
HÖGANÄS KOMMUN

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

KALLELSE
KOMMUNFULLMÄKTIGE

VÄLKOMMEN

Datum och tid:  2021-03-25, kl 18:30
Plats: 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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1. Upprop  

2. Justering  
Förslag till beslut
Förslag på plats och datum för justering: Servicecentret den 13 april klockan 12-17.

3. Fastställande av ärendelistan  

4. Avsägelser (inga inkomna)  

5. Fyllnadsval  
Ärendet i korthet
Fyllnadsval behöver förrättas efter kommunfullmäktiges beslut den 28 januari 2021 § 3 att 
bordlägga ersättare till Syskonen Möllers stiftelse efter Ann-Christin Rydell (C)

Förslag till beslut
Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
 
att välja … till ny ersättare för Syskonen Möllers stiftelse efter Ann-Christin Rydell (C).

6. Godkännande av optionsavtal angående placering av 
nytt kulturhus/bibliotek (KS/2014/219)

 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna optionsavtalet mellan Höganäs kommun och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden 
AB (SBB) med avsikt att tillsammans arbeta för att skapa rätt förutsättningar att på fastigheten 
Thor 15 och del av fastigheten Höganäs 36:16 etablera ett nytt bibliotek/kulturhus med 
utgångspunkt i Jais Arkitekter skiss daterad den 26 januari 2021,,

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna 
optionsavtalet,

att tidigarelägga 1,5 mnkr i investeringsmedel till 2021 för utrednings och arkitektkostnader för 
projektet kulturhus.

Page 3 of 489



HÖGANÄS KOMMUN

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

KALLELSE
KOMMUNFULLMÄKTIGE

 

7. Godkännande av årsredovisning 2020 för Höganäs 
kommun (KS/2020/567)

 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Höganäs kommuns årsredovisning för 2020,

att finansiera kommunledningskontorets exploateringsenhets ramtillskott om 3,4 mnkr för 2020 
genom ianspråktagande av del av rörelseresultatet.

8. Revisionsberättelse för år 2020 (KS/2021/159)  
Förslag till beslut
Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar

att lägga revisionsberättelsen för 2020 till handlingarna.

9. Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 
exklusive kommunstyrelsen samt bygg- och 
miljönämnden (KS/2020/567)

 

Förslag till beslut
Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja/inte bevilja samtliga nämnder exklusive kommunstyrelsen och bygg- och 
miljönämnden samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för räkenskaper och 
förvaltning år 2020.

10. Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 för 
kommunstyrelsen samt bygg- och miljönämnden 
(KS/2020/567)

 

Förslag till beslut
Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja/inte bevilja kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för räkenskaper och förvaltning år 2020.
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11. Godkännande av uppföljning av intern kontroll 2020 
Höganäs kommun (KS/2020/579)

 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2020 samt uppföljning av 2020 års förbättrings- 
och direktåtgärder.

12. Godkännande av markanvisningsavtal för utveckling av 
Höganäs hamnområde (KS/2017/650)

 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna markanvisningsavtalet med Morshamn fastigheter AB för etablering av 
Kullabygdens Hamnbadshotell, Spa och rökeri i Höganäs hamn,

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet.

13. Godkännande av avsiktsförklaring angående ny båt- 
och husbilsuppställningsplats inom Höganäs hamn 
(KS/2021/82)

 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avsiktsförklaringen med Höganäs Hamnbyggnads AB gällande båt- och 
husbilsuppställningsplatser samt parkeringsplatser inom fastigheterna Höganäs 35:1 och 
Höganäs 36:16,

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna 
avsiktsförklaringen,

att uppdra åt planavdelningen att initiera en planprocess som möjliggör för ny båt- och 
husbilsuppställningsplatser samt parkeringsplatser inom del av fastigheterna Höganäs 35:1 och 
Höganäs 36:15 och i enlighet med markanvisningsavtalet tecknat mellan Höganäs kommun och 
Höganäs Hamnbyggnads AB.
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14. Antagande av ny taxa samt modell för avgifter 
avseende omvårdnad, hemsjukvård och rehab 
(KS/2021/83)

 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
 
att anta ny taxa 600 kr per månad för omvårdnad, för hemsjukvård och rehab där första rehab 
besök ingår i abonnemang av hjälpmedel,
 
att den nya taxan föreslås gälla från den 1 april 2021,
 
att för avgifterna gäller full månadsdebitering om hjälp utgått mer än halva kalendermånaden. 
Månadsdebiteringen nedsätts dock till hälften om hjälp utgått mindre än halva månaden,
 
att taxan räknas om årligen enligt konsumentprisindex.

15. Antagande av uppdaterat stadsmiljöprogram 
(KS/2020/582)

 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar

att anta det uppdaterade stadsmiljöprogrammet.

16. Antagande av ändring av del av detaljplan för del 
Sundstorget m.m (Hajen 14) i Höganäs, Höganäs 
kommun (KS/2019/714)

 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar

att kvarstående erinringar inte tillgodoses,

att anta ändring av del av detaljplan för Sundstorget m.m., Höganäs stad, Höganäs kommun, 
upprättad den 11 februari 2021.
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17. Godkännande av försäljning av Rubinen 7 
(Hultaboskolan) (KS/2021/46)

 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar
 
att godkänna föreslagen försäljning av Rubinen 7 till Samhällsbyggnadsbolaget.

18. Godkännande av riktlinjer för varuexponering samt 
riktlinjer för uteserveringar (KS/2021/70)

 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna riktlinjerna för varuexponering,

att godkänna riktlinjerna för uteserveringar.

19. Utökad borgensram för Sydvatten AB (KS/2020/198)  
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar

att utöka Höganäs kommuns borgensram för Sydvatten AB till 90 000 000 kr

20. Ändringar i de lokala ordningsföreskrifterna 
(KS/2019/460)

 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar

att anta de redaktionella ändringarna i de lokala ordningsföreskrifterna, daterat den 27 januari 
2021.
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21. Delegation av beslutanderätt enligt covid-19-lagen 
(bereds av kommunstyrelsen 2021-03-23) (KS/2021/155)

 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar

att besluta om föreskrifter som kan meddelas med stöd av 13 § lagen (2021:4) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt förordningen (2021:8) 
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

att kommunstyrelsens reglemente, 2 kap 15 §, revideras genom att lägga till följande punkt:

”meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt 
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel med stöd av 8 kap 1 § förordning (2021:8) 
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.”

att kommunstyrelsens rätt att meddela föreskrifter enligt ovan gäller under den tid som covid-
19-lagen är giltig samt omfattar även en eventuell förlängning av covid-19-lagen, förordningen 
och eventuella bemyndiganden som regeringen meddelar med stöd av lagen.

22. Nya motioner och interpellationer (inga anmälda)  

23. 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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KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

2021-03-25

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

DNR
§
Fyllnadsval

Sammanfattning av ärendet
Fyllnadsval behöver förrättas efter kommunfullmäktiges beslut den 28 januari 2021 § 3 att bordlägga 
ersättare till Syskonen Möllers stiftelse efter Ann-Christin Rydell (C)

Beslut
Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar

att välja … till ny ersättare för Syskonen Möllers stiftelse efter Ann-Christin Rydell (C).

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till
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Godkännande av optionsavtal angående 
placering av nytt kulturhus/bibliotek

KS/2014/219
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NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Peter Schölander (M) (ordförande)

Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Lennart Nilsson (S) (2:e 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)

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

Övriga närvarande Anneli Sjöborg (chef för kultur- och fritidsförvaltningen)
Gulistan Batak (plan- och bygglovschef )
Gunilla Sandebert (stadsarkitekt)
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Jacob von Post (chef för samhällsbyggnadsförvaltningen)
Jan Kivisaar (kommunikatör)
Margareta Engkvist Björkenhall (chef för teknik- och 
fastighetsförvaltningen)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)
John Nielsen (fastighetschef)
Mats White (Jais arkitekter)

Sammanträdestid kl 15:00-18:45

Paragrafer §37

JUSTERING
Utsedd att justera Fredrik Eljin (KD)
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UNDERSKRIFTER
Sekreterare ………………………………………………

Jacob Derefeldt

Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander 

Justerande ………………………………………………
Fredrik Eljin (KD)                        

Protokollet justerat den 2021-03-18

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-03-18
anslagits på kommunens anslagstavla
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KS/2014/219
§ 37
Placering av nytt kulturhus/bibliotek
Sammanfattning av ärendet  

Kommunfullmäktige beslöt den 28 februari 2019 § 10 att fastställa bibliotekets nuvarande 
lokalisering som aktuell plats för utveckling av ett nytt bibliotek/kulturhus i Höganäs kommun 
samt uppdrog åt kommunstyrelsen att snarast ge förslag på utformning och gestaltning för ett 
nytt bibliotek/kulturhus.

Kommunen genomförde under våren 2018 en arkitekttävling på hur ett nytt kulturhus/bibliotek 
på befintlig lokalisering kan se ut i framtiden. Som underlag för deras arbete användes ett 
lokalprogram från kultur- och fritidsförvaltningen. De tre förslagen presenterades under hösten 
2018 för en grupp bestående av kommunstyrelsens ordförande Peter Schölander, kultur- och 
fritidsutskottets ordförande Anders Ståhl, kommunchef Herman Crespin, kultur- och 
fritidsförvaltningens chef Anneli Sjöborg, fastighetschef John Nielsen och dåvarande 
stadsarkitekt Sverker Tingdal. Gruppens bedömning var att Jais förslag var det mest lämpliga att 
gå vidare med i den fortsatta processen.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2019 § 113 att uppdra åt kommunstyrelsen att 
initiera en planprocess som möjliggör en utveckling av ett nytt bibliotek/kulturhus på nuvarande 
lokalisering i enlighet med Jais Arkitekter reviderade förslag. Det reviderade förslaget hade 
omarbetats tillsammans med bostadsrättsföreningen Riksbyggen Höganäshus Nr 3 som idag äger 
fastigheten. Det reviderade förslaget innebär att kommunen behöver förvärva, dels nuvarande 
lokaler av bostadsrättsföreningen, samt fyra lägenheter på tredje våningen ovanför bibliotekets 
nuvarande kontorslokaler av Höganäs AB.

Kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2019 § 182 att uppdra åt 
kommunledningskontoret att dels fortsätta diskussionen med Höganäs AB gällande kommunens 
intresse att förvärva bolagets bostadsrätter, samt att fortsätta diskussionen med 
bostadsrättsföreningen gällande ett förvärv av den delen av fastigheten där kommunen ska 
bedriva biblioteks- och kulturverksamhet samt bildande av ett 3-D fastighetsbildning. I 
investeringsplanen finns budgeterat 95 miljoner kronor för nytt bibliotek/kulturhus.

Arbetet 2020 har fokuserats på att komma överens med bostadsrättsföreningen respektive 
Höganäs AB om villkoren för ett förvärv av respektive fastighet/lokaler. Som ett led i detta 
arbete har kommunen tagit fram en extern värdering på fastigheterna. Höganäs AB och 
kommunen har i princip varit överens om prisbilden på de fyra lägenheter som idag ägs av 
Höganäs AB.

När det gäller den delen som kommunen behöver förvärva av bostadsrättsföreningen har både 
kommunen och föreningen låtit göra externa värderingar. Värderingarna pekar på ett värde inom 
intervallet 10 - 15 miljoner kronor. Dessa värderingar ligger dock långt under det beloppet som 
föreningen behöver för att kompensera för bortfallet av den hyra och de lokal- och 
bostadsavgifter som blir följden av en försäljning, varför föreningen vill ha en köpeskilling på 35 
miljoner kronor. Efter ett antal försök att komma överens i frågan kan vi konstatera att parterna 
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står långt ifrån varandra vad gäller villkoren för ett förvärv. Därmed har förutsättningarna för att 
kunna genomföra projektet på bibliotekets nuvarande lokalisering ändrats.

Utredning
Ur ett stadsutvecklingsperspektiv är en lokalisering på Köpmansgatan den bästa. Det finns 
förutsättningar och möjligheter att utveckla stadskärnan och aktiviteter. Dessutom har biblioteket 
ett betydande antal besökare som skapar liv i området. En placering på Köpmansgatan är också 
en viktig pusselbit för att binda samman området kring Magasin 36 och Finkeramiska med 
stadskärnan och hamnområdet. Tidigare utredningar, tillsammans med de investeringar och 
utvecklingsinsatser som kommunen har startat för att utveckla Höganäs centrum samt Höganäs 
som destination, visar att den rimligaste placeringen för bibliotek/kulturhuset är i anslutning till 
nuvarande plats. Mot denna bakgrund har kommunledningskontoret tillsammans 
med  fastighetsavdelningen undersökt förutsättningarna vad gäller andra alternativa placeringar på 
Köpmansgatan.

Förvaltningarna har under vintern fört diskussioner med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 
(SBB) gällande ett nytt bibliotek/kulturhus på fastigheten Thor 15 och Höganäs 36:16. 
Fastigheterna ägs av SBB Höganäs 15 KB med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB som 
koncernmoder respektive Höganäs kommun. Kommunledningskontoret har mot denna 
bakgrund låtit Jais Arkitekter ta fram skisser på hur ett nytt bibliotek/kulturhus skulle kunna 
gestaltas och utformas inom fastigheterna Thor 15 och Höganäs 36:16, se bilaga 1. Som underlag 
för deras arbete har det använts samma lokalprogram som i tidigare förslag. Uppdraget till Jais 
Arkitekter var liksom tidigare att ta fram något som är utmanande, funktionellt, inbjudande och 
hållbart över tiden för en verksamhet i ständig utveckling. Föreslagen byggnad ska ha en stark 
karaktär och stimulera till möten mellan människor. Viktigt är också att den nya byggnaden 
förstärker stadsbilden.

Kommunledningskontorets uppfattning är att ett nytt bibliotek/kulturhus på fastigheterna Thor 
15 och Höganäs 36:16 erbjuder många fördelar jämfört med nuvarande lokalisering. Stråket 
Magasin 36, Finnkeramiska/Blåhallen, Brukskolan, förbi det nya bibliotek/kulturhuset och ner 
till Kvickbadet och hamnområdet blir enklare och tydligare. Det nya förslaget kopplar också på 
ett bättre sätt ihop Storgatan med Köpmansgatan och bjuder därmed in besökare till 
Köpmansgatan från olika håll. Det nya förslaget innebär också mindre svåra ingrepp i befintlig 
fastighet vid byggnationen, vilket gör att kostnaderna för projektet blir lägre. Kommunen 
behöver inte heller leta efter tillfälliga lokaler under byggnationstiden eftersom verksamheten kan 
vara kvar på befintlig plats tills den nya är klar. Priset för ett eventuellt förvärv av att Thor 15 
ligger också inom budgeterad ram och dessutom behöver inte kommunen förvärva Höganäs 
AB:s bostadsrätter för att kunna genomföra projektet. Byggprojektet påverkar inte heller några 
direkta grannar som ska bo i en byggarbetsplats under byggtiden.

