommunledningskontoret sälja sådan mark till ett pris som motsvarar 300 
kronor/kvadratmeter.

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige

Anslaget nedtages den 2021-05-18
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN

2021-03-02
KS/2021/115

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

Förslag till ändring av prissättning av verksamhetsmark 
berörande Tjörröd verksamhetsområde, andra 
utvidgningen 
Sammanfattning av ärendet
Tjörröd verksamhetsområde, beläget öster om länsväg 111 samt på ömse sidor av Gärdesgatan, är ett 
verksamhetsområde i Höganäs kommun (212000-1165) innehållande handel, outlet, för omgivningen icke 
störande verksamhet, lager och industri.

På området norr om Gärdesgatan har Höganäs kommun (212000-1165) sålt nästan hela sitt 
fastighetsbestånd till diverse näringsidkare. Därför bereds det idag ny sådan mark för framtida 
verksamheter söder om Gärdesgatan på fastigheterna Jaguaren 5 och 6 samt delar av Tjörröd 2:4 och 2:36. 

Idag prissätts industrimark i Höganäs kommun (212000-1165) enligt beslut som fattades av 
kommunfullmäktige 2009, Dnr KS/2009/522. Det bestämdes i beslutet att baspriset för verksamheter 
som innefattar småindustri, lager och kontor ska vara 150 kronor/kvadratmeter. 

Ett förslag till prisökning av verksamhetsmark i Höganäs kommun (212000-1165) togs upp i 
kommunfullmäktige 2015 men godkändes inte, Dnr KS/2015/633. Anledningen till detta var att 
beräkningarna i förslaget ansågs vara för komplicerade.

Exploateringsavdelningen har i sin kalkyl för det nya området sett att projektet inte går ihop ekonomiskt 
med dagens prissättning. Prissättningen borde ligga i intervallet 250-300 kronor/kvadratmeter. 
Exploateringsavdelningen förslår att en prissättning för det nya området bör baseras på Höganäs 
kommuns (212000-1165) självkostnad dock inte högre än 300 kronor/kvadratmeter.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att vid försäljning av verksamhetsmark på Tjörröd verksamhetsområde, andra utvidgningen bemyndiga 
kommunledningskontoret sälja sådan mark till ett pris som motsvarar Höganäs kommuns (212000-1165) 
självkostnad dock aldrig högre än 300 kronor/kvadratmeter.

Herman Crespin
Kommunchef

Dino Krcic
Exploateringsingenjör
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Antagande av reviderad tjänstefordonspolicy

KS/2016/522
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-13

SIGNATUR

 

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Peter Schölander (M) (ordförande)

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

Ej tjänstgörande ersättare Helena Svensson (M)
Ann-Britt Strufve (M)
Bertil Ziegler (M)
Gertrud Greén (C)
Katarina Sandén (C)
Barbara Struglics Bogs (KD)
Tony Petersson (S)
Ros-Mari Paulsson (L)
Göran Lock (MP)
Gudrun Zettergren (SD)

Övriga närvarande Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Jan Kivisaar (kommunikatör)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)

Sammanträdestid kl 15:00-17:10

Paragrafer §69

JUSTERING
Utsedd att justera Louise Stjernquist (L)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare ………………………………………………

Jacob Derefeldt

Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander (M) 
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-13

SIGNATUR

 

Justerande ………………………………………………
Louise Stjernquist (L)                        

Protokollet justerat den 2021-04-21

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-04-22
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-13

SIGNATUR

 

KS/2016/522
§ 69
Reviderad tjänstefordonspolicy
Sammanfattning av ärendet  

Höganäs kommuns fordonspolicy reglerar bland annat anskaffning, krav på fordon, val av fordon 
och drivmedel samt användning av tjänstefordon under 3,5 ton. Policyn reviderades senast 2016. 
I gällande policy finns en prioritering där i första hand gasbil ska väljas, i andra hand elbil och 
därefter annan miljöbil. Sedan dess har nya definitioner av miljöbil ändrats och vi ser en allt större 
tillgång och efterfrågan av elbilar. Samtidigt finns det färre och färre fordonstillverkare som 
erbjuder gasbilar.
 
I kommunens miljöprogram har kommunen som mål att 90% av kommunens fordon ska vara 
fossilfria senast 2025. I gällande policy anges 75%, varför även detta mål behöver revideras.

För att kunna optimera fordonsflottan och få en överensstämmelse med beslutat miljöprogram 
föreslår teknik- och fastighetsförvaltningen att tjänstefordonspolicyn ändras under punkten val av 
fordon och drivmedel från prioritering av drivmedel till att i första hand ska fossilfritt fordon 
användas. Under punkten miljöbil, ändras målet för andel fossilfria fordon senast 2025 från 75% 
till 90%.
 
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet, beslut den 23 april 2021, § 34,
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 5 mars 2021.
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänstefordonspolicy den 16 mars 2021.

 
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer utskottets förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta reviderad tjänstefordonspolicy

Beslutet ska skickas till 
Teknik- och fastighetsförvaltningen

Anslaget nedtages den 2021-05-18
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN

2021-03-05
KS/2016/522

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

Reviderad tjänstefordonspolicy
Sammanfattning av ärendet
Höganäs kommuns fordonspolicy reglerar bland annat anskaffning, krav på fordon, val av fordon och 
drivmedel samt användning av tjänstefordon under 3,5 ton. Policyn reviderades senast 2016. I gällande 
policy finns en prioritering där i första hand gasbil ska väljas, i andra hand elbil och därefter annan 
miljöbil. Sedan dess har nya definitioner av miljöbil ändrats och vi ser en allt större tillgång och efterfrågan 
av elbilar. Samtidigt finns det färre och färre fordonstillverkare som erbjuder gasbilar. 
I kommunens miljöprogram har kommunen som mål att 90% av kommunens fordon ska vara fossilfria 
senast 2025. I gällande policy anges 75%, varför även detta mål behöver revideras. 

För att kunna optimera fordonsflottan och få en överensstämmelse med beslutat miljöprogram föreslår 
teknik- och fastighetsförvaltningen att tjänstefordonspolicyn ändras under punkten val av fordon och 
drivmedel från prioritering av drivmedel till att i första hand ska fossilfritt fordon användas. Under 
punkten miljöbil, ändras målet för andel fossilfria fordon senast 2025 från 75% till 90%.

Beslutsunderlag 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänstefordonspolicy den 16 mars 2021.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att anta reviderad tjänstefordonspolicy.

Margareta Engkvist Björkenhall
Förvaltningschef
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HÖGANÄS KOMMUN  
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

TJÄNSTEFORDONSPOLICY
Allmänna regler för anskaffning och innehav för samtliga förvaltningar inom 
Höganäs kommun.

OMFATTNING OCH SYFTE
Syftet med denna policy är att tillgodose behovet av fordon, samt reglera 
fordonsinnehavet för förvaltningarna inom Höganäs kommun. Denna policy gäller 
vid samtliga inköp och leasing av bilar som får framföras med B-körkort (under 3,5 
ton). 

REGLER FÖR TJÄNSTEFORDON
Grundreglerna för tjänstefordonsupplägget kan sammanfattas som följer:

 Teknik- och fastighetsförvaltningen hyr ut fordon till förvaltningarna.
 Teknik- och fastighetsförvaltningen svarar för samtliga kostnader exklusive 

drivmedel och självrisk.  I hyran ingår försäkring, skatt, besiktning, 
körjournal, däckservice, märkesservice, driftservice och administration vid 
köp/försäljning och skadehantering.

 Detta styrs via ett internt avtal.  Fakturering sker månadsvis.

Detta innebär att samtliga fakturor angående bilen går till teknik- och 
fastighetsförvaltningen, fordonsansvarig.

ANSKAFFNING 
Alla inköp och kontakter handhas av teknik- och fastighetsförvaltningen, 
fordonsansvarig. 

Höganäs kommun har i enlighet med ambitionen att ha en miljöprofil på sin bilpark 
krav rörande miljöpåverkan. Teknik- och fastighetsförvaltningen har för detta 
ändamål tecknat avtal med SKR, Kommentus. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår lämpligt fordon som uppfyller 
brukarens behov och kommunens riktlinjer. Upphandlingen ska dessutom uppfylla 
av Höganäs kommun uppställda kriterier för miljö och säkerhet.

Vem beslutar
Det är alltid chef med delegation som beslutar om den anställde är berättigad till 
tjänstefordon eller inte. Den anställde ska alltid inhämta beslut om tjänstefordon 
innan denne går vidare i processen med anskaffande av fordon. 
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HÖGANÄS KOMMUN  
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

KRAV PÅ FORDON
Följande krav ska tillämpas på samtliga fordon.