Kommunledningskontoret föreslår att kommunen nu tillsammans med SBB seriöst undersöker 
förutsättningarna för att utveckla ett nytt bibliotek/kulturhus på fastigheterna Thor 15 och 
Höganäs 36:16. Som grund för det arbetet har ett optionsavtal mellan kommunen och SBB tagits 
fram. Avtalet innebär att kommunen ska ta fram systemhandlingar för projektet och att parterna 
var för sig utifrån dessa systemhandlingar räknar fram ett förslag till nytt bibliotek/kulturhus 
innebärande att, antingen förvärvar kommunen fastigheten och bygger ett nytt 
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bibliotek/kulturhus i egen regi, eller att SBB genomför projektet och hyr det till kommunen för 
en period av 20 år. Det är viktigt att notera att kommunen ensidigt beslutar om vilket av 
ovanstående alternativ som kommunen väljer att gå vidare med.
 
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet, beslut den 23 februari 2021, § 24,
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 10 februari 2021,
Jais arkitekter, skiss Thor 15, den 26 januari 2021.

 
Förslag till beslut 
Fredrik Eljin (KD), Ulf Molin (C), Lennart Nilsson (S) och Anders Ståhl (M) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut.
 
Leif Löwegren (SD) och Louise Stjernquist (L) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningarna 
för att ta fram fler förslag på placeringar av kulturhus med fokus på Övre Höganäs.
 
Beslutsgång - angående  Leif Löwegrens (SD) och Louise Stjernquists (L) yrkande om återremiss.
Ordförande Peter Schölander (M) ställer utskottets förslag till beslut mot Leif Löwegrens (SD) 
och Louise Stjernquists (L) yrkande om återremiss
under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandena om återremiss.
 
Omröstning begärs.
Ledamöterna godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till avslag till yrkandena om 
återremiss.
Nej-röst för bifall till yrkandena om återremiss.
 
Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster för avslag och 3 nej-röster för bifall till Leif Löwegrens (SD) och Louise 
Stjernquists (L) yrkande beslutar kommunstyrelsen att avslå yrkandena om återremiss.
 
Beslutsgång - angående arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande Peter Schölander (M) ställer utskottets förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna optionsavtalet mellan Höganäs kommun och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden 
AB (SBB) med avsikt att tillsammans arbeta för att skapa rätt förutsättningar att på fastigheten 
Thor 15 och del av fastigheten Höganäs 36:16 etablera ett nytt bibliotek/kulturhus med 
utgångspunkt i Jais Arkitekter skiss daterad den 26 januari 2021,,

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna 
optionsavtalet,
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KOMMUNSTYRELSEN

2021-03-09

SIGNATUR

 

att tidigarelägga 1,5 mnkr i investeringsmedel till 2021 för utrednings och arkitektkostnader för 
projektet kulturhus.
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättningen att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan

att uppdra åt planavdelningen att avsluta planprocessen gällande fastigheten Möllan 24,

att uppdra åt planavdelningen att initiera en detaljplan med avsikt att möjliggöra en utveckling av 
ett nytt bibliotek/kulturhus på fastigheterna Thor 15 och del av Höganäs 36:16 i enlighet med 
Jais reviderade förslag den 26 januari 2021.

Reservationer
Louise Stjernquist (L) och Leif Löwegren (SD) reserverar sig till förmån för sina egna förslag till 
beslut.

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Anslaget nedtages den 2021-04-13
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NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Peter Schölander (M) (ordförande)

Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Lennart Nilsson (S) (2:e 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)

Ej tjänstgörande ersättare Helena Svensson (M)
Ann-Britt Strufve (M)
Bertil Ziegler (M)
Gertrud Greén (C)
Katarina Sandén (C)
Barbara Struglics Bogs (KD)
Reinhold Knutsson (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 15:00-18:45

Paragrafer §54

JUSTERING
Utsedd att justera Fredrik Eljin (KD)

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

Jacob Derefeldt

Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander 
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Justerande ………………………………………………
Fredrik Eljin (KD)                        

Protokollet justerat den 2021-03-18

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-03-18
anslagits på kommunens anslagstavla
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KS/2014/219
§ 54
Förslag om folkomröstning angående placering av nytt kulturhus
 

Förslag till beslut
Leif Löwegren (SD) yrkar att det ska ske en folkomröstning angående placering av ett nytt 
kulturhus.
 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer Leif Löwegrens (SD) förslag under proposition och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att avslå Leif Löwegrens (SD) yrkande att det ska ske en folkomröstning angående placering av 
ett nytt kulturhus.

Reservation
Leif Löwegren (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå yrkandet.

Anslaget nedtages den 2021-04-13
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN

2021-02-10
KS/2014/219

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

Placering av nytt kulturhus/bibliotek
Sammanfattning av ärendet
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslöt den 28 februari 2019 § 10 att fastställa bibliotekets nuvarande lokalisering som 
aktuell plats för utveckling av ett nytt bibliotek/kulturhus i Höganäs kommun samt uppdrog åt 
kommunstyrelsen att snarast ge förslag på utformning och gestaltning för ett nytt bibliotek/kulturhus.

Kommunen genomförde under våren 2018 en arkitekttävling på hur ett nytt kulturhus/bibliotek på 
befintlig lokalisering kan se ut i framtiden. Som underlag för deras arbete användes ett lokalprogram från 
kultur- och fritidsförvaltningen. De tre förslagen presenterades under hösten 2018 för en grupp bestående 
av Peter Schölander, Anders Ståhl, Herman Crespin, Anneli Sjöborg, John Nielsen och Sverker Tingdal. 
Gruppens bedömning var att Jais förslag var det mest lämpliga att gå vidare med i den fortsatta processen.
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-28 § 113 att uppdra åt kommunstyrelsen att initiera en 
planprocess som möjliggör en utveckling av ett nytt bibliotek/kulturhus på nuvarande lokalisering i 
enlighet med Jais Arkitekter reviderade förslag. Det reviderade förslaget hade omarbetats tillsammans med 
bostadsrättsföreningen Riksbyggen Höganäshus Nr 3 som idag äger fastigheten.  Det reviderade förslaget 
innebär att kommunen behöver förvärva, dels nuvarande lokaler av bostadsrättsföreningen, samt fyra 
lägenheter på tredje våningen ovanför bibliotekets nuvarande kontorslokaler av Höganäs AB.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-xx-xx § xx att uppdra åt kommunledningskontoret att dels fortsätta 
diskussionen med Höganäs AB gällande kommunens intresse  att förvärva bolagets bostadsrätter, samt att 
fortsätta diskussionen med bostadsrättsföreningen gällande ett förvärv av den delen av fastigheten där 
kommunen ska bedriva biblioteks- och kulturverksamhet samt bildande av ett 3-D fastighetsbildning. I 
investeringsplanen för perioden 20xx – 20xx finns budgeterat 95 miljoner kronor för nytt 
bibliotek/kulturhus.

Arbetet 2020 har fokuserats på att komma överens med bostadsrättsföreningen respektive Höganäs AB 
om villkoren för ett förvärv av respektive fastighet/lokaler. Som ett led i detta arbete har kommunen tagit 
fram en extern värdering på fastigheterna. Höganäs AB och kommunen har i princip varit överens om 
prisbilden på de fyra lägenheter som idag ägs av Höganäs AB.
 
När det gäller den delen som kommunen behöver förvärva av bostadsrättsföreningen har både 
kommunen och föreningen låtit göra externa värderingar. Värderingarna pekar på ett värde inom 
intervallet 10 - 15 miljoner kronor. Dessa värderingar ligger dock långt under det beloppet som föreningen 
behöver för att kompensera för bortfallet av den hyra och de lokal- och bostadsavgifter som blir följden 
av en försäljning, varför föreningen vill ha en köpeskilling på 35 miljoner kronor. Efter ett antal försök att 
komma överens i frågan kan vi konstatera att parterna står långt ifrån varandra vad gäller villkoren för ett 
förvärv. Därmed har förutsättningarna för att kunna genomföra projektet på bibliotekets nuvarande 
lokalisering ändrats.
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Utredning
Ur ett stadsutvecklingsperspektiv är en lokalisering på Köpmansgatan den bästa. Det finns förutsättningar 
och möjligheter att utveckla stadskärnan och aktiviteter. Dessutom har biblioteket ett betydande antal 
besökare som skapar liv i området. En placering på Köpmansgatan är också en viktig pusselbit för att 
binda samman området kring Magasin 36 och Finkeramiska med stadskärnan och hamnområdet.  Tidigare 
utredningar, tillsammans med de investeringar och utvecklingsinsatser som kommunen har startat för att 
utveckla Höganäs centrum samt Höganäs som destination, visar att den rimligaste placeringen för 
bibliotek/kulturhuset är i anslutning till nuvarande plats. Mot denna bakgrund har 
kommunledningskontoret tillsammans med fastighetsavdelningen undersökt förutsättningarna vad gäller 
andra alternativa placeringar på Köpmansgatan. 

Vi har under vintern fört diskussioner med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) gällande ett nytt 
bibliotek/kulturhus på fastigheten Thor 15 och Höganäs 36:16. Fastigheterna ägs av SBB Höganäs 15 KB 
med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB som koncernmoder respektive Höganäs kommun. 
Kommunledningskontoret har mot denna bakgrund låtit Jais Arkitekter ta fram skisser på hur ett nytt 
bibliotek/kulturhus skulle kunna gestaltas och utformas inom fastigheterna Thor 15 och Höganäs 36:16, 
se bilaga 1. Som underlag för deras arbete har det använts samma lokalprogram som i tidigare förslag. 
Uppdraget till Jais Arkitekter var liksom tidigare att ta fram något som är utmanande, funktionellt, 
inbjudande och hållbart över tiden för en verksamhet i ständig utveckling. Föreslagen byggnad ska ha en 
stark karaktär och stimulera till möten mellan människor. Viktigt är också att den nya byggnaden 
förstärker stadsbilden.

Undertecknades uppfattning är att ett nytt bibliotek/kulturhus på fastigheterna Thor 15 och Höganäs 
36:16 erbjuder många fördelar jämfört med nuvarande lokalisering. Stråket Magasin 36, 
Finnkeramiska/Blåhallen, Brukskolan, förbi det nya bibliotek/kulturhuset och ner till Kvickbadet och 
hamnområdet blir enklare och tydligare. Det nya förslaget kopplar också på ett bättre sätt ihop Storgatan 
med Köpmansgatan och bjuder därmed in besökare till Köpmansgatan från olika håll. Det nya förslaget 
innebär också mindre svåra ingrepp i befintlig fastighet vid byggnationen, vilket gör att kostnaderna för 
projektet blir lägre. Kommunen behöver inte heller leta efter tillfälliga lokaler under byggnationstiden 
eftersom verksamheten kan vara kvar på befintlig plats tills den nya är klar. Priset för ett eventuellt förvärv 
av att Thor 15 ligger också inom budgeterad ram och dessutom behöver inte kommunen förvärva 
Höganäs AB:s bostadsrätter för att kunna genomföra projektet. Byggprojektet påverkar inte heller några 
direkta grannar som ska bo i en byggarbetsplats under byggtiden. 

Kommunledningskontoret föreslår att kommunen nu tillsammans med SBB seriöst undersöker 
förutsättningarna för att utveckla ett nytt bibliotek/kulturhus på fastigheterna Thor 15 och Höganäs 
36:16. Som grund för det arbetet har ett optionsavtal mellan kommunen och SBB tagits fram. Avtalet 
innebär att kommunen ska ta fram systemhandlingar för projektet och att parterna var för sig utifrån dessa 
systemhandlingar räknar fram ett förslag till nytt bibliotek/kulturhus innebärande att, antingen förvärvar 
kommunen fastigheten och bygger ett nytt bibliotek/kulturhus i egen regi, eller att SBB genomför 
projektet och hyr det till kommunen för en period av 20 år. Det är viktigt att notera att kommunen 
ensidigt beslutar om vilket av ovanstående alternativ som kommunen väljer att gå vidare med.  

Beslutsunderlag 
Jais arkitekter, skiss Thor 15, den 26 januari 2021.

Page 22 of 489



TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN

2021-02-10
KS/2014/219

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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att godkänna optionsavtalet mellan Höganäs kommun och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) 
med avsikt att tillsammans arbeta för att skapa rätt förutsättningar att på fastigheten Thor 15 och del av 
fastigheten Höganäs 36:16 etablera ett nytt bibliotek/kulturhus med utgångspunkt i Jais Arkitekter skiss 
daterad 2021-01-26,

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna optionsavtalet,

att tidigarelägga 1,5 mnkr i investeringsmedel till 2021 för utrednings och arkitektkostnader för projektet 
kulturhus.

Kommunstyrelsen föreslås besluta, under förutsättningen att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan 

att uppdra åt planavdelningen att avsluta planprocessen gällande fastigheten Möllan 24,

att uppdra åt planavdelningen att initiera en detaljplan med avsikt att möjliggöra en utveckling av ett nytt 
bibliotek/kulturhus på fastigheterna Thor 15 och del av Höganäs 36:16 i enlighet med Jais reviderade 
förslag, bilaga 1.

Herman Crespin
Kommunchef

Anneli Sjöborg
Kultur- och fritidschef

John Nielsen
Fastighetschef

Page 23 of 489



   KULTURHUS  HÖGANÄS

SKISS, THOR 15
  21 01 26

Page 24 of 489



 2 / 11  21  01  26     KULTURHUS     HÖGANÄS      
Va
sa
ga
tan

Torggatan

III

II

I

Va
sa
ga
tan

PARKERING               TRG          INLAST  TORG    

FÖRUTSÄTTNINGAR

+
KULTURHUS
ARKITEKTUR
STADEN

HANDELSGATA

HAV

KULTURSTRÅKÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
GRÖNSTRÅKÅÅÅÅÅÖÖ

SITUATIONSPLAN
1:800 (A3)

UTSIKT 1
SUNDET / KVÄLLSSOL / DANMARK

UTSIKT 2
KYRKA / STAD / GRÖNSKA

UTSIKT 3
SKOLA / IDROTT / KULTURSTRÅK

I

II

III

Page 25 of 489



 3 / 11  21  01  26     KULTURHUS     HÖGANÄS      

SITUATIONSPLAN
1:500 (A3)

K U L T U R H U S ,  H Ö G A N Ä S
K V  T H O R
S K I S S  P L A N  1
1 : 2 0 0  ( A 3 )
2 0 2 0 . 1 2 . 1 6

Page 26 of 489



 4 / 11  21  01  26     KULTURHUS     HÖGANÄS      

PLAN 1 - ENTRÉPLAN
1:200 (A3)

Page 27 of 489



 5 / 11  21  01  26     KULTURHUS     HÖGANÄS      

PLAN 2
1:200 (A3)

Page 28 of 489



 6 / 11  21  01  26     KULTURHUS     HÖGANÄS      

PLAN 3
1:200 (A3)

Page 29 of 489



 7 / 11  21  01  26     KULTURHUS     HÖGANÄS      

PLAN 0
1:200 (A3)

Page 30 of 489



 8 / 11  21  01  26     KULTURHUS     HÖGANÄS      

FASAD MOT VÄSTER

FASAD MOT SÖDER

Page 31 of 489



 9 / 11  21  01  26     KULTURHUS     HÖGANÄS      

BLICKFÅNG / DESTINATION PÅ AVSTÅND

Page 32 of 489



 10 / 11  21  01  26     KULTURHUS     HÖGANÄS      Page 33 of 489



 11 / 11  21  01  26     KULTURHUS     HÖGANÄS      Page 34 of 489



Page 35 of 489



Page 36 of 489



Page 37 of 489



Page 38 of 489



Page 39 of 489



Page 40 of 489



7

Godkännande av årsredovisning 2020 för Höganäs 
kommun

KS/2020/567
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NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Peter Schölander (M) (ordförande)

Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Lennart Nilsson (S) (2:e 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)

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

Övriga närvarande Caroline Pamp (ekonom)
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Jan Kivisaar (kommunikatör)
Maria Bylund (ekonomichef)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)
Sandra Flodmark (redovisningsansvarig)

Sammanträdestid kl 15:00-18:45

Paragrafer §29

JUSTERING
Utsedd att justera Fredrik Eljin (KD)

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

Jacob Derefeldt
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Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander 

Justerande ………………………………………………
Fredrik Eljin (KD)                        

Protokollet justerat den 2021-03-18

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-03-18
anslagits på kommunens anslagstavla
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KS/2020/567
§ 29
Godkännande av årsredovisning 2020 för Höganäs kommun
Sammanfattning av ärendet  

Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har sammanställt bokslut och årsredovisning för 
2020. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lagen (2018:597) om kommunal bokföring 
och redovisning som gäller från och med räkenskapsåret 2020 och rekommendationer från Rådet 
för kommunal redovisning som är normerande organ på området.

Utifrån nämndernas uppföljning av strategier och mål är bedömningen som helhet att 
verksamheten bedrivs i linje med kommunens vision och strategier. Kommunen ligger i framkant 
inom många områden, till exempel inom skola, äldreomsorg samt inom näringslivsområdet.

Resultatet för kommunen uppgick till 55,9 mnkr och balanskravsutredningen visar att det inte 
finns något balanskravsresultat att återställa. Resultatet för kommunkoncernen uppgick till 100,0 
mnkr. Årets resultat innefattar bland annat stimuleringsmedel från staten i form av generella 
statsbidrag som en följd av Coronapandemin. Stimulansmedlen har skapat förutsättningar för att 
teckna en pensionsförsäkring för del av intjänade pensionsförmåner. Detta har belastat resultatet 
med ca 40 mnkr.

Investeringarna i kommunen uppgick till 228,2 mnkr av budgeterade 410,1 mnkr vilket innebär 
en genomförandegrad på 55,6 procent. Kassalikviditeten för kommunen låg vid utgången av 2020 
på 36 % (51 %) och har därmed försämrats sedan förra bokslutet. Detta är ett resultat av de 
senaste årens höga investeringsutgifter. För att hantera den svaga likviditeten är avsikten att 
återaktivera den checkkredit som kommunchef kan göra enligt gällande delegationsordning. 
Soliditeten är fortsatt stark med 63 % (64 %). Motsvarande siffror för kommunkoncernen är 71 
% (95 %) avseende kassalikviditet och 52 % (55 %) avseende soliditet.

Under året har samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört investeringar motsvarande 32,9 mnkr 
av budgeterade 70,2 mnkr. På motsvarande sätt har teknik- och fastighetsförvaltningen investerat 
154,7 mnkr av budgeterade 240,2 mnkr inom den skattefinansierade verksamheten och 41,3 
mnkr av budgeterade 83,4 mnkr inom den avgiftsfinansierade verksamheten. Avvikelserna beror 
främst på senarelagda startdatum med anledning av planarbete och betalningsplaner. I de flesta 
projekt begärs återstående medel enligt investeringsbudgeten därför att flyttas fram till 2021.

Den omfattande analys och utredning som gjorts av exploateringsredovisningen innebär att 
kommunen från och med räkenskapsåret 2020 följer gällande lagstiftning och normering gällande 
hantering och exploateringsinkomster och –utgifter. Förutom att eget kapital stärkts under året 
genom intäktsföring av inkomster i projekten resulterar utredningen i att exploateringsenheten 
behöver ett ramtillskott på 3,4 mnkr för att täcka driftkostnader i verksamheten.
 
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet, beslut den 23 februari 2021, § 10,
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 4 februari 2021,
Kommunledningskontoret, årsredovisning för 2020.
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Förslag till beslut 
Ulf Molin (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
 
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 Höganäs kommuns årsredovisning för 2020,

att finansiera kommunledningskontorets exploateringsenhets ramtillskott om 3,4 mnkr för 2020 
genom ianspråktagande av del av rörelseresultatet.

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige

Anslaget nedtages den 2021-04-13
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Årsredovisning 2020 för Höganäs kommun
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har sammanställt bokslut och årsredovisning för 2020. 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
som gäller från och med räkenskapsåret 2020 och rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning som är normerande organ på området.

Utifrån nämndernas uppföljning av strategier och mål är bedömningen som helhet att verksamheten 
bedrivs i linje med kommunens vision och strategier. Kommunen ligger i framkant inom många områden, 
till exempel inom skola, äldreomsorg samt inom näringslivsområdet.

Resultatet för kommunen uppgick till 55,9 mnkr och balanskravsutredningen visar att det inte finns något 
balanskravsresultat att återställa. Resultatet för kommunkoncernen uppgick till 100,0 mnkr. Årets resultat 
innefattar bland annat stimuleringsmedel från staten i form av generella statsbidrag som en följd av 
Coronapandemin. Stimulansmedlen har skapat förutsättningar för att teckna en pensionsförsäkring för del 
av intjänade pensionsförmåner. Detta har belastat resultatet med ca 40 mnkr. 

Investeringarna i kommunen uppgick till 228,2 mnkr av budgeterade 410,1 mnkr vilket innebär en 
genomförandegrad på 55,6 procent. Kassalikviditeten för kommunen låg vid utgången av 2020 på 36 % 
(51 %) och har därmed försämrats sedan förra bokslutet. Detta är ett resultat av de senaste årens höga 
investeringsutgifter. För att hantera den svaga likviditeten är avsikten att återaktivera den checkkredit som 
kommunchef kan göra enligt gällande delegationsordning. Soliditeten är fortsatt stark med 63 % (64 %). 
Motsvarande siffror för kommunkoncernen är 71 % (95 %) avseende kassalikviditet och 52 % (55 %) 
avseende soliditet.

Under året har samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört investeringar motsvarande 32,9 mnkr av 
budgeterade 70,2 mnkr. På motsvarande sätt har teknik- och fastighetsförvaltningen investerat 154,7 mnkr 
av budgeterade 240,2 mnkr inom den skattefinansierade verksamheten och 41,3 mnkr av budgeterade 83,4 
mnkr inom den avgiftsfinansierade verksamheten. Avvikelserna beror främst på senarelagda startdatum 
med anledning av planarbete och betalningsplaner. I de flesta projekt begärs återstående medel enligt 
investeringsbudgeten därför att flyttas fram till 2021.

Den omfattande analys och utredning som gjorts av exploateringsredovisningen innebär att kommunen 
från och med räkenskapsåret 2020 följer gällande lagstiftning och normering gällande hantering och 
exploateringsinkomster och –utgifter. Förutom att eget kapital stärkts under året genom intäktsföring av 
inkomster i projekten resulterar utredningen i att exploateringsenheten behöver ett ramtillskott på 3,4 
mnkr för att täcka driftkostnader i verksamheten.

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets ekonomiavdelnings årsredovisning för 2020
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att godkänna Höganäs kommuns årsredovisning för 2020.

att finansiera kommunledningskontorets exploateringsenhets ramtillskott om 3,4 mnkr för 2020 genom 
ianspråktagande av del av rörelseresultatet.

Herman Crespin
Kommunchef

Maria Bylund
Ekonomichef
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850
personer deltog  
i Kulturhöstens  
evenemang. 

14
elskåp i Höganäs  
centrum har fått  

ny klädsel med bilder  
från Kullabygden

16
WiFi-sensorer sattes  

upp för att  
mäta trängsel

7
kommuner  

har tillsammans  
köpt en flygplats

300
tillsynstillfällen/ 
inspektioner av  
smittskydd på  

serveringsställen

36
granar har satts  
upp runt om i  
kommunen 

 för att skapa 
 julstämning 

 

1
Höganäs har lägst 
avgifter i Skåne för  

el, fjärrvärme,  
renhållning och VA 

enligt Nils Holgersson 
undersökningen

3
röda hjärtan pryder  
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vattentorn

1
tillgänglighets- 

samordnare anställdes 
 i kommunen
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(hållbart medarbetar- 
engagemang)

35 
ungdomar deltog i  

det nystartade  
ungdomsrådet

1
Sveriges  
godaste 

 kranvatten

1
1:a plats i Skåne i  
Lärarförbundets 

 ranking

  
212 456 
tegelstenar har lagts 
längs med Storgatan 

15 500
nya elmätare har  

installerats - det vill  
säga 97% av alla  

kommunens mätare

1
pandemi

870
matinköp till personer i 

riskgrupper har  
gjorts av volontärer

82%
av elever i årskurs 9 

uppnår kunskapskra-
ven i samtliga ämnen. 
10%-enheter högre än 

snittet i Skåne

150
seniorer har deltagit i 
friskvårdssatsningen  

Senior Sport Challenge

731 
bygglovsansökningar 

totalt.

130 
volontärer har hjälpt 
till med matinköp till 

personer i riskgrupper 
under året

 

26 000
lökar har planterats i  

Folkparken enligt  
medborgarnas  

önskemål

ÅRET I 
S IFFROR

2020
H Ö G A N Ä S  K O M M U N

gör skillnad
BLI VOLONTÄR

WWW.HOGANAS.SE/VOLONTAR

160 hemleveranser av böcker gjorde biblioteket

1 swish-robban, kommunens första robot som bokför  
swishinbetalningar

32 kommunanställda intervjuades till Kommunkompassen 

270 894 böcker lånades ut på biblioteken i kommunen

162 bygglovsansökningar kom in för nya bostäder

59% av bygglovsansökningarna lämnades in via en e-tjänst

90% väljer digital faktura från kommunen

30 VR-glasögon nyttjas i undervisningen 

1000 gymnasieelever har haft distansundervisning under våren och 
veckorna innan jul

1000 besök görs av hemtjänsten varje dag

35 e-tjänster från socialtjänsten i syfte att förenkla för medborgaren
93% är nöjda med sin äldreomsorg

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FINANSIELLA RAPPORTER

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

EKONOMISK ÖVERSIKT
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engångskaraktär. Det har också medfört möjlighet att 
agera för att minska kommande års kostnader, genom 
att försäkra och lösa in ytterligare en del av pensions-
skulden. Befolkningsutvecklingen i Höganäs innebär 
att efterfrågan på skola, vård och omsorg fortsätter att 
öka. Den positiva utvecklingen vi haft för skatteintäk-
terna fortsätter att vara positiv – men kommer att av-
mattas de kommande åren och kommer inte utvecklas i 
samma takt som tidigare. Det innebär att vi måste fort-
sätta att utveckla våra verksamheter. Det är nödvändigt 
att vi fortsätter hitta nya lösningar och arbetssätt. Med 
den stabila ekonomi som vi har så finns det goda för-
utsättningar att bli en ännu bättre kommun med hög 
livskvalitet. Kullabygden är en fantastisk plats med både 
närhet till storstaden, naturen och hela världen.

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

Peter Schölander,  

(M), kommunstyrelsens ordförande

Trots pandemi och smittspridning så ser jag ett enga-
gemang och framgångsrika resultat i alla våra verksam-
heter! Jag kan konstatera att vi har mycket att vara stolta 
över. Kommunens samtliga verksamheter fortsätter att 
utvecklas i en positiv riktning. Det planeras och byggs 
nya bostäder i alla kommundelar. Under året har vi 
placerats högt i flera olika rankingar, till exempel inom 
näringsliv och skolan samt Sveriges bästa kranvatten. 
Vår drivkraft har varit och är alltjämt att vi ska leverera 
välfärdstjänster till kommunmedborgarna som både 
är effektiva och håller hög kvalitet. Vi har under året 
genomlyst alla våra verksamheter genom att göra den 
så kallade Kommunkompassen, ett verktyg för att ana-
lysera och mäta kvaliteten i kommunens alla processer 
- Höganäs kommun vill vara bäst i landet och bli årets 
kvalitetskommun 2021. Vi har fortsatt arbeta med pro-
cesser som på sikt kommer att stärka vår kommun ännu 
mer som en destination genom arbetet med utveck-
lingen av Höganäs hamnområdet, nytt kulturhus/bib-
liotek, djupare samverkan mellan Höganäs Keramiskt 
Center och Höganäs Muséum samt samarbetet kring 
Två Halvöar med Båstad och Ängelholm.  

Samtidigt som vi fortsätter att utveckla välfärden i 
vår kommun ska vi behålla vår goda ekonomi. Det är 
en utmaning som haft stort fokus även under 2020. 
De ekonomiska förutsättningarna har förändrats ett 
flertal gånger under detta pandemiår. Regeringens stöd 
till kommunerna har gynnat Höganäs. Det resultat vi 
nu redovisar beror till stor del på det stödet som är av 

2020 har varit ett år som inte liknar något tidigare år – alla verksamheter har präglats av den pandemi 
som vi befinner oss i. Vi har utfört vårt uppdrag på ett synnerligen utmärkt sätt. Pandemin har prövat oss 
på flera sätt men jag kan med stolthet säga att vår organisation är stark och har beredskap för att snabbt 
ställa om för att klara uppdraget som våra kommunmedborgare har gett oss. 

E
» Samtidigt som vi 

fortsätter att utveckla  
välfärden i vår kommun 
ska vi behålla vår goda 

ekonomi
              Peter Schölander, (M)

TT REKORDSTARKT RESULTAT!
 

Page 50 of 489



6 7

UTBILDNINGSNÄMNDEN

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

SOCIAL- 
FÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- 
FÖRVALTNINGEN

RÄDDNINGS- 
TJÄNSTEN

KULTUR- & FRITIDS- 
FÖRVALTNINGEN

KOMMUNLEDNINGS- 
KONTORET

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNFULLMÄKTIGE

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

SAMHÄLLSBYGGNADS- 
FÖRVALTNINGEN

KULTUR- & FRITIDSUTSKOTTET

PLANUTSKOTTET

MILJÖUTSKOTTET

ARBETSUTSKOTTET

VALNÄMNDEN

TEKNIK- & FASTIGHETS- 
FÖRVALTNINGEN

ARBETSUTSKOTTET ARBETSUTSKOTTET

FÖRETAG MED  
ÄGARINTRESSEN

NSR 11,5% 
Sydvatten AB 2,9%

Höganäs Hamnbyggnads AB 3,3%
Ängelholm Helsingborgs flygplats 

Holding AB 10,7% 

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

DEN KOMMUNALA 
KONCERNEN

NÄMNDER
SOCIALNÄMNDEN 

DEN KOMMUNALA KONCERNEN

 

AB Höganäshem har till uppgift att inom kommu-
nen förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller 
tomträtter med bostäder och/eller lokaler för affärs-, 
kontors- och industriverksamhet och därmed jämför-
bar verksamhet. Bolaget har ett fastighetsbestånd på 
cirka 1 350 lägenheter och 180 lokaler. 

AB Höganäshem är ägare till Fastighets AB Viken 
Eken till 100 procent.

Höganäs Energi AB bedriver eldistribution i ett lokalt 
elnät, bedriver produktion, distribution och handel 
med fjärrvärme i Höganäs och ansvarar för utbyggna-
den av den digitala infrastrukturen i Höganäs kom-
mun. 