 Bilar ska ha trepunktsbälte på alla platser.
 ABS- bromsar ska finnas.
 Antisladdsystem typ (ESP) ska finnas.
 Luftkonditionering (ACC) ska finnas.
 Alkolås i alla bilar.
 Airbag på förarplats.
 Friktionsdäck under vinterhalvåret.
 Höganäs kommuns fordon ska vara ljusa (silver eller vit).
 Höganäs kommuns fordon ska utrustas med kommunens logotyp.

Grundregeln är att kommunens fordon ska använda friktionsdäck under 
vinterhalvåret. Dubbdäck får användas i undantagsfall. Sådana undantag är vissa av 
räddningstjänstens bilar, beredskapsbilar och hemtjänstens nattpatrull som behöver 
nå alla delar av kommunen även i extremväder.

MILJÖKRAV

 Sverige har ett ambitiöst klimatmål för transporter. Utsläppen ska reduceras med 70 
procent till år 2030 och vi ska uppnå klimatneutralitet till år 2045. För att detta ska 
vara möjligt är det viktigt att den offentliga sektorn går före och ställer krav vid 
upphandling och leasing av fordon.   

Senast 2025 ska 90 % av kommunens transporter ske med förnybara bränslen. 

VAL AV FORDON 
Miljöbilar enligt den statliga definitionen ska väljas vid nyanskaffning av fordon i 
Höganäs kommun.  
Med miljöbil menas fordon som uppfyller krav enligt den statliga 
miljöbilsdefinitionen. Enligt miljöbilsdefinitionen från 2020 ska fordon släppa ut 
mindre än 70 gram koldioxid per körkilometer och miljöbilar är därför elbilar, 
biogasbilar och laddhybrider.

Skulle den statliga definitionen förändras är det alltid den senaste som ska 
tillämpas.

Inom den fordonstyp och storlek som valts ska följande fordon användas i ordning 
enligt nedan utifrån verksamhetens behov.

 Bilar som i huvudsak drivs med gas
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HÖGANÄS KOMMUN  
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

 Annan miljöbil enligt senaste statliga miljöbilsdefinintionen

Fordon som inte uppfyller den statliga miljöbilsdefinitionen får endast väljas när 
miljöbilsalternativ saknas. Till exempel vid behov av 8-sitsiga fordon, fordon med 
behov av fyrhjulsdrift eller fordon med andra specialkrav och fordon för 
samshällnyttiga funktioner. I de fallen ska lägst baskraven i 
upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för fordon tillämpas. 

DRIVMEDEL
Gas tankas på Preem i Lerberget. Kort beställs och administreras av fordonsansvarig 
på teknik- och fastighetsförvaltningen via Orange/Preem. Kort beställs av 
Öresundskraft/Preem och administreras av respektive förvaltning. Varje bil ska ha 
ett eget tankkort för att uppföljning av bränsleförbrukning ska vara möjlig. De 
diesel- och bensinbilar som finns kvar i fordonsflottan ska i första hand tankas på 
kommunens tankstation. Drivmedelskort beställs av fordonsansvarig. Alternativa 
tankställen anvisas av fordonsansvarig.
.

ANVISNING FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTEFORDON
Föraren ansvarar för att bilen hålls ren och proper samt att den är i trafiksäkert och 
miljömässigt gott skick. Hyrbilen är att betrakta som kommunens egendom. 
Innehavaren ska tillse att bilen befinner sig i ett sådant yttre och inre skick att någon 
negativ uppmärksamhet inte kan riktas mot Höganäs kommun. Detta gäller även 
framförandet av fordonet. 

Första gången en anställd lånar ett kommunägt fordon ska hen lämna in ett 
körkortsutdrag till sin chef och skriva under att hen omedelbart ska meddela 
arbetsgivaren om körkortsvillkoren ändras.

Innehavaren är ansvarig för att bilen servas och sköts i enlighet med teknik- och 
fastighetsförvaltningens anvisningar samt att service utförs vid fastställda intervaller.
                                                                           
Vid skada eller stöld fyll i skadeanmälan snarast, kontakter med försäkringsbolag ska 
ske via teknik- och fastighetsförvaltningen, fordonsansvarig.

När det är dags att besiktiga tjänstebilen får innehavaren en besiktningstid av 
fordonsansvarig. Tjänstefordonsinnehavaren ansvarar och ombesörjer själv 
besiktning av fordonet.

Tjänstefordon får endast användas i tjänsten.

detta är att kommunen har ett underlag vid en eventuell skattekontroll om hur 
fordonet framförs.
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HÖGANÄS KOMMUN  
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

UPPFÖLJNING/ ANSVAR
I Höganäs kommun ska det finnas en fordonsansvarig som står för alla inköp och 
försäljning. Fordonsansvarig initierar fordonsutbyte för att säkerställa fordonets 
miljö och kostnadseffektivitet. Den fordonsansvarige har därmed en komplett 
sammanställning av kommunens fordonspark.

Ansvarig för denna policy är kommunstyrelsen, genom teknik- och 
fastighetsförvaltningen. Operativt ansvarig är fordonsansvarig

Page 28 of 81



9

Reviderad taxa angående strålskyddslagen

KS/2021/137
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-13

SIGNATUR

 

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Peter Schölander (M) (ordförande)

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

Ej tjänstgörande ersättare Helena Svensson (M)
Ann-Britt Strufve (M)
Bertil Ziegler (M)
Gertrud Greén (C)
Katarina Sandén (C)
Barbara Struglics Bogs (KD)
Tony Petersson (S)
Ros-Mari Paulsson (L)
Göran Lock (MP)
Gudrun Zettergren (SD)

Övriga närvarande Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Jan Kivisaar (kommunikatör)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)

Sammanträdestid kl 15:00-17:10

Paragrafer §70

JUSTERING
Utsedd att justera Louise Stjernquist (L)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare ………………………………………………

Jacob Derefeldt

Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander (M) 
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-13

SIGNATUR

 

Justerande ………………………………………………
Louise Stjernquist (L)                        

Protokollet justerat den 2021-04-21

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-04-22
anslagits på kommunens anslagstavla

Page 2 of 3Page 31 of 81



PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-13

SIGNATUR

 

KS/2021/137
§ 70
Reviderad taxa angående strålskyddslagen
Sammanfattning av ärendet  

Med anledning av ändringar i lagstiftningen kring strålskydd fattas beslut om en ny taxa.
 
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet, beslut den 23 april 2021, § 35,
Bygg- och miljönämnden, beslut den 4 mars 2021, § 44,
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen.

 
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer utskottets förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
 
att anta taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen.

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige

Anslaget nedtages den 2021-05-18
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PROTOKOLL
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

2021-03-04

SIGNATUR

NÄRVARANDE

Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ej §63
Olof Suneson (M) §63

Ledamöter Olof Suneson (M)
Fredrik Walderyd (M)
Lina Östergren (M)
Kjell Lundberg (M) ej §64
Viktor Spinola (M)
Kjell-Arne Green (C)
Gary Paulsson (S)
Peter Graff (S)
Mikael Stjernquist (L)
Sixten Paulsson (SD)

Tjänstgörande ersättare Bengt Åström (M) §64

Ej tjänstgörande
ersättare

Bengt Åström (M)
Robert Otto (M)
Liselott Hansson Malmsten (MP)

Övriga Plan- och bygglovschefen Gulistan Batak
Miljöchefen Ulf Frick
Miljöinspektören Max Sambergs § 35
Stadsarkitekten Gunilla Sandebert § 36
Lantmäteriingenjören Oliver Werth § 43
Bygglovshandläggaren Damir Kacapor §§ 49-50, 66
Bygglovshandläggaren Linn Justad §§ 51-54
Bygglovshandläggaren Ulf P Frick §§ 55-62
Bygglovshandläggaren Fredrik Petersson §§ 63-65

Sekreterare Nämndsekreteraren Pernilla Stjernkvist

Sammanträdestid kl 14.00- 16.15 2021-03-04

Paragrafer § 31 - 66

1(76)

Page 33 of 81



PROTOKOLL
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

2021-03-04

SIGNATUR

JUSTERING

Utsedd att justera Viktor Spinola (M)

Miljöavdelningen onsdagen den 10 mars 2021

UNDERSKRIFTER

Sekreterare ……………………………………………… §§ 31-66
Pernilla Stjernkvist

Ordförande ……………………………………………… §§ 31-62, 64-66
Gustaf Wingårdh (M)

Vice ordförande ……………………………………………… §§ 63
Olof Suneson (M)

Justerande ……………………………………………… §§ 31-66
Viktor Spinola (M)

2(76)
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PROTOKOLL
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

2021-03-04

SIGNATUR

Dnr MILJÖ.2021.10

§ 44
REVIDERAD TAXA ANGÅENDE TILLSYN ENLIGT
STRÅLSKYDDSLAGEN (ÄRENDE 14)

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av ändringar i lagstiftningen kring strålskydd fattas beslut om en ny taxa.

Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta om att Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen

(2018:396), ska gälla snarast efter att kommunfullmäktige beslutat om den.

Beslutsunderlag

· Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396).

Förslag till beslut
Miljöavdelningen föreslår att bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
om att Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396), 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 föreslår kommunfullmäktige besluta om att Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
(2018:396), 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.

Beslutet ska skickas till

· Kommunfullmäktige

17(76)
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HÖGANÄS KOMMUN 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se 
WWW.HOGANAS.SE 
 

TAXA FÖR TILLSYN ENLIGT 
STRÅLSKYDDSLAGEN 
Enligt 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen (2018:506) får kommunfullmäktige 
meddela föreskrifter om avgifter för en kommunal nämnds kostnader för 
tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396). 

 

INLEDANDE BESTÄMMELSER  
1 §   Avgifter enligt denna taxa erläggs för bygg- och miljönämndens 
kostnader för kontroll enligt strålskyddslagen (2018:396) och föreskrifter 
meddelade med stöd av denna lag. 

 

AVGIFTSSKYLDIG 
2 §   Avgiftsskyldig är den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet 
eller ansvarar för en åtgärd som omfattas av bygg- och miljönämndens tillsyn 
enligt strålskyddslagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

 

AVGIFTER 
3 §   Avgift för anmälan och kontroll tas ut med en timavgift om 1 010 
kronor. 

4 §   Timavgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. 
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid 
nämnden har använt i ärendet. I handläggningstiden inräknas även restid.  

5 §   För inspektioner, mätningar och kontroller som utförs vardagar mellan 
kl 19.00 och 07.00 samt lördagar, söndagar, helgdagsaftnar och helgdagar tas 
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

6 §   Utöver timavgiften har bygg- och miljönämnden rätt att ta ut avgift 
motsvarande de faktiska kostnaderna för provtagning och analys till följd av 
tillsynen samt för kontrollköp vid kosmetiskt solarium enligt 8 kap. 5 § 
strålskyddslagen. 
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HÖGANÄS KOMMUN 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se 
WWW.HOGANAS.SE 
 

AVGIFTENS ERLÄGGANDE MED MERA 
7 §   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 
8 §   Om det finns särskilda skäl får behörig nämnd med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta 
ned eller efterge avgiften. 

 

ÖVERKLAGANDE 
9 §   Av 10 kap. 2 § strålskyddslagen följer att bygg- och miljönämndens 
beslut enligt denna taxa överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 

10 §   Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen följer att alla beslut som meddelas med 
stöd av strålskyddslagen gäller omedelbart om inget annat beslutas av bygg- 
och miljönämndens. 

 

INDEXREGLERING AV AVGIFTSNIVÅN 
11 §   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 2021 
Ersätter KFS 2019:19 

 

Page 37 of 81



10

Svar på motion angående offentligt driva 
vårdboenden

KS/2020/363
   

Page 38 of 81



PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-13

SIGNATUR

 

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Peter Schölander (M) (ordförande)

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

Ej tjänstgörande ersättare Helena Svensson (M)
Ann-Britt Strufve (M)
Bertil Ziegler (M)
Gertrud Greén (C)
Katarina Sandén (C)
Barbara Struglics Bogs (KD)
Tony Petersson (S)
Ros-Mari Paulsson (L)
Göran Lock (MP)
Gudrun Zettergren (SD)

Övriga närvarande Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Jan Kivisaar (kommunikatör)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)

Sammanträdestid kl 15:00-17:10

Paragrafer §71

JUSTERING
Utsedd att justera Louise Stjernquist (L)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare ………………………………………………

Jacob Derefeldt

Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander (M) 
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2021-04-13

SIGNATUR

 

Justerande ………………………………………………
Louise Stjernquist (L)                        

Protokollet justerat den 2021-04-21

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-04-22
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-13

SIGNATUR

 

KS/2020/363
§ 71
Svar på motion angående offentligt driva vårdboenden
Sammanfattning av ärendet  

Vänsterpartiet har lämnat in en motion till fullmäktige som handlar om att kommunen idag köper 
upp platser via ramavtal med Skånes kommuner (tidigare Kommunförbundet Skåne). Det rör sig 
om platser som kommunen av olika skäl inte kan tillhandahålla i egen regi, t ex specialboenden 
eller specialbehandlingar. Vänsterpartiet föreslår att Höganäs kommun, utifrån sitt medlemskap i 
Skånes kommuner, ska verka för att utveckla offentligt drivna vårdboende och behandlingshem. 
Detta innebär att platserna ägs och nyttjas av kommunerna utan föregående upphandling.
 
Socialnämnden som ansvarar för dessa frågor försöker i det längsta att lösa placeringar och 
behandlingar inom egen verksamhet. Detta gäller såväl placeringar inom individ- och 
familjeomsorgen som placering inom ramen för LSS. Om detta inte är möjligt och det behövs 
placering utanför kommunen är behoven hos den enskilde så varierande att det bedöms som inte 
möjligt att ett par offentliga boenden skulle kunna tillgodose dessa. Dessa placeringar och 
behandlingar sker utifrån de ramavtal och upphandlingar som Skånes kommuner i sin egenskap 
av ombud gör åt Höganäs kommun.
 
När det gäller särskilda boenden för äldre personer har kommunen idag, utöver särskilda 
boenden i egen regi, upphandlat två särskilda boenden med avtal som sträcker sig till oktober
2024 med möjlighet till förlängning 2+2 år. Vidare kommer en utökning av boendeplatser att ske 
i och med att nya Nyhamnsgården byggs. Det bedöms inte som att kommunen kommer att 
behöva ytterligare platser i särskilt boende.
 
Kommunstyrelsen och socialnämnden gör bedömningen att kommunen inte ska verka för att 
kommunförbundet Skåne utarbetar ett system där kommunerna ordnar de aktuella boendena och 
behandlingarna i offentlig regi.
 
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet, beslut den 23 april 2021, § 38,
Socialnämnden, beslut den 3 mars 2021, § 25,
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse , den 5 januari 2021,
Socialförvaltningen, svar på motion Offentligt drivna vårdboenden, den 16 november 2020.

 
Förslag till beslut
Kerstin Björkäng Wirehed (S) yrkar bifall till motionen.
 
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer utskottets förslag mot Kerstin Björkäng Wireheds (S) 
bifallsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla utskottets 
förslag till beslut.
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-13

SIGNATUR

 

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
 
att avslå motionen.

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige

Anslaget nedtages den 2021-05-18
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YTTRANDE 1 (1)

2021-04-08
SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2020/363

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

YTTRANDE ÖVER MOTION ANGÅENDE 
OFFENTLIGT DRIVNA VÅRDBOENDEN

Sammanfattning av ärendet
Motion har inkommit från Emma Wennerholm (V) den 4 juni 2020. Motionären yrkar 
att Kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att Kommunförbundet Skåne, istället 
för att göra stora privata ramupphandlingar, utarbetar ett system där kommunerna 
ordnar de aktuella boendena och behandlingarna i offentlig regi.

Yttrande
Socialnämnden skriver i sitt yttrande över motionen att de placeringar och behandlingar 
som socialnämnden har behov av sker utifrån de ramavtal och upphandlingar som 
Skånes kommuner i sin egenskap av ombud gör åt oss. Socialnämnden anser att detta 
samarbete fungerar mycket bra och att behovet av platser är tillgodosett genom att man 
kan avropa platser inom dessa ramavtal. Nämnden anser också att de krav som ställs i 
dessa ramupphandlingar väl tillgodoser de kvalitetskrav som nämnden ställer. Jag 
instämmer i nämndens yttrande och anser också att en bra mix av offentlig och privat 
regi som kan jämföras med varandra ger fördelar bl. a i form av bättre kvalitet i 
verksamheten. Med anledning av ovanstående anser jag att motionen ska avslås.