KOMMUNEN OCH DE 
KOMMUNALA BOLAGENS UPPDRAG 
I den kommunala koncernen ingår de helägda  
bolagen Höganäs Energi AB, AB Höganäshem, Höga-
näs Omsorg AB, Mark och exploatering AB och Hotell 
Strandbaden Höganäs AB. 

Höganäs Omsorg AB är ett bolag som i nära samarbete 
med socialförvaltningen i Höganäs verkställer de myn-
dighetsbeslut som kommunen fattar vad gäller vård och 
omsorg enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårds-
lagen och Lag om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS).

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

Hotell Strandbaden Höganäs AB  och Mark och 
exploatering AB är också helägda där Fastighets AB 
Höganäs Kaktusen 32, Höganäs kommun Öre-
strandsanläggningen AB och Norra Höganäs Mar-
kutveckling AB ligger under Mark och eploatering 
AB. 

PRIVATA 
UTFÖRARE*
En komplett  

lista över utförare 
 finns på  sidan 69.

NÄRINGSLIVSUTSKOTTET
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Å
MANDATTID: 4 år 
VID SENASTE VALET 2018:  
fördelades ledamöterna enligt nedan

KOMMUNEN
FEM ÅR I SAMMANDRAG BOKSLUT BOKSLUT BOKSLUT BOKSLUT BOKSLUT

2020 2019 2018 2017 2016
Verksamhetens nettokostnader, mnkr -1 475,9 -1 430,0 -1 360,5 -1 343,1 -1 290,5
Antal invånare 31 december 27 168 26 942 26 566 26 193 25 847

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

Finansnetto, mnkr 18,8 6,5 15,0 19,0 14,0

Skatteintäkter inkl kommunalekonomisk utjämning, 
mnkr

1 513,0 1 455,5 1 387,5 1 351,0 1 291,0

Årets resultat, mnkr 55,9 32,0 42,0 27,4 14,7

Resultat/kommunens skatteintäkter och generella 
bidrag, %

3,7% 2,2% 3,0% 2,0% 1,1%

Årets resultat/invånare, kr 2 058 1 188 1 581 1 046 569
Eget kapital, mnkr 1 103,3 1 005,9 973,9 960,0 1 161,0
Totala tillgångar, mnkr 1 748,1 1 566,3 1 643,4 1 550,0 1 533,0

Nettoinvesteringar, mnkr 228,2 143,0 185,0 124,0 115,0
Nettoinvesteringar/invånare, kr 8 400 5 308 6 964 4 734 4 449
Egen låneskuld (1) 214,0 145,0 145,0 145,0 0,0
Soliditet 63% 64% 67% 65% 79%
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 51% 48% 39% 41% 42%
Kassalikviditet 36% 51% 77% 108% 126%
Pensionsförmåner som intjänats före 1998, mnkr 211,4 253,7 263, 4 282,0 485,0

1. Lån är upptaget av VA-verksamheten.

Å ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS utveckling
DEN KOMMUNALA KONCENEN

 FEM ÅR I SAMMANDRAG BOKSLUT BOKSLUT BOKSLUT BOKSLUT BOKSLUT
2020 2019 2018 2017 2016

Verksamhetens nettokostnad -1 407,1 -1 219,2 -1 293,2 -1 271,3 -1 238,4
Årets resultat 100,0 230,3 82,0 70,9 44,7

Soliditet 52% 55% 49% 52% 62%
Kassalikviditet 71% 95% 73% 94% 94%
Eget kapital 1 784,0 1630,2 1 399,8 1 346,9 1 503,2
Långfristig låneskuld 941,3 702,7 692,3 591,0 314,0

 

P O L I T I S K  S T Y R N I N G
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Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Varje år, 
i samband med budget, fastställer kommunfull-
mäktige i Höganäs de finansiella mål och strate-
gier som ligger till grund för uppföljning och vär-
dering av god ekonomisk hushållning för näst-
kommande år. Varje nämnd och helägt bolag ska 
också fastställa nämndmål som är kopplade till 
strategierna. I denna förvaltningsberättelse följs 
mål och strategier upp, indelat i fyra perspektiv. 

HÖGANÄS VISION 2025
Höganäs vision 2025 är att vi ska fortsätta att växa. 
Visionen består av fem olika byggstenar som beskriver 
var kommunen vill vara år 2025 och som resulterar i 
ett övergripande befolkningsmål – 30 000 invånare år 
2025. Visionen grundar sig bland annat på en om-
världsanalys som beskriver vad Höganäs kommun mås-
te satsa på för att hänga med i utvecklingen. För att nå 
det tillstånd som byggstenarna beskriver har åtta strate-
gier tagits fram. 

Strategierna finns till för att hjälpa kommunen att för-
flytta sig framåt med sikte på visionsbyggstenarna. Stra-
tegierna kan beskrivas som fokusområden och ska ut-
värderas kontinuerligt. De kan förändras under resans 
gång beroende på de utmaningar som kommunen står 
inför. Till strategierna kopplas nämndmål och det är till-
sammans med nämndmålens sammanlagda utfall som 
en bedömning görs hur det har gått för en strategi. Till 
strategierna finns även strategiambassadörer kopplade, 
det är tjänstemän som besitter en nyckelkompetens som 
är kopplad direkt till strategin. Strategierna bedöms uti-
från fyra färger: 

  Strategin är nådd och styr rakt mot visionen.

 Strategin är nästan nådd.

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

 Strategin är inte nådd.

NÄMNDMÅL
Utifrån de åtta strategierna har kommunens nämn-
der satt upp mål. På det viset byggs det upp en tydlig 
koppling, en röd tråd, mellan visionsbyggstenarna och 
strategierna å ena sidan och nämndmålen för verksam-
heterna å andra sidan.  Utifrån dessa mål ska förvalt-
ningarna ta fram verksamhetsplaner som leder till att 
nämndmålen uppnås.  Nämndmålen finns i verksam-
hetsberättelsen under respektive nämnds rubrik. Plane-
ring och uppföljning görs uppdelat i de fyra perspekti-
ven, ekonomi, medborgare, medarbetare samt utveckling. 

BUDGETPROCESSEN
Budgetprocessen utgår från kommunens budgetprinci-
per. Principerna fastställs årligen av kommunfullmäktige 
i samband med att budget för nästkommande år behand-
las. Principerna beskriver bland annat att kommunsty-
relsens arbetsutskott varje vår beslutar om nämndernas 
planeringsram. Nämnderna ska därefter upprätta ett bud-
getförslag inom beslutad planeringsram.  

Enligt Kommunallagen (2017:725) 11 kap. § 10 ska 
kommunfullmäktige fastställa budgeten för nästkom-
mande år innan november månads utgång. Förvaltning-
arna upprättar därefter en internbudget inom ramen för 
de tilldelade anslagen. Internbudgeten ska också inne-
hålla handlingsplaner för verksamheten. 

UPPFÖLJNINGSPROCESSEN  
Enligt kommunens budgetprinciper ansvarar budgetan-
svariga chefer för att planera och genomföra verksamhe-
ten inom fastställd budget. Budgetansvariga ska därför lö-
pande följa upp och analysera budgetavvikelser och vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett utfall i balans 
med budget. 

VISIONS-
BYGGSTENAR

STRATEGIER NÄMNDSMÅL

AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

UPPSIKTSPLIKTEN 
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över 
hela kommunens samlade verksamheter, för såväl nämn-
der som för kommunala bolag. Budget med flerårsplan, 
verksamhetsplaner och mål är viktiga styrdokument som 
ger underlag för genomförande av verksamhet och eko-
nomi. Varje månad görs en månadsrapport där prognoser 
om större budgetavvikelser eller större brister i verksam-
heten redovisas. Månadsrapporten har utvecklats med 
att kontinuerligt göra en bedömning med 12 månaders 
perspektiv framåt. Den 31 augusti varje år görs en delårs-
rapport med uppföljning av verksamheter och ekonomi. 
Efter årets slut upprättas ett bokslut och det görs en år-
lig bokslutsgenomgång där nämndpresidier, koncernled-
ning och ekonomer sammanfattar det gångna året. Med 
analysen från årets uppföljning och med bokslutet i ryg-
gen drar budgetprocessen igång på nytt.

INTERN KONTROLL
Intern kontroll handlar om att se till att våra verksam-
heter bedrivs så effektivt som möjligt och att vi når de 
mål som beslutats utifrån våra grunduppdrag, lagar och 
regler. I arbetet ingår att förebygga, upptäcka och åtgärda 
fel och brister som hindrar kommunen att nå sina mål på 
ett säkert och effektivt sätt. Detta gör kommunen varje år 

genom att upprätta interna kontrollplaner, där framtagna 
risker kontrolleras, följs upp och åtgärdas.  I takt med att 
omvärlden förändrats genom exempelvis nya lagar, nya 
mål och inte minst ny teknik så behöver även det interna 
kontrollarbetet uppdateras, det är på så sätt ett ständigt 
pågående utvecklingsarbete. 

Kommunens nämnder och helägda bolag  är an-
svariga för den interna kontrollen inom sitt respektive 
område. Genom uppsiktsplikten har kommunstyrelsen 
ett övergripande ansvar och en samordnande roll för att 
det är god intern kontroll inom hela kommunen. Ar-
betet följer reglementet för intern kontroll med därtill 
framarbetade anvisningar,  rapporterings- och uppfölj-
ningsmaterial. 

Samtliga nämnder och styrelser har gjort uppfölj-
ning av de kontroller och åtgärder som beslutats om i 
intern kontrollplan för 2020. På de kontroller som vi-
sat avvikelse under året har det gjorts en eller flera för-
bättringsåtgärder som följs upp under 2021.

SYNPUNKTSHANTERING
Under året har det kommit in totalt 118 ärenden i vår 
e-tjänst Höganäs Direkt för synpunkt- och klagomåls-
hantering. Av dessa ärenden är 32 stycken inskickade ano-
nymt. Den kategori som använts oftast är ”bygga och 
bo”. När det gäller felanmälan, till exempel ej fungerande 
gatubelysning, oklippta gräsmattor, döda djur och klot-
ter, hänvisar vi våra medborgare till DeDu där felanmä-
lan kan göras till gata och park. Under året kom det in 
totalt 1 777 synpunkter i DeDu, där släckt belysning är 
den kategori som använts mest med totalt 322 ärenden.

På enhetsnivå ansvarar budgetansvariga för att löpande 
informera närmste chef om enhetens ekonomiska läge. 
Uppföljning till kommunstyrelsen på förvaltningsnivå 
görs löpande via månadsrapporter. I delårsbokslutet pre-
senteras en prognos för helårets resultat. 

S T Y R N I N G  O C H  U P P F Ö L J N I N G 
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OCH EKONOMISK STÄLLNING
Ett långsiktigt hållbart Höganäs är en viktig visions-
byggsten i Höganäs vision 2025. Höganäs ska ha en 
fortsatt stark beredskap för ekonomiska risker och ska 
vara bland Sveriges ekonomiskt allra starkaste kommu-
ner. God ekonomisk hushållning är en viktig del i den 
hållbara utvecklingen.

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

Höganäs kommun ska, som ansvarig för medbor-
garnas skattepengar, sträva efter att dessa används kost-
nadseffektivt och ändamålsenligt. Höganäs kommun 
ska ha en långsiktig ekonomisk tillväxt och ett resultat 
som garanterar framtida kommuninvånare en bibehål-
len eller förbättrad nivå på verksamhet, service och an-
läggningar. Strategier, mål och riktlinjer för verksamhe-
ten ska bidra till att resurserna i verksamheten används 
till rätt saker och att de används på ett effektivt sätt.

För att nå en god ekonomisk hushållning har kommu-
nen definierat:

• Finansiella mål och riktlinjer
• Strategier, mål och riktlinjer för verksamheten

Avstämningen av god ekonomisk hushållning görs  av 
kommunfullmäktige i samband med behandlingen av 
budget, delårsrapport och årsredovisning.

De båda finansiella målen är uppnådda. Kommu-
nen ska redovisa ett positivt resultat, det vill säga ett 

överskott motsvarande 1,5 % inklusive finansnetto och 
del av outnyttjade reserver, i förhållande till kommu-
nens skatteintäkter och generella statsbidrag. Utfallet 
motsvarar 3,7 procent och målet är uppfyllt. Det andra 
finansiella målet är att investeringar inom skattefinan-
sierad verksamhet ska vara självfinansierade. Höganäs 
kommuns skattefinansierade verksamhet är fri från lån 
och även detta mål är således uppnått. 

De strategier som definierats för att nå visionen 
och en god ekonomisk hushållning är sammantaget 
uppnådda eller på god väg. I visionen strävar vi efter 
att bli fler medborgare i kommunen. Vi växer snabbt 
och framförallt ökar andelen äldre. Utifrån nämnder-
nas uppföljning av mål och verksamhetsberättelser är 
vår bedömning som helhet att verksamheten bedrivs i 
linje med kommunens visionsbyggstenar och strategier. 
Ekonomin är stabil och resultatet är positivt. Vi rör oss 
således i rätt riktning och med en ekonomi i balans. 
Bedömningen är att Höganäs kommun har en god 
ekonomisk hushållning för 2020.

Under året har kommunen växt med 226 personer. 
Den 31 december 2020 hade Höganäs 27 168 med-
borgare i kommunen. Befolkningsgrafen ovan visar 
Höganäs kommuns befolkningsutveckling från 2014 
till 2020. 

STRATEGI:  Förbättra kommunikationerna

Driva, samarbeta och 
arbeta för att få till 
stånd utbyggnad av 
fysisk och digital infra-
struktur ikommunala, re-
gionala och nationella 
sammanhang.

Bredbandsutbyggnaden är helt färdig och nu har alla hushåll och företag möjlighet att an-
sluta sig till fiber (1000/1000 Mbit/s). 

Resandet med kollektivtrafiken har minskat avsevärt i och med pandemin. En utmaning 
är att behålla antalet avgångar på turer med få resenärer då regionen behöver omfördela kost-
naderna inom kollektivtrafiken. Vi har under året byggt ut en pendlarparkering vid busstor-
get i Höganäs för att förenkla för en hållbar pendling med kollektivtrafik till Helsingborg. 
Även för att underlätta för boende och besökare i Mölle har en parkeringsplats upprättats vid 
infarten till Mölle. På så sätt har antalet bilar i området runt hamnen minskat och tryggheten 
för fotgängare och cyklister ökat. 

Ett nytt gång- och cykelvägnät har byggts på nya stadsdelen Tornlyckan. Stora delar av 
Storgatan i centrala Höganäs har byggts om till gångfartsområde, så kallad gårdsgata, som är 
till för att främja gång- och cykeltrafik där trafiken sker på fotgängarens villkor. 

Kommunen har tillsammans med sex andra kommuner inom familjen Helsingborg 
förvärvat Ängelholms Helsingborgs flygplats.

  VISIONSBYGGSTEN: FULL FART INOM OCH TILL HÖGANÄS 
I Höganäs är det nära till allt för boende, besökare och företag, tack vare utvecklade  
möjligheter att färdas spårbundet, med flyg, med buss, med cykel och till fots. Därtill en 
modern digital infrastruktur där alla har en snabb internetuppkoppling.

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

UPPFÖLJNING AV VÅRA VISIONSBYGGSTENAR OCH STRATEGIER

1
STRATEGIER 

•  Internationell kunskapskraft
FEM VISIONSBYGGSTENAR 2015-2025

Full fart inom och till Höganäs •  Upplevelsemotorn Höganäs
Växande småstadscharm • Långsiktigt hållbart Höganäs

30 000
 INVÅNARE ÅR 2025
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Stärkt social hållbarhet
Utveckla dialog och service

Förverkliga miljömässig hållbarhet
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STRATEGI:  Arbetsgivare i framkant

Vi ska uppfattas som en 
av de bästa arbetsplat-
serna i Sverige. Vi ska 
vara en cool, modern 
ochinnovativ arbetsgi-
vare. Vi ska ha ett ledar-
skap och ett medarbet-
arskap som är tydligt, 
engagerat och
professionellt. Vi ska 
skapa utvecklingsmöj-
ligheter och ta tillvara 
medarbetarnas kompe-
tenser.

Årets medarbetarundersökning fick vi mycket goda resultat, vårt HME (totalindex för hållbart me-
darbetarengagemang) ökade från 82 till 85, vilket är näst bäst i Sverige. Alla tre parametrarna; mo-
tivation, ledarskap och styrning, ökade. Index för ledarskap ökade från 81 till 85. Förhoppningsvis 
en effekt av det omfattande ledarskapsprogrammet som vi genomfört 2019 och 2020.

Frisktalet har tyvärr gått ner, från 95,3 till 94,4. En förklaring är troligen den rådande pan-
demin och rekommendationen att stanna hemma vid minsta symtom. Totalt sett har långtidss-
jukfrånvaron gått ner vilket är ett gott tecken, men korttidsfrånvaron har kraftigt ökat. Årets 
personalomsättning (andelen avslut) var 8,1% vilket är så nära man kan komma målet på max 8% 
-utan att riktigt uppnå det. Omständigheterna kring pandemin har troligen bidragit, det har varit 
tämligen svalt på arbetsmarknaden totalt sett och allt högre arbetslöshetstal -även om Höganäs har 
lägre nivåer jämfört med övriga Skåne och Sverige.

Vi har erbjuder våra anställda träningspass utanför arbetstid, tyvärr har inte alla erbjudande 
om friskvårdsaktiviteter kunnat genomföras och några har ställts om till online kurser.

STRATEGI:  Stärk skolans bredd och spets

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

Höganäs verksamheter inom samtliga skolformer visar höga resultat och i vissa fall bland de 25 
procent bästa i landet. Verksamheterna har stort fokus på undervisning med ledorden“hela barnet-
hela vägen”. Förskolorna arbetar med att lägga grunden för kommunens barn inom matematik 
och språk, som grundskolan sedan vidareutvecklar. Grundskolorna arbetar med tidiga insatser och 
utvecklar arbetet kring den nationella läsa-skriva-räkna garantin för årskurs F-3, för att tidigt iden-
tifiera behov hos eleverna. Individuella bedömningar, kartläggningar och extra stöd inom samtliga 
skolformer ger resultat.

I årskurs 9 har närmare 82 procent uppnått kunskapskraven inom samtliga ämnen, vilket är ett 
högt resultat jämfört med andra kommuner (riket 73,9 procent samt Skåne 72,3 procent). Inom 
gymnasiet har Höganäs en positiv utveckling och 78,7 procent av elever inom de högskoleförbere-
dande programmen uppnår grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år.

En framgångsfaktor inom verksamheterna är hög kompetens och behöriga lärare samt en god 
arbetsmiljö och arbetsledning. Under senaste året har även arbetet med individuell uppföljning och 
kontinuerlig uppföljning av resultat inom skolområdena utvecklats.

För att ytterligare kunna öka elevernas möjligheter till att lyckas i skolan har utbildningsför-
valtningen utifrån “Hela barnet-hela vägen”, tagit fram en kvalitetsbild, dvs definierat begreppet 
kvalitet - vad vi önskar se i våra verksamheter utifrån denna bild.
För att stärka barn, elever och medarbetares digitala kompetens sker fortsatt kompetensutveckling. 
Kommunen ger förutsättningar för en framtida utveckling av den digitala lärmiljön genom att ha 
investerat i Virtual Reality-utrustning och erbjudit en utbildning i användningen av dessa.

Kommunen har ett antal övningsskolor. Att vara övningsförskola/skola innebär att genom ett 
nära samarbetet med universitet eller högskola ta emot en större grupp lärarstudenter och erbjuda 
en praktik med hög kvalitet. Samarbetet med lärosätena är en strategi för att på sikt knyta kompe-
tenta medarbetare till skolverksamheten för att hålla en hög kvalitet.
Inom kommunen arbetar vi tillsammans för att stärka elevernas kunskaper gällande framtida 
yrkesval. Förutom Work Walk Week har vi tagit fram en kommunplan tillsammans med Ung Före-
tagsamhet.

Sommarlovsentreprenörer genomfördes även i år, dock var kickoffveckan digital, sedan fick 
ungdomarna driva sitt eget företag med hjälp av digital coachning och avslutningen var också digi-
tal. Från Höganäs var det sju ungdomar som drev företag under sommaren, det har varit allt från 
analysprogram för butiker till miljövänliga kassar och god honung.

Höganäs kommun rankas som bästa skolkommun i Skånes och nummer 11 i Sverige av 
Lärarförbundet. Detta är ett resultat som vi är stolta över.

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

Gör det ännu 
enklare att starta, 
etablera, driva och 
utveckla företag. 
Företagarna ska 
vara en självklar
del av kommunens 
utveckling. Ha 
ett gemensamt 
förhållningssätt till 
det goda värdska-
pet inåt och utåt.

Arbetet med att fortsätta förenkla för företag fortsätter och ger resultat. Höganäs har fått mycket goda 
omdömen i de båda undersökningar som mäter företagsklimat. I SKR:s Insiktsundersökning var Höganäs 
trea i Sverige 2019. Det innebär att vi tappar två placeringar sen mätningen året innan, men att vi alltjämt 
är bäst i Skåne.
Resultatet av Svenskt Näringslivs totala ranking av det lokala företagsklimatet 2020 presenterades i septem-
ber och den visade att Höganäs kommun behåller en topplacering även i denna undersökning. Även om 
vi tappar något i det sammanfattande omdömet ligger vi på en fjärde plats i landet när Svenskt Näringsliv 
rankar företagsklimatet 2020. I Skåne är vi etta.
Inom ramen för Familjen Helsingborgsamarbetet fortsätter utbildningen “Motiverande samtal för han-
dläggare” inom våra olika myndighetsområden. Den rådande situationen med pandemin har påverkat 
arbetet med företagslots samt våra företagsbesök. Åtta företagslotsar och tjugo företagsbesök har ändå 
kunnat genomföras. Företagsbesöken återupptogs efter sommaren, då i digital form. Ett flertal företag har 
under året med anledning av coronakrisen kontaktats via e-post och telefon. Stadshusluncherna pausades 
under våren men kom igång under hösten igen, även dessa har genomförts i digital form. “Årets Företagar-
fest” fick tyvärr ställas in, istället delades priser ut i de olika kategorierna i samband med stadshuslunchen 
under hösten.

Med anledning av covid-19 har kommunen under året tagit fram en rad näringslivsfrämjande åtgärder 
för att underlätta för de lokala företagen. Vi har bland annat stöttat handeln genom euronäsförsäljning och 
genom att bereda stadens restauranger möjlighet att leverera luncher till lunch till bland annat stadshuset 
och förskolor. Företag i kommunen har också fått möjlighet till uppskov på fakturor och betalningar.

STRATEGI:  Växla upp upplevelsenäringen

Skapa förutsättnin-
gar att utveckla nya 
besöksattraktioner 
ihop med näringen 
och vässa de besök-
sattraktioner som re-
dan finns. Arbeta till-
sammans med företag 
och föreningar för att 
stärka upplevelseutbu-
det och destinationen 
Höganäs/Kullabyg-
den. Stärk stadskärnan 
till en livligare upplev-
else- och handelsplats. 
Utveckla utbudet 
av kultur-, sport och 
rekreationsmöjligheter.

På grund av pandemin har mycket av vårt arbete med att utveckla varumärket och destinationen Höganäs 
Kullabygden behövt ställas om eller flyttas fram. Vårt press- och PR-arbete tillsammans med Tourism in 
Skåne har pausats då inga internationella influencers och journalister haft möjligheten att besöka oss. Vi 
har genomfört en kampanj ihop med Tourism in Skåne på den nationella marknaden på sociala medier, 
med fokus på det oväntade, detta för att jobba med att sprida ut besökarna i Skåne. Inom samarbetet 
med Bjärehalvön har nu även Ängelholm anslutit och i år tog vi fram ett magasin fullt med inspiration 
från våra Två Halvöar. 15 000 exemplar trycktes och tog slut redan i augusti. Vi har inom Två Halvöar-
samarbetet annonserat i HD, Hallandsposten, på Instagram och Facebook. Nytt för i år är en turbåt mel-
lan Torekov-Mölle som på grund av dåligt väder tyvärr endast gick vid ett tillfälle, men turen blev fullbo-
kad och planer finns på fler turer nästa år.
Utöver detta har vi jobbat med fokus på vår hemsida och på visit Höganäs Instagramkonto. 2020 hade vi 
en rekordsommar, där näringslivet vittnar om en otrolig omsättningsutveckling, hos ett aktivitetsföretag 
med så mycket som 90 % ökning. På Kullaberg hade vi 287 975 vandrare mellan januari-augusti, vilket 
är en ökning med 68 % jämfört med 2019.
Flera projekt pågår fortlöpande med syfte att stärka strategin. Exempel på detta är utvecklingen av ham-
nområdet, sammanslagning av Keramiskt center och Höganäs museum liksom ombyggnaden av Stor-
gatan.
Enligt statistik från SCB startade 242 företag i Höganäs kommun under 2020. Av de nystartade företa-
gen är 16 stycken inom besöksnäringsbranschen.

 
VISIONSBYGGSTEN: UPPLEVELSEMOTORN HÖGANÄS
Höganäs som destination är en stark dragare för boende, besökare och företagare. Människorna ström-
mar till kommunen för äventyr i naturskön miljö. Attraktionerna i kommunen samlas i en gemensam 
upplevelsebild som alla kan berätta om och vara del av.

OMVÄRLDSANALYS: Höganäs måste hänga med i besöksnäringen som är en stor och växande bransch 
som professionaliseras snabbt. 

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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STRATEGI:  Utveckla dialog och service
Skapa smarta 
forum och former 
för konstruktiv 
dialog med med-
borgare, näringsliv 
och föreningsliv.
Utveckla service 
i framkant för att 
möta krav på smi-
dighet, enkelhet 
och snabbhet.

Arbetet med att fortsätta utveckla vår tillgänglighet och service har fortsatt under 2020. Höganäs har 
fått mycket goda omdömen i båda undersökningar som mäter företagsklimat.

Medborgarundersökningen genomförs vartannat år och under hösten skickades enkät ut till 1200 
medborgare. Höganäs ligger högt inom samtliga tre delområden som behandlas. Höganäs hamnar på 
en delad andraplats i mätningen av NRI, Nöjd regionindex, som handlar om kommunen som en plats 
att bo och leva i. Vi delar förstaplatsen i mätningen av NMI, Nöjdmedborgarindex, som handlar om 
kommunens olika verksamheter. Slutligen delar vi andraplatsen i mätningen av NII, Nöjd inflytande-
idex som handlar om medborgarens inflytande på kommunala beslut. Enligt SKR:s undersökning av 
KKiK, Kommunernas kvalitet i korthet, är Höganäs tillgänglighet betydligt högre än genomsnittet -70 
% får svar inom 60 sekunder, att jämföra med snittet för deltagande kommuner på 57%. Antal samtal 
per månad har minskat med ungefär 200, istället har antalet chattar mer än fördubblats och att frågor 
via messenger på Facebook ökat.

Kommunen arbetar med digitalisering och med utveckling av fler e-tjänster.  Exempel på digitali-
sering är trängselappen som utvecklades för att bidra till en minskad smittspridning inför sommaren 
2020 där besökare och invånare kunde se hur många människor som befann sig på utvalda platser i 
kommunen såsom Kvickbadet, Mölle hamn och Naturum på Kullaberg.

Våra samrådsmöten för pågående detaljplaner genomförs numera digitalt, så att medborgare ska 
kunna kommunicera med oss i realtid hemifrån. Det är precis samma innehåll som på ett fysiskt sam-
råd fast med ökad tillgänglighet. Vi har sett ett stort ökat deltagande sedan vi gick över till digitala 
samråd och responsen har varit mycket positiv. Det har också visat sig vara enklare för enskilda indi-
vider att yttra sig då man inte behöver vara rädd för andra deltagares eventuella reaktioner på det man 
säger. Mötet kan också ses i efterhand och det har varit möjligt att lämna synpunkter i efterhand. 

Vi har under året planerat för Höganäs Visionsdagar syftar till att skapa en mötesplats där in-
vånare, företagare och besökare tillsammans med kommunens anställda kan diskutera och engagera sig 
i viktiga frågor som på olika sätt handlar om Höganäs framtid.

Det har under året till stor del handlat om att säkerställa att våra medborgare, företagare, förening-
sliv och besökare haft tillgång till information om covid-19 så att de kan känna sig trygga i kontakten 
med oss, oavsett kommunens verksamhetsområde.

VISIONSBYGGSTEN: VÄXANDE SMÅSTADSCHARM
Befolkningstillväxt, mötesplatser och alternativa boendeformer möjliggör en dynamisk miljö där 
kommunen blir ännu mer levande. Höganäs kommun bygger vidare på en varierad boendemiljö ge-
nom att möta en större variation av livsstilar och behov i alla livsfaser. Den charmiga enkelheten och 
närheten finns kvar 2025.
OMVÄRLDSANALYS: Höganäs behöver förstå samhället där det finns allt fler med olika etnisk/kulturell 
bakgrund, livsstilar och engagemang i nya former.
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VISIONSBYGGSTEN: LÅNGSIKTIGT HÅLLBART HÖGANÄS
Höganäs växer och utvecklas med minskad belastning på miljön. Höganäs har fortsatt stark beredskap för 
ekonomiska risker genom att vara bland Sveriges ekonomiskt allra starkaste kommuner. Höganäs har en 
stark social sammanhållning och gemenskap som präglas av tillit och tolerans. Det är lätt att leva hälsosamt 
i Höganäs.

OMVÄRLDSANALYS: Höganäs behöver ha beredskap för åldrande befolkning, ekonomisk kris, klimatför-
ändringar och resursbrist.

STRATEGI:  Förverkliga miljömässig hållbarhet

Integrera miljömässig 
hållbarhet i alla proces-
ser och verksamheter.
Tydliggör och ta hänsyn 
till miljökonsekvenser av 
våra beslut.

Den samlade bedömningen är att miljöprogrammets mål går framåt. Målen har utvecklats i rätt riktning, 
trots den pågående pandemin som har försvårat arbetet med ett par mål. Mätdata för utsläppen av väx-
thusgaser visar på minskade utsläpp jämfört med föregående år. Vi närmar oss återigen målet.
Höganäs kommuns hållbarhetsarbete hamnade i topp bland landets kommuer i kategorin “större städer 
och stadsnära kommuner”när Dagens Samhälle utvärderade kommunernas arbete med globala målen i 
Agenda 2030.