Ordförandes förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen

Peter Schölander
Kommunstyrelsens ordförande
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PROTOKOLL
SOCIALNÄMNDEN

2021-03-03

SIGNATUR Paragrafen är justerad och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Ingemar Narheim (M) (ordförande)

Gunilla Tengvall (M)
Boel Olsson Litström (M)
Anna Hedbrant (C)
Peter Graff (S) (2:e vice ordförande)
Ann-Margreth Larsson (S)
Ulrika Adsersen (L)
Barbro Stigsdotter (MP)  ersätter Marie Tidedal (M) (vice 
ordförande)

Övriga närvarande Anita Bengtsson (avdelningschef IFO)
Josefine Skantz (nämndsekreterare)
Viweca Thoresson (socialchef)

Sammanträdestid kl 14:00-15:00

Paragrafer §25

JUSTERING
Utsedd att justera Anna Hedbrant (C)

Datum och plats 2021-03-08, Socialförvaltningen 

UNDERSKRIFTER
Sekreterare ………………………………………………

Josefine Skantz

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

Justerande ………………………………………………
Anna Hedbrant (C)                        

Protokollet justerat 2021-03-08

Tillkännagivandet av justeringen har  2021-03-09
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
SOCIALNÄMNDEN

2021-03-03

SIGNATUR Paragrafen är justerad och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden

SN/2020/278
§ 25
Svar på motion Offentligt drivna vårdboenden
Sammanfattning av ärendet  

Vänsterpartiet har lämnat in en motion till fullmäktige som handlar om att kommunen idag köper 
upp platser via ramavtal med Skånes kommuner (tidigare Kommunförbundet Skåne). Det rör sig 
om platser som kommunen av olika skäl inte kan tillhandahålla i egen regi, t ex specialboenden 
eller specialbehandlingar.
Vänsterpartiet föreslår att Höganäs kommun, utifrån sitt medlemskap i Skånes kommuner, ska 
verka för att utveckla offentligt drivna vårdboende och behandlingshem. Detta innebär att 
platserna ägs och nyttjas av kommunerna utan föregående upphandling.

Socialnämnden försöker i det längsta att lösa placeringar och behandlingar på hemmaplan. Detta 
gäller såväl placeringar inom individ- och familjeomsorgen som placering inom ramen för LSS. 
Om detta inte är möjligt och det behövs placering utanför kommunen är behoven hos den 
enskilde så varierande att det bedöms som inte möjligt att ett par offentliga boenden skulle kunna 
tillgodose dessa. Dessa placeringar och behandlingar sker utifrån de ramavtal och upphandlingar 
som Skånes kommuner i sin egenskap av ombud gör åt oss.
När det gäller särskilda boenden för äldre personer har kommunen idag, utöver särskilda 
boenden i egen regi, upphandlat två särskilda boenden med avtal som sträcker sig till oktober 
2024 med möjlighet till förlängning 2+2 år. Vidare kommer en utökning av boendeplatser att ske 
i och med att nya Nyhamnsgården byggs. Det bedöms inte som att kommunen kommer att 
behöva ytterligare platser i särskilt boende.

Socialnämnden i Höganäs kommun gör bedömningen att kommunen inte ska verka för att 
kommunförbundet Skåne utarbetar ett system där kommunerna ordnar de aktuella boendena och 
behandlingarna i offentlig regi.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Socialnämndens svar på motion Offentligt drivna vårdboenden, den 5 januari 
2021
Svar på motion Offentligt drivna vårdboenden, den 16 november 2020

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Förslag till beslut
Beslutsgång
Ordförande Ingemar Narheim (M) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner 
att socialnämnden beslutar enligt förslaget.
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PROTOKOLL
SOCIALNÄMNDEN

2021-03-03

SIGNATUR Paragrafen är justerad och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden

Beslut
Socialnämnden beslutar
 
att anta yttrandet från socialnämnden till kommunstyrelsen som sitt eget och att avslå motionen.
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
Akten

Anslaget nedtages  2021-04-02
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2021-01-05 1 (1)

HÖGANÄS KOMMUN 

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

SOCIALNÄMNDENS SVAR PÅ MOTION – OFFENTLIGT DRIVNA 
VÅRDBOENDEN

BAKGRUND
Vänsterpartiet har lämnat in en motion till fullmäktige som handlar om att kommunen idag 
köper upp platser via ramavtal med Skånes kommuner (tidigare Kommunförbundet Skåne). 
Det rör sig om platser som kommunen av olika skäl inte kan tillhandahålla i egen regi, t ex 
specialboenden eller specialbehandlingar.

Vänsterpartiet föreslår att Höganäs kommun, utifrån sitt medlemskap i Skånes kommuner, 
ska verka för att utveckla offentligt drivna vårdboende och behandlingshem. Detta innebär 
att platserna ägs och nyttjas av kommunerna utan föregående upphandling.

SOCIALNÄMNDENS SVAR
Socialnämnden försöker i det längsta att lösa placeringar och behandlingar på hemmaplan. 
Om detta inte är möjligt och det behövs placering utanför kommunen handlar det om olika 
behov som behöver tillgodoses genom individuella lösningar. 
De placeringar och behandlingar som socialnämnden har behov av sker utifrån de ramavtal 
och upphandlingar som Skånes kommuner i sin egenskap av ombud gör åt oss.  
Socialnämnden anser att detta samarbete fungerar mycket bra och att vårt behov av platser i 
stort sett är tillgodosett genom att vi kan avropa platser inom dessa ramavtal. Nämnden 
anser också att de krav som ställs i dessa ramupphandlingar väl tillgodoser de kvalitetskrav 
som nämnden ställer. 
Utifrån att behoven hos den enskilde är så varierande i det fall placering externt sker 
bedöms det inte möjligt att ett par offentliga boenden skulle kunna tillgodose dessa.
Samma resonemang gäller placeringar inom ramen för LSS.
När det gäller särskilda boenden för äldre personer har kommunen idag, utöver särskilda 
boenden i egen regi, upphandlat två särskilda boenden med avtal som sträcker sig till 
oktober 2024 med möjlighet till förlängning 2+2 år. Vidare kommer en utökning av 
boendeplatser att ske i och med att nya Nyhamnsgården byggs. Det bedöms inte som att 
kommunen kommer att behöva ytterligare platser i särskilt boende.

Socialnämnden i Höganäs kommun gör bedömningen att kommunen inte ska verka för att 
kommunförbundet Skåne utarbetar ett system där kommunerna ordnar de aktuella 
boendena och behandlingarna i offentlig regi.
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TJÄNSTESKRIVELSE
SOCIALNÄMNDEN

2021-03-12
SN/2020/278

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

Svar på motion Offentligt drivna vårdboenden
Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion till fullmäktige som handlar om att kommunen idag köper upp 
platser via ramavtal med Skånes kommuner (tidigare Kommunförbundet Skåne). Det rör sig om platser 
som kommunen av olika skäl inte kan tillhandahålla i egen regi, t ex specialboenden eller 
specialbehandlingar.
Vänsterpartiet föreslår att Höganäs kommun, utifrån sitt medlemskap i Skånes kommuner, ska verka för 
att utveckla offentligt drivna vårdboende och behandlingshem. Detta innebär att platserna ägs och nyttjas 
av kommunerna utan föregående upphandling.

Socialnämnden försöker i det längsta att lösa placeringar och behandlingar på hemmaplan. Detta gäller 
såväl placeringar inom individ- och familjeomsorgen som placering inom ramen för LSS. Om detta inte är 
möjligt och det behövs placering utanför kommunen är behoven hos den enskilde så varierande att det 
bedöms som inte möjligt att ett par offentliga boenden skulle kunna tillgodose dessa. Dessa placeringar 
och behandlingar sker utifrån de ramavtal och upphandlingar som Skånes kommuner i sin egenskap av 
ombud gör åt oss.  
När det gäller särskilda boenden för äldre personer har kommunen idag, utöver särskilda boenden i egen 
regi, upphandlat två särskilda boenden med avtal som sträcker sig till oktober 2024 med möjlighet till 
förlängning 2+2 år. Vidare kommer en utökning av boendeplatser att ske i och med att nya 
Nyhamnsgården byggs. Det bedöms inte som att kommunen kommer att behöva ytterligare platser i 
särskilt boende.

Socialnämnden i Höganäs kommun gör bedömningen att kommunen inte ska verka för att 
kommunförbundet Skåne utarbetar ett system där kommunerna ordnar de aktuella boendena och 
behandlingarna i offentlig regi

Beslutsunderlag 
Socialnämndens svar på motion – offentligt drivna vårdboenden. 2021-01-05

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att anta yttrandet från socialnämnden till kommunstyrelsen som sitt eget att avslå motionen.