Aktiviteter till invånare har försvårats eller uteblivit under året på grund av pandemin. Aktiviteter 
under Earth Week i slutet av mars fick ställas in på grund av nationella restriktioner. Arbete med barn och 
ungas engagemang i dessa frågor är fortsatt stort. Det finns ett växande intresse för återbruk på skolorna 
och under året har ett projekt för att lära elever om globala målen startats.
Ytterligare följder av pandemin syns i fjärrvärmens spillvärmenyttjande som varit sämre än förväntat på 
grund av mindre produktion hos Höganäs Sweden AB.

Antalet digitala möten har ökat mycket under året när fysiska möten har undvikits för att minska 
smittspridning. Resor med flyg har minskat mycket under året på grund av de reserestriktioner som gällt 
för kommunens anställda. Konferenser har arrangerats digitalt och har överlag forcerat fram mer digitala 
arbetssätt. Koldioxidhalten i atmosfären har däremot inte påverkats nämnvärt av förändringar under året. 
Men förändringarna öppnar för ett mindre klimatbelastande beteende kommande år, vilket kan påverka 
framtida klimat.

Höganäs arbetar med framtagande av en lokal och aktuell koldioxidbudget (ClimateVisualizer) som 
kommer ge invånare och beslutsfattare en kunskapsplattform om kommunens klimatpåverkan och arbetet 
för att minska den. Höganäs går in som referenskommun i utbildningsprojektet från Klimatsekretariatet 
och Uppsala universitet som ska bredda ClimateVisualizer från att vara ett informationsverktyg till att 
också fungera som en interaktiv lärandeplattform. Projektet syftar till att ta fram en serie lektioner med 
material och lärarstöd för högstadium och gymnasium.
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STRATEGI:  Stärkt social hållbarhet

Utveckla levande livs-
miljöer för att möta olika 
behov och skeenden i 
livet. Utöka möjlighet-
erna till möten mellan 
människor. Erbjuda alla 
samma möjligheter 
att bidra, som att vara 
med i
samhällsgemenskapen.

Arbetet för stärkt social hållbarhet fortsätter och ger önskade resultat. Under året gjorde Dagens Samhälle 
en rankning över kommunernas framgångar inom Agenda 2030-arbete, där social hållbarhet är en av tre 
bärande delar. Höganäs kom på första plats i rankningen vad gäller “städer och stadsnära kommuner” 
och resultatet visar att vi är särskilt starka inom områdena god samhällsutveckling samt hälsa och välbe-
finnande. Kommunens skolelever presterar väl, långtidsarbetslösheten är låg och medellivslängden är bland 
de högsta i landet. Den upplevda tryggheten bland invånare är också hög tack vare ett aktivt brottsföre-
byggande arbete och god samverkan både internt och externt.

I ljuset av pandemin har vi också sett hur viktig den sociala hållbarheten är – tilliten till andra män-
niskor och till samhället har prövats. Många har ställt upp och hjälpt till med bland annat matinköp till 
personer i riskgrupper genom Volontärcenter. Likaså har vi sett hur viktigt det är med mötesplatser och 
tillgång till information – inte minst fritidsgårdarna och biblioteken som hållit öppet för våra invånare.

Arbetslösheten har stigit under året, som ett resultat av den påverkan covid-19 haft på ekonomin och 
konjunkturen. Höganäs har trots allt klarat sig ganska väl när det gäller arbetslöshet om man jämför med 
övriga Skåne och Sverige. Förskola och skola uppvisar goda resultat när det gäller trygghet. Inom förskola 
har resultatet förbättrats ytterligare från 98 % till 99 %, inom grundskolan svarar 93 % att de känner sig 
trygga och motsvarande siffra på gymnasiet är 86 %.

Mötesplatser, aktiviteter och känslan av gemenskap har varit särskilt viktig under året. Vi har arbetat 
aktivt med att bredda och tillgängliggöra kultur- och fritidsutbudet för fler och en mängd olika typer av 
aktiviteter och evenemang har anordnats. Vi har också arbetat med barnkonventionen samt med tillgäng-
lighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättningar - en ny tillgänglighetssamordnare anställ-
des under året.

Socialnämndens verksamheter uppvisar fortsatt goda resultat i olika brukarundersökningar. Inom 
äldreomsorgen anger 98 % i den senaste nationella brukarundersökningen att de är nöjda med hemtjän-
stens bemötande. Undersökningen omfattar både verksamheter i egen regi och extern regi. Inom Individ- 
och Familjeomsorgen visar brukarundersökningen 2020 att 97 % är nöjda med bemötandet. Inom LSS 
är drygt 88 % som bor i gruppbostad eller servicebostad nöjda med bemötandet. 90 % av brukarna inom 
daglig verksamhet är nöjda med bemötandet.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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KUNGLIGT BESÖK
Året började med kunglig glans, den 29 januari 2020 
besökte Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan Vic-
toria och Prins Daniel Höganäs. Besöket fokuserade på 
näringslivsfrågor med besök på företag i Höganäs samt 
ett besök på Keramiskt center. Höganäs kommun ligger 
i topp när det gäller företagsklimat och vi är stolta och 
glada att detta fått spridning uppåt i landet. 

MEDBORGARNA I PANDEMIN
Under våren fattade krisledningsnämnden ett beslut som 
stödpaket för föreningar och kulturliv som drabbats av 
coronakrisen. När pandemin var ett faktum bestämde sig 
kommunen snabbt för att ”inte ställa in utan att ställa 
om”. Nationaldagsfirandet direktsändes från Tivolihuset 
och det skapades extra feriejobb för ungdomar mellan 
18-21 år. Kullagymnasiet bedrev digital distansunder-
visning. För de sex avgångsklasserna på Kullagymnasiet 
anordnades ett speciellt program för att fira elevernas 
skolgång men samtidigt följa de råd som folkhälsomyn-
digheten gett. De bjöds på middag på Saluhallen, Hamn-
krogen, Bryggan eller på Hotellet & Co. Det fanns skär-
mar så att eleverna var uppkopplade med varandra mel-
lan restaurangerna. Vi hade en känd konferencier under 
kvällen som dök upp på de olika restaurangerna med 
olika upptåg och aktiviteter. Även Smith & Thell, som 
skulle ha uppträtt på årets Mat- och sommarfest, upp-
trädde för studenterna. Även omfattande informations-
insatser har gjorts under året – allt för att minska smitt-
spridningen i samhället.

MEDBORGARNA REKOMMENDERAR
75 procent av våra medborgare kan starkt rekom-
mendera vänner och bekanta att flytta till kommu-
nen, medan 5 procent vill avråda från det. Det är ett 
av budskapen från de medborgare som svarat på årets 
medborgarundersökning. 1200 slumpvist utvalda per-
soner i åldrarna 18-84 år fick under hösten möjlighet 
att svara på ett antal frågor, 46 procent tog chansen och 
delade med sig av sin syn på kommunen, kommunens 
verksamheter och hur möjligheterna till att vara med 
och påverka är. 

HÖGANÄS KOMMUNS SKOLOR 
BÄST I SKÅNE
I Lärarförbundets rankning ”Bästa skolkommun 2020” 
placerar sig Höganäs kommun i topp i Skåne och på plats 
elva i Sverige. Det är nittonde året i rad som Lärarförbun-
det släpper rankingen för ”bästa skolkommunen”. Den 
baseras på tio olika kvalitetskriterier, som vägs samman 
till ett index. Det är här som Höganäs kommun i år gör 
ett riktigt bra resultat. När det gäller kriterier som re-
surser till undervisning, utbildade lärare och lärartäthet 
har kommunen höjt sig jämfört med 2019. Den största 
förbättringen rör kategorin ”friska lärare”, där kommu-
nen har gått från plats 246 till fjortonde bästa i landet.

SVERIGES GODASTE KRANVATTEN 
Riksfinalen i tävlingen Sveriges godaste kranvatten är 
avgjord. Av 104 tävlande kommuner blev det vi i Höga-
näs som kammade hem segern. Juryns omdöme av vårt 
goda vatten är: ”Ett vinnarvatten med självklar elegans 
och utsökt fräschör. Här finns balans, karaktär och en 
klingande längd. Som Fröding skrev ‘i varje droppe är 
en ädelsten’.”

KVALITETEN I VÅRA VERKSAMHETER 
MED MEDBORGAREN I FOKUS
Höganäs deltar i projektet ”Kommunens Kvalitet i 
Korthet” (KKiK). Syftet är att genom jämförelser ska-
pa kunskap om kommunernas kvalitet och effektivitet 
ur ett medborgarperspektiv. Projektet drivs av Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR).

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

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

BARN OCH UNGA

STÖD OCH OMSORG

SAMHÄLLE OCH MILJÖ

Läs om våra resultat på nästa sida...

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE, MEDBORGARE

VÄSENTLIGA  HÄNDELSER  
M E D B O R G A R E

Strategierna ”växla upp upplevelsenäringen”, ”stärk skolans bredd och 
spets” och nyaste strategin ” Stärkt social hållbarhet”  är kopplade till 

perspektivet medborgare. 
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KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK)
Ett antal nyckeltal som är plockade ur de cirka 40 mått som är med i KKiK presenteras nedan. Diagrammen vi-
sar resultatet, värdet, från den kommun med sämst resultat och den kommun med bäst resultat. Det visar också 
resultatet för Höganäs och vilket som är medelvärdet. De färgglada måttlinjerna anger hur Höganäs  kommuns 
resultat rankas i jämförelse med andra kommuner. Grön ruta betyder att Höganäs resultat ligger bland de 25 procent 
av kommunerna med bäst resulat, gul ruta bland de 50 procent i mitten och röd ruta bland de 25 procent som har 
minst fördelaktigt resultat. Den vita trendpilen till höger anger om värdet är en förbättring eller en försämring för 
Höganäs mellan 2019 och 2020. 

   Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, 
    andel

PROCENT

SÄMST BÄST

93,815,7 70,169,5

HÖGANÄS

    Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan

4,06,6 5,25,4

BÄSTMEDELSÄMST

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

SÄMST BÄSTMEDEL

10068,9 92 95,7

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

10067,1 87,7 89,3

MEDELSÄMST

Andelen elever som tar examen från gymnasiet inom 4 
år är relativt stabilt sedan 2015 med cirka 66 procent 
för pojkar och 75 procent för flickor (medel 70,1 pro-
cent). I detta resultat ingår också de elever som började 
gymnasiet på introduktionsprogram, exempelvis nyin-
vandrade elever. I Höganäs ligger medel på 69,5 pro-
cent vilket är en margiell minskning sedan tidigare år.  

Nio av tio elever får godkänt i idrott och hälsa i 
Sverige men här finns mycket stora variationer mellan 
skolenheter, där det i vissa skolor endast är hälften av 
eleverna som fått godkänt betyg. I Höganäs ligger vi 
bra till,  av alla i åk 9 har 95,7 procentgodkänt betyg i 
idrott och hälsa. Vi vet att idrottandet minskar i landet 

bland såväl flickor som pojkar och i alla åldersgrupper 
och hoppas att pandemin inte bidragit till avhopp när 
aktiviteter legat nere. 

Personaltätheten inom förskolan sjunker något till 
snittet 5,2 barn per årsarbetare i Svergie, Höganäs ligger 
ytterligare lite högre med 5,4 årsarbetare per barn.  

Matematiken i åk 6 tillhör de globala målen där vi 
kan se att fler och fler i barn i Sverige inte klarar mate-
matiken. Höganäs ligger något över medel i Svergie på 
89,3 procent. Totalt sätt i Sverige går det att se skillna-
der mellan flickor och pojkars resultat men också vilken 
utbildning som föräldrarna har spelar roll på barnens 
resultat. 

BA
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BÄST

    Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd,  
    medelvärde

SÄMST BÄSTMEDEL

293 16 7

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

6275 64 37

BÄSTMEDELSÄMST

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

SÄMST BÄSTMEDEL

723 1519

    Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel 

10052 81 87

MEDELSÄMST BÄSTST
Ö

D
 O

C
H 

O
M

SO
RG

HÖGANÄS

HÖGANÄS

ANTAL BARN

PROCENT

HÖGANÄS

PROCENT

HÖGANÄS

DAGAR

HÖGANÄS

DAGAR

HÖGANÄS

ANTAL

HÖGANÄS

PROCENT
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Väntetiden för beslut om försörjningsstöd har i Sveri-
ge legat i princip oförändrad, med ett medelvärde på 16 
dagar. Däremot är spridningen mellan kommuner stor, 
från två dagar upp till 93 dagar. I Höganäs har vänteti-
den minskat från 10 till 7 dagar sedan förra året.

Väntetid till boende för äldre och funktionshindrade 
med särskilda behov ökar generellt sett vad gäller med-
elvärde, vilket är en negativ utveckling. I Höganäs har vi 
relativt kort väntetid till särskilt boende, 37 dagar, inom 
äldreomsorgen. För LSS har vi för få med ansökningar 
och värdet kan därför inte mätas. 

Medelvärdet vad avser personalkontinuitet inom 
öppen hemtjänst ligger stabilt på 15 personer i snitt i 
Sverige. Spridningen av resultaten mellan kommuner 
sträcker sig från 7 personer till 23 personer. I Höganäs 

har vi ett genomsnitt på 19 personer. Detta gäller hos 
de personer, 65 år eller äldre, som har två eller fler besök 
av hemtjänsten varje dag (måndag-söndag). Mätningen 
avser tiden mellan 07.00-22.00. Trygghetslarm, matle-
veranser och hemsjukvårdspersonal räknas inte. Brukare 
som inte bott i det egna hemmet under hela eller delar 
av mätperioden exkluderas ur mätningen.

Brukarbedömningnen av hemtjänst och äldreboende 
gäller personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett 
att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten. I 
undersökningen får de svara på frågor om de känner sig 
trygga, lider av oro, deras generella hälsotillstånd, be-
mötande och om de ofta besväras av ensamhet. Här har 
Höganäs bättre resultat på 87 procent än rikes 81pro-
cent men har även fortsättningsvis en förbättringspo-
tential. 

    Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett 
    direkt svar på en enkel fråga 

SÄMST MEDEL

9326 56
70

    Delaktighetsindex, andel av maxpoäng på frågeformulär

9118 56 91

MEDELSÄMST

   Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person

SÄMST BÄSTMEDEL

273779 503541

    Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel 

836 3024

MEDEL
HÖGANÄS

SÄMST
HÖGANÄS

PROCENTPROCENT

HÖGANÄS

KILO

BÄST

Resultaten vad gäller tillgänglighet och bemötande 
fortsätter vara starka. Medelvärdet i Sverige för svar på 
e-post inom ett dygn är 87procent där Höganäs ligger 
på 98 procent. Trenden för svar på en enkel fråga per 
telefon har varit uppåtgående sedan 2013. Däremot är 
spridningen stor mellan kommunerna, från 26 till 93 
procent. 
   Det återinförda nyckeltalet ”delaktighetsindex” visar 
på en stor spridning mellan kommunerna där 91 pro-
cent av maxvärde är högsta värde och 18 procent lägst. 
Höganäs innehar maxvärdet 91 vilket är bland annat 
ett resultat efter att ha arbetat med strategin ”utveckla 
dialog och service” under ett antal år. Värdet baseras på 
25 frågor för att få en samlad bild av hur väl kommu-
nen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens 

utveckling, exempelvis via medborgardialoger och möj-
ligheten att få kontakt med en politiker. 

Vad gäller resultaten för miljömåtten visas en svagt 
nedåtgående trend på riksplanet för total mängd insam-
lat hushållsavfall, vilket är positivt då allt mindre slängs.  
Jämfört med resten av riket är Höganäs bra på att samla 
in förpackningar och returpapper men mindre duktiga 
på farligt avfall, mat- och restavfall. 

Trenden för andel ekologiska livsmedel är däremot 
stadigt ökande sedan 2007 och senaste medelvärdet är 
30 procent, men med en spridning från 6 procent till 
hela 83 procent. Miljömåtten tenderar att ha bättre re-
sultat i södra Sverige och främst i storstadsområden. Vill 
du läsa mer om våra mått i kommunens kvalitet i kort-
het (kkik) kan du gå in på vår hemsida www.hoganas.se.
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M E D A R B E T A R E

BEMANNING OCH VOLYM
Antalet tillsvidareanställda i koncernen var vid års-
skiftet 1 758 personer, 23 fler än fjolåret – denna siffra 
inkluderar Höganäs kommun, Höganäs Omsorg AB, 
Höganäs Energi AB och AB Höganäshem. I övriga 
kommunala koncernbolag finns inga anställda. Ytterli-
gare 318 personer var visstidsanställda vid årets slut, 47 
fler än året innan vilket gjorde att totalt sett var antalet 
månadsanställda avsevärt högre än året innan. Däremot 
har antalet timvikarier/intermittent anställda minskat 
nästan i samma omfattning. Detta på grund av att pan-
demin satt fokus på kontinuitet och verksamheterna har 
sett ett värde i att befintlig personal arbeta mer, exem-
pelvis att höja sysselsättningsgraden för deltidsanställda 
istället för att ta in en extra korttidsvikarie. Efter flera år 
av en sjunkande sjukfrånvaro har den under året ökat, 
främst vad gäller korttidsfrånvaron. Denna ökning be-
döms i stort sett helt förklaras av pandemin. Långtids-
sjukskrivningarna minskar däremot i omfattning.

Pandemin har påverkat kommunen och hela ar-
betsmarknaden. Flera branscher har tappat mark medan 
de flesta kommunala verksamheterna gått för högvarv. 
Året har präglats av planering inför olika scenarier, be-
redskap inför värre smittläge och omställning till digita-
la arbetssätt där det varit möjligt. En av de få fördelarna 
med pandemin är att rekryteringsläget för många av 
kommunens yrkesgrupper inte är fullt så ansträngt som 
tidigare. Det är inte fullt lika svårt att återbesätta lediga 
tjänster och vakanstiderna ökar inte nämnvärt. I oroliga 
tider ses kommunala anställningar som extra trygga. 
Flera verksamheter har arbetat med ”Heltid som norm”, 
det partsgemensamma avtalet sedan 2016, vilket gör att 
antalet heltidsanställda ökar och deltidsanställda mins-
kar. Denna tendens återspeglas också i den ökade med-
elsysselsättningsgraden. Kommunledningskontorets 
avsevärda ökning av visstidsanställda beror på det ökade 
antalet åtgärdsanställningar (arbetsmarknadsåtgärder) 
som Höganäs Utvecklingscentrum fått statligt stöd för. 
Dessa åtgärdsanställda är utplacerade i de kommunala 

verksamheterna, men för att ha ett samlat grepp är de 
formellt anställda under Utvecklingscentrum på kom-
munledningskontoret. Åtgärdsanställningarna omfattar 
ett år, men kan ibland förlängas ytterligare ett. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen har minskat an-
talet tillsvidareanställda då Renhållningsavdelningens 
verksamhet och personal under året gått över till NSR, 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB. 

HÖGANÄS –
ARBETSGIVARE I FRAMKANT
Den nya strategin ”arbetsgivare i framkant” har även 
i år präglat det strategiska HR-arbetet. Friskvårdssatsning-
en med gratis träning för personalen var mycket populär 
och fortsatte så länge som restriktionerna tillät, chefsintro-
duktionen genomfördes digitalt och arbetsnätet komplet-
terades med coronainformation för chefer och personal.
      Höganäs kommun har peppat sin personal till rörelse 
och gemenskap genom att erbjuda kostnadsfri träning för 
sina anställda. Alternativen som erbjöds var träningspass, 
simning eller introduktion på Sportcenters gym samt 
yoga, spinning, funktionell träning och lunchpromena-
der. Träningen genomfördes utanför arbetstid. 

SAMARBETEN I FAMILJEN 
HELSINGBORG 
Att samarbeta med grannkommunerna för att få större ge-
nomslag har varit ett lyckat koncept inom flertalet yrkes-
områden de gångna åren. Traineeprogrammet, som är ett 
led i den strategiska kompetensförsörjningen, rekryterade 
deltagare till den femtonde omgången. Målgrupp var, 
som alltid, nyutexaminerade akademiker med begränsad 
arbetslivserfarenhet men med ett brinnande samhällsen-
gagemang. Mentorsprogrammet för chefers erfarenhetsut-
byte startades upp i oktober och programmets träffar körs 
digitalt. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE, MEDARBETARE

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 

Strategin ”arbetsgivare i framkant” hör 
ihop med medarbetarperspektivet.
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LEDARSKAPSPROGRAMMET 
Vi vill ge våra ledare en gemensam grund, en special-
utbildning, att stå på och en möjlighet att växla upp le-
darskapet. Ett ledarskapsprogram har genomförts under 
2019 och 2020 där samtliga chefer deltagit. Inom ramen 
för ledarskapsprogrammet har ledarskapet visualiserats 
som en diamant och därigenom kopplat det till vår devis 
”från kol till diamant”. I ledarskapsdiamanten finns fyra 
dimensioner - det empatiska ledarskapet, det modiga 
ledarskapet, det resultatorienterade ledarskapet och det 
visionära ledarskapet. Detta ska vara den gemensamma 
nämnaren för alla chefer. Ibland behöver ledarskapet vara 
mer modigt än empatiskt, ibland måste empatin väga 
över. Inom ramarna för ledarskapsprogrammet har chefer 
och ledare arbetat i olika grupper över förvaltningsgrän-
serna. På så sätt kan våra chefer skapa nätverk över förvalt-
ningsgränserna och utbyta erfarenheter, vilket förenklar 
för chefer i deras vardagliga arbete.

Inom ramen för programmet har vi också skapat 
Höganäs kommuns värderingsträd. Trädet visar att 68 
procent av våra chefer har utveckling som en tydlig 
värdering och att våra ledord ”kommunikation och kon-
cerntanke” är starkt förankrade bland våra chefer. Detta 
kommer hjälpa oss i vår fortsatta resa när vi arbetar med 
att minimera de organisatoriska mellanrummen och 
skapa en ännu starkare kultur.

 Ledarprogrammets sista träffar genomfördes under 
våren och en gemensam avslutning genomfördes i ok-
tober. I samband med detta delades även priserna för 
”årets uppväxlare” och ”årets medarbetare” ut. För att 
stötta cheferna i sina uppdrag fick ledarprogrammet sin 
fortsättning i så kallade coachgrupper på 6-8 deltagare. 
Dessa grupper övergick under hösten till att bli digitala. 
En digital utbildning köptes in i samarbete med före-
tagshälsovården, för att stödja chefer som behöver han-
tera oro och kris på arbetsplatsen.

KONCERN KOMMUN

NYCKELTAL I FÖRHÅLLANDE TILL 2020 2019 2020 2019

Total sjukfrån-
varotid

Sammanlagd 
ordinarie arbetstid 6,6% 5,8% 5,6% 4,7%

Tid med långtidssjukfrån-
varo 
(> 60 dagar)

Total sjukfrånvarotid

56% 49% 57% 75,5%
Sjukfrånvarotid 
för
kvinnor 

Sammanlagda 
ordinarie arbetstid för 
kvinnor 7,2% 6,4% 6,0% 5,1%

Sjukfrånvarotid för män Sammanlagd 
ordinarie arbetstid för 
män 4,7% 4,2% 4,4% 3,6%

Sjukfrånvarotid i ålders-
gruppen 
29 år eller yngre

Sammanlagd ordinarie 
arbetstid i åldersgrup-
pen 29 år eller yngre 5,6% 4,4% 5,2% 4,2%

Sjukfrånvarotid i ålders-
gruppen 
30-49 år

Sammanlagd ordinarie 
arbetstid i åldersgrup-
pen 30-49 år 6,3% 5,6% 5,6% 4,3%

Sjukfrånvarotid i ålders-
gruppen 
50 - w år

Sammanlagd ordinarie 
arbetstid i åldersgrup-
pen över 50 år -w år 7% 6,3% 5,6% 5,2%

 

PERSONALEN 

I SIFFROR

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE, MEDARBETARE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE, MEDARBETARE

ANTAL ANSTÄLLDA PER 
FÖRVALTNING OCH 
ANSTÄLLNINGSFORM

2020 2019

TILLSVIDARE-
ANSTÄLLDA

VISSTIDS-
ANSTÄLLDA

TOTALT ANTAL 
ANSTÄLLDA

TILLSVIDARE-
ANSTÄLLDA

VISSTIDS-
ANSTÄLLDA

TOTALT ANTAL 
ANSTÄLLDA

Höganäshem AB 17 1 18 15 3 18

Höganäs Energi AB 36 0 36 35 0 35

Höganäs Omsorg AB 579 127 706 596 88 684

Summa koncernbolagen 632 128 760 646 91 737

Nämndsservice KLK 0 5 5 0 0 0

Kommunledningskontor 81 85 166 78 27 105

Räddningstjänsten 24 1 25 23 2 25

Samhällsbyggnadsförvaltningen 48 4 52 46 5 51

Teknik- och fastighetsförvaltningen 151 8 159 163 10 173

Kultur- och fritidsförvaltningen 68 3 71 66 9 75

Utbildningsförvaltningen 667 70 737 628 107 735

Socialförvaltningen 87 14 101 85 20 105

Summa kommunen 1 126 190 1 316 1 089 180 1 269

Summa kommunkoncernen 1 758 318 2 076 1 735 271 2 006

ÅLDERSSTRUKTUR 
OCH KÖN 

2020 2019
ÅLDERSGRUPP KÖN ÅLDERSGRUPP KÖN

UPP TILL 
29

30-49 50 & 
ÖVER

TOTAL KVINNOR MÄN UPP TILL 
29

30-49 50 & 
ÖVER

TOTAL KVINNOR MÄN 

AB Höganäshem 1 5 12 18 9 9 2 14 19 35 13 22

Höganäs Energi AB 2 15 19 36 15 21 1 4 13 18 10 8

Höganäs Omsorg AB 80 291 336 707 618 89 62 298 324 684 607 77

Summa koncernbolagen 83 311 367 761 642 119 65 316 356 737 630 107

Nämndsservice KLK 0 2 3 5 2 3

Kommunledningskontor 23 80 62 165 98 67 9 48 45 102 91 11

Räddningstjänsten 1 13 11 25 2 23 1 14 10 25 2 23

Samhällsbyggnadsförvaltningen 4 28 20 52 29 23 6 26 19 51 26 25

Teknik- och fastighetsförvaltningen 3 62 94 159 91 68 4 71 98 173 95 78

Kultur- och fritidsförvaltningen 4 36 31 71 41 30 8 37 30 75 40 35

Utbildningsförvaltningen 31 379 321 731 601 130 47 372 309 728 594 134

Socialförvaltningen 12 46 43 101 91 10 11 51 43 105 95 10

Summa kommunen 78 646 585 1309 955 354 87 622 553 1262 915 347

Summa kommunkoncernen 161 957 952 2070 1597 473 152 938 909 1999 1545 454
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE, UTVECKLING

TRÄNGSELKARTAN
Kommunen har lanserat en digital apptjänst, en 
trängselkarta, som gör det enklare för våra invånare och 
besökare att hålla avstånd på våra kommunala badplat-
ser under sommaren. Först ut med tjänsten var Kvick-
badet i Höganäs där sommargästerna kunde planera in 
sina besök genom att se mängden människor som be-
fann sig på stranden just då. Även vid Kullensfyr och 
i Möllehamn gick besökarantalet att utläsa. Totalt har 
16 stycken WiFi-sensorer satts upp på dessa strategiska 
ställen för att mäta trängseln. 

HÖGANÄS -EN AV SJU KOMMUNER 
SOM SÄKRAT ÄNGELHOLM HEL-
SINGBORGS AIRPORTS FRAMTID
Den 1 september 2020 undertecknades köpeavtalet 
mellan PEAB och det nybildade kommunala ägarbo-
laget Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB. 
Det innebär att Höganäs kommun tillsammans med 
Bjuv, Båstad, Helsingborg, Klippan, Perstorp och Äng-
elholm säkrar framtiden för flygplatsen.

Det är 60 år sedan det första civila flyget lyfte från 
Ängelholm och beslutet är viktigt för vår tillväxt, för 
våra skatteintäkter och ger ytterligare möjligheter för att 
kunna bo i Kullabygden och verka exempelvis i Stock-
holm. 

MEDBORGARPORTALEN
En medborgarportal har lanserats på vår hemsida där 
besökare exempelvis kan jämföra kommunens skolor 
och äldreboenden men också få information om gym-
nastikhallar, simbassänger och fotbollsplaner. I med-
borgarportalen finns också möjlighet att jämföra olika 
resultat om hur Höganäs står sig i jämförelse med an-
dra kommuner. Visste du förresten att Höganäs är bäst 
bland Sveriges kommuner i sitt arbete med de globala 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030? Det går också att läsa 
om i medborgarportalen. 

DIGITALISERING
Arbetet med digitalisering av flertalet processer i alla 
våra verksamheter intensifierades under hösten. Under 
våren 2021 kommer vi, som ett resultat av det kunna 
presentera en helt ny hemsida, där fokus är kommuni-
kation med medborgaren och tillgänglighet. Digitalise-
ringen möjliggör att vi kommunicerar digitalt med alla 
brukare som har förutsättning för det inom individ- och 
familjeomsorgen och att vi kvalitetssäkrar rutinerna för 
att skicka och ta emot individrelaterad information. En 
digital introduktion har tagits fram för vikarier inom 
vård och omsorg. En utbildning i bemanningsekonomi 
kommer att genomföras under vintern och följas upp 
med ett resursplaneringssystem under våren. 

EURONÄS
Efterfrågan av Euronäs, kommunens lokala valuta, 
har ökat kraftigt under året. Den lokala valutan – en gång 
framtagen i samarbete med den europeiska centralban-
ken – har gjort större nytta i år än något annat år. För att 
stötta det lokala näringslivet under pandemin har vi i år 
tryckt upp och sålt Euronäs med kortare giltighet för att 
stimulera till handel hos sammanlagt hundratalet lokala 
näringsidkare som tar emot euronäs som betalningsme-
del. Tidigare har efterfrågan legat runt 1-1,5 mnkr årli-
gen men under året uppgick försäljningen av Euronäs 
till hela 4,6 mnkr, som därmed stannat hos de lokala 
näringsidkarna i Höganäs kommun. 