Viweca Thoresson
Socialchef

Wenche Jonsson
Kvalitetscontroller
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Svar på motion om delade turer

KS/2020/189
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-13

SIGNATUR

 

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Peter Schölander (M) (ordförande)

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

Ej tjänstgörande ersättare Helena Svensson (M)
Ann-Britt Strufve (M)
Bertil Ziegler (M)
Gertrud Greén (C)
Katarina Sandén (C)
Barbara Struglics Bogs (KD)
Tony Petersson (S)
Ros-Mari Paulsson (L)
Göran Lock (MP)
Gudrun Zettergren (SD)

Övriga närvarande Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Jan Kivisaar (kommunikatör)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)

Sammanträdestid kl 15:00-17:10

Paragrafer §72

JUSTERING
Utsedd att justera Louise Stjernquist (L)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare ………………………………………………

Jacob Derefeldt

Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander (M) 
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-13

SIGNATUR

 

Justerande ………………………………………………
Louise Stjernquist (L)                        

Protokollet justerat den 2021-04-21

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-04-22
anslagits på kommunens anslagstavla

Page 2 of 3Page 52 of 81



PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-13

SIGNATUR

 

KS/2020/189
§ 72
Svar på motion om delade turer
Sammanfattning av ärendet  

Vänsterpartiet har den 17 mars 2020 inkommit med en motion gällande delade turer inom vård- 
och omsorg. Kommunstyrelsen beslutade därefter att remittera till socialnämnden att utarbeta 
yttrande över inkommen motion. Motionen innefattar två delar innebärande dels införande av 
modellen med frivilliga turer med betalt hela arbetsdagen samt att Höganäs kommun i längden 
arbetar för att avskaffa de delade turerna.
 
Höganäs Omsorg AB vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder ett hållbart arbetsliv och 
kunna hantera de rekryteringsbehov som kommunen står inför i framtiden. Verksamheternas 
förmåga att tänka i nya banor blir viktig avseende hur och när olika arbetsuppgifter kan utföras 
under arbetsdagen efter brukares behov. Det kommer att kräva en ökad rörlighet bland 
medarbetarna till att arbeta på mer en enhet. Inom Höganäs Omsorg AB arbetar de med 
införandet av heltid som norm vilket kommer att innebära att behovet av delade turer minskar, 
alternativt kan försvinna helt.
 
Kommunstyrelsen och socialnämnden föreslår med anledning av detta att motionen ska avslås.
 
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet, beslut den 23 april 2021, § 39,
Socialnämnden, beslut den 3 mars 2021, § 24,
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse den 26 januari 2021,
Socialförvaltningen, svar motion om delade turer, den 11 januari 2021.

 
Förslag till beslut
Kerstin Björkäng Wirehed (S) yrkar att motionens andra förslag: "Att Höganäs Kommun i längden 
arbetar för att avskaffa de delade turerna" ska anses vara besvarad.
 
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer utskottets förslag mot Kerstin Björkäng Wireheds (S) 
ändringsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla utskottets 
förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
 
att avslå motionen.

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige

Anslaget nedtages den 2021-05-18
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YTTRANDE 1 (1)

2021-04-08
SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2020/189

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

YTTRANDE ÖVER MOTION ANGÅENDE 
DELADE TURER

Sammanfattning av ärendet
Motion har inkommit från Emma Wennerholm (V) den 4 juni 2020. Motionären yrkar 
att Höganäs kommun inför modellen med frivilliga turer med betalt hela arbetsdagen 
och att Höganäs kommun i längden arbetar för att avskaffa de delade turerna.

Yttrande
Socialnämnden skriver i sitt yttrande över motionen att förändra planering och arbetssätt 
så att delade turer kan avskaffas ingår i införandearbetet av heltid som norm. 
Vänsterpartiets förslag är alltså redan en del av det arbete som pågår inom bolagets 
verksamhet och nämnden anser därför att motionen ska avslås. Jag instämmer i 
nämndens yttrande och anser därför också att motionen ska avslås.

Ordförandes förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen

Peter Schölander
Kommunstyrelsens ordförande
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PROTOKOLL
SOCIALNÄMNDEN

2021-03-03

SIGNATUR Paragrafen är justerad och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Ingemar Narheim (M) (ordförande)

Gunilla Tengvall (M)
Boel Olsson Litström (M)
Anna Hedbrant (C)
Peter Graff (S) (2:e vice ordförande)
Ann-Margreth Larsson (S)
Ulrika Adsersen (L)
Barbro Stigsdotter (MP)  ersätter Marie Tidedal (M) (vice 
ordförande)

Övriga närvarande Anita Bengtsson (avdelningschef IFO)
Josefine Skantz (nämndsekreterare)
Viweca Thoresson (socialchef)

Sammanträdestid kl 14:00-15:00

Paragrafer §24

JUSTERING
Utsedd att justera Anna Hedbrant (C)

Datum och plats 2021-03-08, Socialförvaltningen 

UNDERSKRIFTER
Sekreterare ………………………………………………

Josefine Skantz

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

Justerande ………………………………………………
Anna Hedbrant (C)                        

Protokollet justerat 2021-03-08

Tillkännagivandet av justeringen har  2021-03-09
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
SOCIALNÄMNDEN

2021-03-03

SIGNATUR Paragrafen är justerad och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden

SN/2020/132
§ 24
Yttrande gällande motion om delade turer
Sammanfattning av ärendet  

Vänsterpartiet har 2020-03-17 inkommit med en motion gällande delade turer inom vård- och 
omsorg. Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-12 § 104 att uppdra åt socialnämnden att utarbeta 
yttrande över inkommen motion. Förslaget innefattar två delar innebärande dels införande av 
modellen med frivilliga turer med betalt hela arbetsdagen samt att Höganäs kommun i längden 
arbetar för att avskaffa de delade turerna.

Höganäs Omsorg AB vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder ett hållbart arbetsliv och 
kunna hantera de rekryteringsbehov som vi står inför i framtiden. Verksamheternas förmåga att 
tänka i nya banor blir viktig avseende hur och när olika arbetsuppgifter kan utföras under 
arbetsdagen efter brukares behov. Det kommer att kräva en ökad rörlighet bland medarbetarna 
till att arbeta på mer en enhet.

Inom Höganäs Omsorg AB arbetar vi med införandet av heltid som norm vilket kommer att 
innebära att behovet av delade turer minskar, alternativt kan försvinna helt. Socialförvaltningen 
föreslår därför att hela motionen ska avslås.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse- Svar motion om delade turer, den 26 januari 2021
Svar motion om delade turer, den 11 januari 2021
Protokollsutdrag KS 2020-05-12 §104 KS Anmälan om remitterad motion om delade turer
Motion om delade turer, den 17 mars 2020

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Förslag till beslut
Ordförande Ingemar Narheim (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att anta yttrandet från 
socialnämnden till kommunstyrelsen som sitt eget att avslå motionen.
Barbro Stigsdotter (MP) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Beslutsgång
Ordförande Ingemar Narheim (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition 
och finner att socialnämnden beslutar att bifalla förslaget.
Omröstning begärs.
Ledamöterna godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för bifall till Ingemar Narheims (M) yrkande.
Nej-röst för bifall till Barbro Stigsdotter (MP) yrkande.
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PROTOKOLL
SOCIALNÄMNDEN

2021-03-03

SIGNATUR Paragrafen är justerad och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden

Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster för bifall och 2 nej-röster för bifall till yrkandet beslutar socialnämnden att bifalla 
Ingemar Narheims (M) yrkande.

Ledamot/tjänstgörande ersättare      Ja            Nej   
  

    Avst
år

Barbro Stigsdotter (Mp), tjänstgörande 
ersättare        X  

Gunilla Tengvall (M), ledamot       X   
Boel Olsson Litström (M), ledamot       X   
Anna Hedbrant (C), ledamot       X   
Peter Graff (S), ledamot           X
Ann-Margreth Larsson (S), ledamot           X
Ulrika Adsersen (L), ledamot         X         
Ingemar Narheim (M), ordförande       X   

                                                           Resul
tat        4             2            2

 

Beslut
Socialnämnden beslutar

att anta yttrandet från socialnämnden till kommunstyrelsen som sitt eget att avslå motionen.

 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
Akten

Anslaget nedtages  2021-04-02
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2021-01-11 1 (2)

HÖGANÄS OMSORG AB 

263 82 Höganäs  042-33 71 00  hoganasomsorg@hoganas.se
WWW.HOGANASOMSORG.SE

YTTRANDE GÄLLANDE MOTION OM DELADE 
TURER

BAKGRUND
Vänsterpartiet har inkommit till kommunstyrelsen med en motion gällande avskaffande av 
delade turer och införande av en modell med frivilliga delade turer med betalt hela 
arbetsdagen. De frivilliga delade turerna ska endast finnas under tiden de delade turerna 
avskaffas för att på bättre sätt visa tillit till personalens kunnande och engagemang samt för 
att få en bra arbetsmiljö. 

Vänsterpartiet yrkar på att 
Att Höganäs Kommun inför modellen med frivilliga turer med betalt hela arbetsdagen. 
Att Höganäs Kommun i längden arbetar för att avskaffa de delade turerna.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-12 § 104 att uppdra åt socialnämnden att utarbeta 
yttrande över inkommen motion.

SOCIALFÖRVALTNINGENS YTTRANDE
Att Höganäs kommun inför modellen med frivilliga turer med betalt hela 
arbetsdagen;

Det är Höganäs Omsorg AB som på socialnämndens uppdrag bedriver vård- och 
omsorgsverksamhet. Bolagets målsättning är att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder 
ett hållbart arbetsliv genom exv. hälsosamma schema och möjlighet till heltid. Möjligheten 
till heltidsarbete är viktig, både för att stärka Höganäs Omsorg AB:s arbetsgivarvarumärke 
och för att höja statusen på det vårdnära arbetet. Sedan hösten 2020 pågår arbetet med att 
införa heltid som norm i Höganäs Omsorg AB med målet att detta ska vara genomfört 
augusti 2021.

Att Höganäs kommun i längden arbetar för att avskaffa de delade turerna; 

Att förändra planering och arbetssätt så att delade turer kan avskaffas ingår i 
införandearbetet av heltid som norm. Detta kräver både en ökad rörlighet och bättre 
samplanering mellan enheter. En större utbildningssatsning i bemanningsekonomi samt 
hälsosamt hållbara schema genomförs under våren 2021 som stöd till verksamheterna i detta 
förändringsarbete. I införandet av heltid som norm ingår också att implementera systemstöd 
för schema och bemanning och att tydliggöra Kulla Bemannings framtida uppdrag och roll 
som stödfunktion till verksamheten.

Socialförvaltningen gör därför bedömningen att Vänsterpartiets förslag redan är en del av 
det arbete som redan pågår inom bolagets verksamhet och att motionen därför ska avslås. 
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TJÄNSTESKRIVELSE
SOCIALNÄMNDEN

2021-03-12
SN/2020/132

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

Yttrande gällande motion om delade turer
Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har 2020-03-17 inkommit med en motion gällande delade turer inom vård- och omsorg. 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-12 § 104 att uppdra åt socialnämnden att utarbeta yttrande över 
inkommen motion. Förslaget innefattar två delar innebärande dels införande av modellen med frivilliga 
turer med betalt hela arbetsdagen samt att Höganäs kommun i längden arbetar för att avskaffa de delade 
turerna. 

Höganäs Omsorg AB vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder ett hållbart arbetsliv och kunna 
hantera de rekryteringsbehov som vi står inför i framtiden. Verksamheternas förmåga att tänka i nya banor 
blir viktig avseende hur och när olika arbetsuppgifter kan utföras under arbetsdagen efter brukares behov. 
Det kommer att kräva en ökad rörlighet bland medarbetarna till att arbeta på mer en enhet.

Inom Höganäs Omsorg AB arbetar vi med införandet av heltid som norm vilket kommer att innebära att 
behovet av delade turer minskar, alternativt kan försvinna helt. 

Socialförvaltningen föreslår därför att hela motionen ska avslås. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens svar på motion om delade turer den 25 januari 2021
Beslut kommunstyrelsen 2020-05-12 § 104
Motion om delade turer, vänsterpartiet, den 17 mars 2020

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta

att anta yttrandet från socialnämnden till kommunstyrelsen som sitt eget att avslå motionen.

Viweca Thoresson
Socialchef

Linda Häggström
HR-konsult
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För många som arbetar med vård och omsorg är delade turer det normala. 
Det är undersköterskor och personliga assistenter som arbetar ett 
morgonpass och ett kvällspass med ett antal håltimmar mitt på dagen. De 
flesta arbetar inom äldreomsorgen, men de kan även finnas på andra 
platser. Den ”lediga tiden” är ofta fyra timmar. Det kan bli arbetsdagar på 
13 timmar med en timmes rast. Det är inte heller ovanligt att dessa 
arbetsdagar följs av ett tidigt arbetspass dagen därpå.  
Det är inte acceptabelt eller hållbart att anställda utsätts för detta av 
ekonomiska skäl. Vi befarar också att framför allt kvinnor tvingas gå ner 
i arbetstid för att orka med den arbetsbelastning som de delade turerna 
innebär.  
Under de närmaste åren finns ett stort rekryteringsbehov, inte minst inom 
äldreomsorgen. Om kommunen ska klara av den framtida vården och 
omsorgen behövs en förändring av Höganäs kommun som arbetsgivare. 
De delade turerna ska alltid vara frivilliga och den som väljer att arbeta 
delade turer ska få betalt för hela dagen. Då skulle såklart en kunna 
avskaffa ofrivilligt delade turer samtidigt som det blir betydligt bättre för 
den anställde som inte längre tvingas jobba delade turer. Vi i 
Vänsterpartiet vet att vi har dem och vi strävar efter en sammanhållen 
arbetstid utan de delade turerna men vi vet också att kommunens 
ekonomiska utvecklig kan göra att arbetet med att få bort de delade 
turerna helt stannar av eller i värsta fall går åt helt fel håll. Vi ser med 
modellen med frivilliga turer med betalt hela arbetsdagen som en början 
för att i längden avskaffa dem helt och hållet och på bättre sätt visa tillit 
till personalens kunnande och engagemang och då även genom att se 
över schema och tillföra de resurser som behövs för att få en bra 
arbetsmiljö.  

 Vänsterpartiet yrkar  

Att Höganäs Kommun inför modellen med frivilliga turer med betalt 
hela arbetsdagen.  

Att Höganäs Kommun i längden arbetar för att avskaffa de delade 
turerna    

 
Emma Wennerholm 
Vänsterpartiet Höganäs 

Motion om delade turer

2020-03-17 
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Svar på motion angående områdesbestämmelser 
på Östra Kullaberg

KS/2020/343
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-13

SIGNATUR

 

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Peter Schölander (M) (ordförande)

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

Ej tjänstgörande ersättare Helena Svensson (M)
Ann-Britt Strufve (M)
Bertil Ziegler (M)
Gertrud Greén (C)
Katarina Sandén (C)
Barbara Struglics Bogs (KD)
Tony Petersson (S)
Ros-Mari Paulsson (L)
Göran Lock (MP)
Gudrun Zettergren (SD)

Övriga närvarande Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Jan Kivisaar (kommunikatör)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)

Sammanträdestid kl 15:00-17:10

Paragrafer §73

JUSTERING
Utsedd att justera Louise Stjernquist (L)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare ………………………………………………

Jacob Derefeldt

Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander (M) 
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-13

SIGNATUR

 

Justerande ………………………………………………
Louise Stjernquist (L)                        

Protokollet justerat den 2021-04-21

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-04-22
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-13

SIGNATUR

 

KS/2020/343
§ 73
Svar på motion angående områdesbestämmelser på Östra 
Kullaberg
Sammanfattning av ärendet  

Höganäs kommun antog under år 2020 områdesbestämmelser för Västra Kullaberg. Den 28 maj 
2020 inkom en motion från Louise Stjernquist (L), Ros-Marie Paulsson (L) och Mikael Stjernquist 
(L) angående områdesbestämmelser för Östra Kullaberg. I motionen står det att även Östra 
Kullaberg skulle behöva ett liknande skydd, eftersom det finns många fina gamla hus och gårdar 
som behöver skyddas. Vidare står det att naturvärdena är väl skyddade, men att det saknas skydd 
för kulturmiljöerna.

Plan- och bygglovsavdelningen har undersökt möjligheten att upprätta områdesbestämmelser för 
Östra Kullaberg. En kommun får anta områdesbestämmelser för att reglera begränsade områden 
som inte omfattas av en detaljplan. Områdesbestämmelser kan bland annat användas för att 
skydda kulturhistorisk värdefull bebyggelse, förhindra ett olämpligt byggande, minska eller öka 
kraven för när det behövs bygglov och reglera rivningslov. Områdesbestämmelser är ett 
komplement till översiktsplanen och används bland annat för att fullfölja syftet med den. 
Området är utpekat som grönstrukturområde i den gällande översiktsplanen. Ett skäl för att anta 
områdesbestämmelser kan vara att tillgodose ett riksintresse, vilket också överensstämmer med 
Östra Kullaberg, som bland annat omfattas av riksintresse för kulturmiljövård och riksintresse för 
naturvård.

Naturreservatet Östra Kullaberg stäcker sig norr om Bränneslyckevägen/Kullabergsvägen och 
från Västra Kullaberg österut till Strandhagens naturreservat och Arild. Inom området finns dock 
flera enklaver av fastigheter och utpekade områden som inte igår i naturreservatet. Plan- och 
bygglovsavdelningens förslag är därför att den yttersta områdesgränsen på land för 
naturreservatet Östra Kullaberg ska fungera som plangräns för områdesbestämmelserna, 
eftersom det finns mycket kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom enklaverna. Det finns också 
anledning att se över planområdesgränsen västerut där det inte finns bebyggelse, liksom att 
undersöka möjligheten att ta med den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse på södra sidan av 
Bränneslyckevägen/Kullabergsvägen, som är utpekad i kommunens kulturmiljöwebb.

Kommunstyrelsen anser att områdesbestämmelserna för Östra Kullaberg kan upprättas och 
utformas på ett liknande sätt som områdesbestämmelserna för Västra Kullaberg. Plan- och 
bygglovsavdelningen genom kommunstyrelsen menar därför att det behöver göras en 
bebyggelseantikvarisk inventering av byggnaderna, liksom den som gjordes för Västra Kullaberg. 
Det finns dock fler byggnader inom Östra Kullaberg jämfört med Västra Kullaberg, vilket 
innebär att utredningen blir något mer omfattande. Det är också längre mellan husen på Östra 
Kullaberg och vissa hus är också mer svårtillgängliga, då man bara kan ta sig dit till fots. En grov 
uppskattning är att det behövs cirka 100 timmars inventering i området.
 
Beslutsunderlag
Planutskottet, beslut den 23 april 2021, § 16,
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-13

SIGNATUR

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 11 mars 2021,
Kommunfullmäktige, beslut den 28 maj 2021, § 76,
Louise Stjernquist (L), Ros-Marie Paulsson (L) och Mikael Stjernquist (L): Motion angående 
områdesbestämmelser Östra Kullaberg, den 28 maj 2020.

 
Förslag till beslut
Louise Stjernquist (L) yrkar att motionen ska anses bifallen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer utskottets förslag under proposition mot Louise 
Stjernquists (L) yrkande om bifall och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad.

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige

Anslaget nedtages den 2021-05-18
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YTTRANDE 1 (1)

2021-04-08
SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2020/343

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

YTTRANDE ÖVER MOTION ANGÅENDE 
OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR ÖSTRA 
KULLABERG

Sammanfattning av ärendet
Motion har inkommit från Louise Stjernquist (L), Ros-Marie Paulsson (L) och Mikael 
Stjernquist (L) den 28 maj 2020 angående områdesbestämmelser för Östra Kullaberg. 
Motionärerna yrkar att Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att utarbeta områdesbestämmelser för Östra Kullaberg.

Yttrande
Jag instämmer i motionärernas önskan att det ska göras områdesbestämmelser även för 
Östra Kullaberg. Vid arbetet med områdesbestämmelser för Västra Kullaberg uppkom 
frågan från politiskt håll om man inte skulle kunna göra detsamma för Östra Kullaberg 
och Plan- och bygglovsavdelningen har tittat på möjligheterna för detta. Man har kommit 
fram till att det är fullt möjligt men arbetet blir lite mer omfattande på grund av det finns 
fler byggnader i detta område. Arbetet med områdesbestämmelserna har således redan 
börjat och jag anser därför att motionen kan anses besvarad.

Ordförandes förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad

Peter Schölander
Kommunstyrelsens ordförande
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HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN

2021-03-1611
KS/2020/343

Svar på motion angående områdesbestämmelser på 
Östra Kullaberg

Sammanfattning av ärendet
Höganäs kommun antog under år 2020 områdesbestämmelser för Västra Kullaberg. Den 28 maj 2020 
inkom en motion från Louise Stjernquist (L), Ros-Marie Paulsson (L) och Mikael Stjernquist (L) angående 
områdesbestämmelser för Östra Kullaberg. I motionen står det att även Östra Kullaberg skulle behöva ett 
liknande skydd, eftersom det finns många fina gamla hus och gårdar som behöver skyddas. Vidare står det 
att naturvärdena är väl skyddade, men att det saknas skydd för kulturmiljöerna. 

Plan- och bygglovsavdelningen har undersökt möjligheten att upprätta områdesbestämmelser för Östra 
Kullaberg. En kommun får anta områdesbestämmelser för att reglera begränsade områden som inte 
omfattas av en detaljplan. Områdesbestämmelser kan bland annat användas för att skydda kulturhistorisk 
värdefull bebyggelse, förhindra ett olämpligt byggande, minska eller öka kraven för när det behövs 
bygglov och reglera rivningslov. Områdesbestämmelser är ett komplement till översiktsplanen och 
används bland annat för att fullfölja syftet med den. Området är utpekat som grönstrukturområde i den 
gällande översiktsplanen. Ett skäl för att anta områdesbestämmelser kan vara att tillgodose ett riksintresse, 
vilket också överensstämmer med Östra Kullaberg, som bland annat omfattas av riksintresse för 
kulturmiljövård och riksintresse för naturvård.

Naturreservatet Östra Kullaberg stäcker sig norr om Bränneslyckevägen/Kullabergsvägen och från Västra 
Kullaberg österut till Strandhagens naturreservat och Arild. Inom området finns dock flera enklaver av 
fastigheter och utpekade områden som inte igår i naturreservatet. Plan- och bygglovsavdelningens förslag 
är därför att den yttersta områdesgränsen på land för naturreservatet Östra Kullaberg ska fungera som 
plangräns för områdesbestämmelserna, eftersom det finns mycket kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
inom enklaverna. Det finns också anledning att se över planområdesgränsen västerut där det inte finns 
bebyggelse, liksom att undersöka möjligheten att ta med den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse på 
södra sidan av Bränneslyckevägen/Kullabergsvägen, som är utpekad i kommunens kulturmiljöwebb.

Plan- och bygglovsavdelningen anser att områdesbestämmelserna för Östra Kullaberg kan upprättas och 
utformas på ett liknande sätt som områdesbestämmelserna för Västra Kullaberg. Plan- och 
bygglovsavdelningen menar därför att det behöver göras en bebyggelseantikvarisk inventering av 
byggnaderna, liksom den som gjordes för Västra Kullaberg. Det finns dock fler byggnader inom Östra 
Kullaberg jämfört med Västra Kullaberg, vilket innebär att utredningen blir något mer omfattande. Det är 
också längre mellan husen på Östra Kullaberg och vissa hus är också mer svårtillgängliga, då man bara kan 
ta sig dit till fots. En grov uppskattning är att det behövs cirka 100 timmars inventering i området.

Beslutsunderlag 
Louise Stjernquist (L), Ros-Marie Paulsson (L) och Mikael Stjernquist (L): Motion angående 
områdesbestämmelser Östra Kullaberg, den 28 maj 2020.
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HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN

2021-03-1611
KS/2020/343

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att anse motionen vara besvarad.

Gulistan Batak
Plan- och bygglovschef

Milma Rantamäki Danielsson
Planarkitekt
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Godkännande av plantaxa 2021

KS/2021/131
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-13

SIGNATUR

 

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Peter Schölander (M) (ordförande)

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

Ej tjänstgörande ersättare Helena Svensson (M)
Ann-Britt Strufve (M)
Bertil Ziegler (M)
Gertrud Greén (C)
Katarina Sandén (C)
Barbara Struglics Bogs (KD)
Tony Petersson (S)
Ros-Mari Paulsson (L)
Göran Lock (MP)
Gudrun Zettergren (SD)

Övriga närvarande Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Jan Kivisaar (kommunikatör)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)

Sammanträdestid kl 15:00-17:10

Paragrafer §79

JUSTERING
Utsedd att justera Louise Stjernquist (L)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare ………………………………………………

Jacob Derefeldt

Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander (M) 
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-13

SIGNATUR

 

Justerande ………………………………………………
Louise Stjernquist (L)                        

Protokollet justerat den 2021-04-21

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-04-22
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-13

SIGNATUR

 

KS/2021/131
§ 79
Godkännande av plantaxa 2021
Sammanfattning av ärendet  

Förslag till uppdaterad taxa för planbesked samt upprättande av planhandlingar och 
planhandläggning vid framtagande, ändring eller upphävande av detaljplaner och 
områdesbestämmelser. Mindre och redaktionella ändringar för att förenkla och förtydliga internt 
och externt.
 
Beslutsunderlag
Planutskottet, beslut den 23 april 2021, § 15,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 9 mars 2021,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plantaxa 2021 den 9 mars 2021.

 
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer utskottets förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till plantaxa 2021

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige

Anslaget nedtages den 2021-05-18
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN

2021-03-09
KS/2021/131

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

Plantaxa 2021
Sammanfattning av ärendet
Förslag till uppdaterad taxa för planbesked samt upprättande av planhandlingar och planhandläggning vid 
framtagande, ändring eller upphävande av detaljplaner och områdesbestämmelser. Mindre och 
redaktionella ändringar för att förenkla och förtydliga internt och externt.

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plantaxa 2021 den 9 mars 2021.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att godkänna förslag till plantaxa 2021

Gulistan Batak
Plan- och bygglovschef

Johanna Magnusson
Samordnare
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HÖGANÄS KOMMUN 
Ersätter KFS 2011:38 

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 

TAXA 
för planbesked samt för upprättande av 
planhandlingar och planhandläggning 

vid framtagande, ändring eller upphävande av 
detaljplaner och områdesbestämmelser 

Antagen av kommunfullmäktige i Höganäs 2011-04-21 
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1. Inledande bestämmelser

Enligt denna taxa erläggs avgift för 
• planbesked
• planupprättande
• planhandläggning

Denna taxa baseras på timersättning. Taxan består av dessa bestämmelser 
med tillhörande tabeller. 

2. Allmänna bestämmelser

2.1 Beräkning av avgift 

Kostnader för planbesked tas ut vid beslut i byggnadsnämnden/kommunstyrelsen. 
Kostnader för planärendet tas upp och regleras i upprättat planavtal för ärendet. 

Ersättning beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkt då avtal om 
genomförandet av planarbete upprättas. 

Om nämnd finner att det finns särskilda skäl som motiverar en 
höjning eller minskning av ersättningen, kan nämnden för visst slag av ärenden 
eller för särskilt uppdrag besluta om en sådan. 

Nämnds befogenhet att i varje fall bestämma om ersättning enligt andra 
stycket tillkommer även tjänsteman vid nämnden enligt delegeringsbeslut. 

2.2 Ändring av belopp i taxan 

Ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige. 

2.3 Avgiftens erläggande 

Ersättning enligt denna taxa erläggs av sökanden eller beställaren mot räkning 
i enlighet med princip under 3.1 och 3.2. 

2.4 Upplysning om överklagande 

Kommunens beslut om debitering kan överklagas. Den som vill överklaga ska enligt 
23 § förvaltningslagen ge in handlingarna till aktuell nämnd inom tre veckor 
från den dag denne fick del av beslutet. 
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2.5 Övrigt 

Vid debitering kan också ersättning för bilresa utgå om den så erfordras för ärendets 
beredning enligt för varje tidpunkt gällande avtal för milersättning. 
3. Avgifter3.1 Avgifter för planbesked 

I de fall en intressent vill exploatera mark som inte är planlagd för detta 
ändamål ska denne skriftligen ansöka om planbesked. Planbeskedet är ingen 
garanti för att en detaljplan kommer att upprättas men ger intressenten 
möjlighet att genomföra planarbete enligt i planbesked redovisad tidplan. . Arbetet 
med att ta fram underlag till ett planbesked varierar beroende på ärendets 
komplexitet och avgiften varierar därefter. 

3.1.1 Planbesked – debitering 

Kostnader för planbesked tas ut vid beslut i byggnadsnämnden/kommunstyrelsen. 

Positiva besked debiteras med 100 % av respektive belopp under 3.1.2. 

Negativa besked debiteras med 60 % av respektive belopp under 3.1.2.  Avgiften för 

planbesked avräknas till hälften vid tecknande av planavtal. 

3.1.2 Planbesked – ärendekategorier 

TABELL 1 

Enkelt ärende 
10 000 kronor (cirka 1-2 arbetsdagar) 

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus
omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter
upp till totalt 250 m² bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om
högst 2 000 m² eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.

2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad
markanvändning av samma karaktär.

3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt
planförfarande.

3 

Page 78 of 81

75jomaon_3
Överstruket

75jomaon_4
Överstruket

75jomaon_5
Överstruket



  

 
 

 
 

  
 

   
   

 
   

 
 

  
 

   
 

     
  

 

  

  
 
 
 

   
 

 
   

    
 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
  

 
 

  
  

  
 

Normalt ärende 
15 000 kronor (cirka två arbetsdagar) 

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd 
eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd. 

Komplext ärende 
10 % av planavgiften för objektet och högst 30 000 kronor (cirka en arbetsvecka). 

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 
1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägen-

heter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m² bruttoarea eller
övriga projekt omfattande mer än 20 000 m² markarea eller ändrad mark-
användning till något av ovanstående.

2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

3.2 Avgifter för områdesbestämmelser och detaljplaner 

Planavgift tas ut i förskott och slutregleras vid beslut om att planen antas, ändras eller 
upphävs. För planer där avgift inte slutregleras vid beslut om antagande tas avgift ut i 
samband med bygglov. Planavgift som tas ut i samband med bygglov regleras separat 
i kommunens bygglovstaxa. 

När planavgift tas ut i förskott tecknas planavtal med intressenter för att specificera 
betalningsvillkor och parternas åtagande i övrigt. 

I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat, t ex på 
grund av ett exploateringsavtal eller planavtal, reduceras planavgiften i motsvarande 
grad. 

Förskottsavgift tas ut enligt följande princip: vid planstart 25 %, vid 
utställning 50 %, efter antagande 25 %. 50 % efter samråd, 50% efter 
antagande. 

I de fall moms ska utgå tillkommer denna utöver ingivna priser. 

3.2.1 Avgift för upprättande av detaljplan 

Kommunen ska genom detaljplaneläggning reglera lämplig markanvändning. Det 
är möjligt att en konsult upprättar nödvändiga handlingar, dvs gör 
planframställningen, men kommunen är enligt lag skyldig att hantera 
planen, dvs genomföra planhandläggningen. 

Planframställning är ett samlingsnamn för all nedlagd tid för att nå färdiga 
sammanställda planhandlingar och utgör plan- och genomförandebeskrivning, 
plankarta med bestämmelser och illustration där sådan erfordras. 
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Planärenden delas upp i tre ärendekategorier enligt nedan. Märk väl att planavgiften 
slutregleras vid beslut om att planen antas, ändras eller upphävs. 

TABELL 2 

Enkelt planärende 
Ca 40-100 timmar 20-150 timmar

Enkelt planärende med begränsad problematik och begränsad sakägarkrets. 

Normalt planärende 

Ca 100-200 timmar 150-250 timmar

Normalt planärende med normal planproblematik och ej alltför stor sakägarkrets. 

Komplext planärende 
Ca 200-300 timmar 250-400 timmar

Komplext planärende med omfattande planproblematik och/eller omfattande sak-
ägarkrets. 

3.2.2 Avgift för handläggning av detaljplan 

Kommunen ska genom detaljplaneläggning reglera lämplig markanvändning. Det är 
möjligt att en konsult upprättar nödvändiga handlingar, dvs gör planframställningen, 
men kommunen är enligt lag skyldig att hantera planen, dvs genomföra 
planhandläggningen. 

Planhandläggning är den arbetstid som åtgår vid politisk beredning av planärendet i 
samband med samråd och utställning inklusive politikerarvoden. Därutöver ingår 
arbetstid av planavdelningens personal i samband med utskick av planer på samråd 
respektive utställning samt kostnader för granskning av planhandlingar samt 
upprättande av samrådsredogörelse och utlåtande. I handläggning ingår även 
kostnader i samband med laga kraft för ajourföring av register och arkivering. 

I plantaxan ingår ej avgifter för direkta utlägg i samband med handläggning av 
planärende såsom 

− kostnader för annonsering i tidningar m.m.
− ev. kostnader för lokalhyra vid samrådsmöten m.m.
− grundkarteavgift
− fastighetsförteckning
− tillkommande utredningar eller undersöknnigar som krävs för

planens upprättande.

Planärenden delas upp i tre ärendekategorier enligt nedan. Märk väl att planavgiften 
slutregleras vid beslut om att planen antas, ändras eller upphävs. 
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TABELL 3 

Enkelt planärende 
Ca 30-50 timmar 20-50 timmar

Enkelt planärende med begränsad problematik och begränsad sakägarkrets. 

Normalt planärende 
Ca 50-100 timmar 

Normalt planärende med normal planproblematik och ej alltför stor sakägarkrets. 

Komplext planärende 
Ca 100-250 timmar 

Komplext planärende med omfattande planproblematik och/eller omfattande sak-
ägarkrets. 

4. Tidersättning

Timersättning om 1200 i ett ärende beräknas utifrån kommunens samlade 
kostnader för personalen inom verksamheten. 

TABELL 4 Ta bort

Löneintervall (månadslön) kr. 
-21 999

Timpris 
600 

22 000-27 999 700 
28 000-33 999 800 
34 000-39 999 900 
40 000-45 999 1 000 
46 000- 1 200 

Timtaxan indexregleras årligen via konsumentprisindex. 
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