INNOVATIONSFOND
Kommunfullmäktige beslutade under året om att medel 
skulle avsättas för en innovationsfond i budget för 2021. 
Syftet med fonden är att främja och stimulera till inno-
vativa idéer som bidrar till att effektivisera kommunens 
verksamhet, utveckla vår service och därmed skapa nytta 
för våra medborgare. En beredningsgrupp med represen-
tanter från olika delar av kommunkoncernen har utsetts.

Strategierna ”förverkliga miljömässig hållbarhet”, ”förbättra 
kommunikationerna”,” förenkla för företag” och ”utveckla dia-

log och service” arbetar för utvecklingsperspektivet. 

V Ä S E N T L I G A  H Ä N D E L S E R
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E K O N O M I
FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

 Denna årsredovisning har upprättats utifrån kommun-
koncernens räkenskaper per 31 december 2020. 

ÅRETS RESULTAT
Kommunens resultat för 2020 uppgår till 55,9 mnkr.  
Rensas resultatet från poster som tillhör exploaterings-
verksamheten uppgår kommunens resultat till 34 mnkr 
som är hänförligt den löpande verksamheten. Från och 
med 2020 kommer, framförallt intäkter, gällande explo-
ateringsverksamheten att fluktuera och därför kommer 
resultatet att redovisas både inklusive och exklusive dessa 
poster.
     Kommunens finansiella mål för perioden innebär att 
redovisa ett positivt resultat som uppgår till 1,5 procent 
av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Målet är uppnått då resultatet på 55,9 mnkr motsvarar 
3,7 procent av kommunens skatteintäkter och generella 
bidrag. Enkelt uttryckt räcker resultatet till att driva kom-
munens verksamhet i fjorton dagar.
    Resultatet för 2020 för kommunkoncernen uppgår 
till 100,0 mnkr. Rensat för förra årets jämförelsestöran-
de post gällande AB Höganäs¬hems avyttring av aktier 
i Fastighets AB Viken Eken om 124,9 mnkr ligger årets 
resultat i nivå med förra årets resultat. 

BUDGETFÖLJSAMHET 
OCH PROGNOSSÄKERHET FÖR 
KOMMUNENS NÄMNDER
Nämnderna visar ett resultat som är 9,7 mnkr bättre 
jämfört med den prognos som lämnades i delårsbokslu-
tet. Totalt visar nämnderna ett överskott om 9,6 mnkr 
jämfört med budget.
Prognossäkerheten är relativt god med tanke på det tur-
bulenta pandemiåret. 
     Kommunstyrelsens förvaltningar visar en positiv av-
vikelse om 5,6 mnkr jämfört med budget där teknik- 
och fastighetsförvaltningen och samhällsbyggnadsför-
valtningen står för större delen av avvikelsen. Avvikel-
sen beror främst på lägre personalkostnader på grund 
av vakanser, sjukskrivningar och föräldraledighet. Sam-
hällsbyggnadsförvaltningen har haft fler bygglovsan-
sökningar under året än vanligt vilket resulterat i hö-
gre intäkter än budgeterat. 
    Det upprättas ingen budget för den kommunala 
koncernen. Därför redovisas ingen övergripande bud-
getföljsamhet. 

NÄMNDERNA Justerad 
budget

Progn. 
avvikelse 
i delåret

Bokslut 
2020

Avvik. 
mot 

budget

Avvik.
mot 

prognos

Kommunfullmäktige 2,3 0,2 1,6 0,7 0,5

Valnämnd 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0

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

Överförmyndarnämnd 3,4 0,0 3,2 0,2 0,2

Kommunstyrelse 286,7 -0,5 281,1 5,6 6,1

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

Utbildningsnämnd 668,3 0,0 665,9 2,4 2,4

Socialnämnd 488,6 0,0 488,4 0,2 0,2

Summa nämnder 1 451,9 -0,1 1 442,3 9,6 9,7
Finansförvaltningen -1 451,9 90,4 -1 498,3 46,4 -44,0

Summa 0,0 90,3 -56,0 56,0 -34,3

KS 
FÖRVALTNINGAR

Justerad 
budget

Progn. 
avvikelse 
i delåret

Bokslut 
2020

Avvik. 
mot 

budget

Avvik.
mot 

prognos

KS egen verksamhet 12,1 0,0 11,7 0,4 0,4

KLK 83,2 0,3 82,8 0,4 0,1

KUF 65,9 0,0 65,8 0,1 0,1

RTJ 23,3 0,0 23,4 -0,1 -0,1

SBF 82,2 0,3 79,3 2,9 2,6

TFF skatt 20,0 -1,1 18,1 1,9 3,0

Summa KS 286,7 -0,5 281,1 5,6 6,1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

V I K T I G A  F Ö R H Å L L A N D E N
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KOMMUNSTYRELSENS
 FINANSFÖRVALTNING 
MNKR

Budget 
2020

Justerad 
budget 

2020

Utfall Avvikelse 
mot just.
budget 

Ram -1 429 763 -1 451 866 -1 498 266 46 400

Pensionskostnader 41 300 41 300 80 100 -38 800

Intern ränta -21 800 -21 800 -20 600 -1 200

Intern intäkt planerat underhåll -5 824 -8 424 -8 424 0

Skatteintäkter och utjämning inkl. 
kommunala fastighetsavgifter

-1 491 781 -1 491 781 -1 512 952 21 171

Finansiella intäkter och 
finansiella kostnader

Kommunens medelsförvaltning
och lån

800 800 700 100

Utdelning kommunala bolag -9 000 -9 000 -7 000 -2 000

Oförutsedda behov

Kommunfullmäktige 10 000 10 000 0 10 000

Kommunstyrelse 1 500 1 500 0 1 500

Budgeterade överskott 
och reserver

Hyresfond 24 500 14 633 0 14 633

Flykting- och integrationsfonden 854 854 0 854

Lönejusteringsåtgärder 7 000 0 0 0

Resultat 12 688 10 052 0 10 052

Ej budgeterade intäkter/kost-
nader

Övriga kostnader 0 0 -8 190 8 190

Exploateringsverksamheten 0 0 -21 900 21 900

FINANSFÖRVALTNINGEN
Finansförvaltningen redovisar en positiv avvikelse 
mot budget på 46,4 mnkr. Avvikelsen utgörs övervä-
gande av högre generella statsbidrag än budgeterat, 
outnyttjade fonder och reserver samt intäkter från 
exploateringsverksamheten. Resultatet beror till stor 
del på händelser av engångskaraktär där regeringens 
stöd för att kompensera effekten av pandemin i form 
av statsbidrag och permitteringsstöd har medfört att 
resultatet vid utgången av 2020 blev starkt och inte så 
lågt som befarades under våren. 
    Finansnettot på 18,8 mnkr landar till stor del på 
finansförvaltningen där en betydande del utgör för-
säljning av aktier i dotterbolaget Höganäs kommun 
Örestrandsanläggningen AB. Bolaget har under året 
sålts till det helägda kommunala bolaget Mark och 
Exploatering AB.
     En pensionsförsäkring har tecknats för del av för-
måner som intjänats innan år 1998 vilket innebär en 
negativ avvikelse om cirka 40 mnkr. Försäkringen har 
tecknats för att trygga utfästa framtida tjänstepen-
sionsförmåner. Det är årets höga resultat, som till stor 
del består av händelser av engångskaraktär, som med-
ger att en pensionsinlösen kan göras. Det är en åtgärd 
som görs i linje med god ekonomisk hushållning då 
det sänker framtida års kostnader.

 

SKATTE- OCH 
NETTOKOSTNADSUTVECKLING
Relationen mellan skatteintäkter och nettokostnader 
är en viktig förutsättning för god ekonomisk hushåll-
ning både idag och i framtiden. Under de senaste fem 
åren har verksamheternas nettokostnader varit lägre än 
skatteintäkterna och utjämningen. Sett som ett snitt 
över de senaste fem åren har nettokostnaderna legat på 
98,6 procent av skatteintäkterna där nettokostnaderna 
under 2016 och 2017 nästan var lika höga som skat-
teintäkterna. De senaste tre åren har utrymmet mellan 
nettokostnaderna och skatteintäkterna ökat vilket är 
positivt. En förutsättning för att klara framtida investe-
ringsbehov utan upplåning är att utrymmet fortsätter 
att öka.
    Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag 
ökade under 2020 med 4 procent jämfört med föregå-
ende år. Motsvarande ökade nettokostnaderna under 
perioden med 3,2 procent. Panedmin och de stimu-
leringar som regeringen har beslutat om har resulterat 
i väsentligt högre generella statsbidrag än budgeterat 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

LIKVIDITET OCH SOLIDITET 
Kassalikviditeten för kommunen uppgick till 36 pro-
cent, en minskning från 51 procent föregående år. Vid 
utgången av 2020 var kommunens kortfristiga skulder 
högre än omsättningstillgångarna. Därmed visar 2020 
på en fortsättning av den trend som varit rådande de 
senaste åren, det vill säga en årligen försvagad kassalik-
viditet.
    Den största anledningen till minskad kassalikviditet 
är de senaste årens stora investeringsutgifter. Den de-
mografiska utvecklingen ställer höga krav på verksam-
heten. En annan bidragande orsak till den försämrade 
likviditeten är att investeringsutgifterna i exploaterings-
området Tornlyckan har varit ”framtunga” jämfört med 
budget. Samtidigt har andra exploateringsprojekt inte 
genererat de intäkter som planerats. År 2021 är den av 
kommunfullmäktige beslutade investeringsplanen lägre 
än de senaste åren där investeringstakten varit rekord-
hög. Den reducerade  investeringsplanen bidrar till att 
plana ut den sluttande kurvan och stärka likviditeten 
framöver. 
     Kommunkoncernens kassalikviditet på 71 procent 
är svagare vid utgången av 2020 jämfört med föregåen-
de år (95 procent). Precis som i kommunen beror den 
försämrade kassalikviditeten på investeringsverksam-
hetens utgifter. Kommunkoncernen visar dock en star-
kare kassalikviditet än kommunen, vilket främst beror 
på upplåning i koncernbolagen.
     Kommunens soliditet är fortsatt stark och visar på 
kommunens långsiktiga finansiella styrka. Vid utgång-
en av 2020 uppgick soliditeten till 63 procent. Detta 
kan jämföras med 64 procent året innan. Soliditeten 
inklusive pensionsförpliktelser var vid utgången av 
2020 51 procent jämfört med 48 procent året innan. 
Den starkare soliditeten beror på ett starkt resultat i 
kombination med en pensionsinlösen på ca 40 mnkr 
av den del av pensionsskulden som tidigare låg som en 
ansvarsförbindelse. 

     Kommunens starka soliditet i kombination med en 
svagare kassalikviditet är ett uttryck för den höga inves-
teringsvolymen och det positiva resultatet vid utgången 
av året. Ett positivt resultat stärker soliditeten, samti-
digt som den kortsiktiga betalningsförmågan uttryckt 
som kassalikviditet försämrats med anledning av höga 
utbetalningar för investeringar. En hög soliditet tyder 
på en långsiktigt stark finansiell handlingsberedskap.
     Kommunkoncernens soliditet är något svagare vid 
utgången av 2020, 52 procent, jämfört med 2019 (55 
procent). Det beror bland annat på att resultatet 2020 
inte är lika starkt som 2019 men även på grund av att 
NSR AB och Sydvatten AB från och med 2020 kon-
solideras i de sammanställda räkenskaperna. De båda 
bolagen förstärker kommunkoncernens tillgångar som 
i relation till det egna kapitalet därmed ökar jämfört 
med föregående år.

FINANSNETTOT
Kommunens finansnetto blev 18,8 mnkr. Utfallet be-
står främst av utdelningar från de kommunala bolagen 
men även av försäljning av aktier i dotterbolag. 
    Finansnettot för koncernen landade på -5,9 mnkr. 
Det är samma utfall som föregående år. Koncernens fi-
nansnetto är rensat för koncernintern ut¬delning och 
försäljning av aktier vilket gör att finansnettot är ne-
gativt.
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under året. Samtidigt visar skatteintäkterna ett sämre 
utfall än budgeterat på grund av ett sviktande skatteun-
derlag under året. Tillsammans visar de här faktorerna 
på att 2020 var långt ifrån ett normalt år där planerings-
förutsättningarna ständigt förändrades och där kom-
munen mottog inte mindre än sju skatteunderlagsprog-
noser och elva ändringsbudgetar under året. De kraftiga 
svängningarna i dessa prognoser under året har påverkat 
kommunens planeringsförutsättningar. 
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VÄSENTLIGA RISKER 
OCH OSÄKERHETSFAKTORER

HÖGANÄS KOMMUN
CORONAPANDEMIN
Coronapandemin som slog till med full kraft under våren 
har inneburit osäkra förutsättningar för hur samhällseko-
nomin utvecklas; globalt, nationellt samt för kommuner 
och regioner. Året som passerat har medfört att kommu-
nerna i hög grad kompenserats för de ekonomiska effek-
ter som uppstått. Då det alltjämt råder osäkerhet kring 
smittspridningens utveckling, tillgång till vaccin etcetera 
kvarstår situationen med osäkra ekonomiska planerings-
förutsättningar.

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

LIKVIDITET
Kommunens svaga kassalikviditet utgör en inte försum-
bar finansiell risk. Trenden har under de senaste åren visat 
på en allt svagare kassalikviditet. Den största förklaringen 
till den försämrade likviditeten är de historiskt höga in-
vesteringsutgifterna. För att vända trenden har kommun-
fullmäktige inför 2021 beslutat om en mindre omfattan-
de investeringsplan än de senaste tre åren där investerings-
ambitionen varit rekordhög. Syftet är att kommunen ska 
kunna investera i en takt som inte äventyrar likviditeten. 
Kassaflödesbudgeten från och med 2021 bygger på den 
finansierade investeringsplanen. Då projektet från 2020 
inte genomförts enligt investeringsbudgeten påverkar det 
kassaflödet negativt då utbetalningar är fördröjda.

KOMMUNKONCERNEN
DEMOGRAFI
Kommunens invånare blir fler, men också äldre. I Höga-
näs ökar den äldre delen av befolkningen mer än genom-
snittet i riket, samtidigt som delen i arbetsför ålder inte 

ökar lika snabbt. Kommunen har också många yngre in-
vånare. De demografiska förutsättningarna påverkar hela 
kommunkoncernen där trycket på nyinvestering är högt 
i allt från bostäder till verksamhetslokaler. Kommunens 
investeringstakt har de senaste åren legat på rekordnivåer 
där Vikenskolan varit kommunens största investerings-
projekt någonsin. Samtidigt är efterfrågan på bostäder i 
det kommunala bostadsbolaget AB Höganäshem betyd-
ligt högre än utbudet. 

INVESTERINGAR
Kommunen är inne i en period av massiva investeringar, 
både i kommunen och i kommunkoncernen. För kom-
munens del innebar det under året ett hårt tryck på kassa-
likviditeten, även om genomförandegraden endast landa-
de på 56 procent av budgeterade investeringar. Den höga 
investeringstakten ställer höga krav på prognossäkerhet 
för att kunna planera kassaflödet. Kommunen planerar 
att återaktivera en checkkredit på 50 mnkr för att kunna 
möta toppar av utflöde ur kassan.

    AB Höganäshem befinner sig i en expansiv fas, 
som ett resultat av kommunen befolkningsmål. Flera 
nyproduktionsprojekt är genomförda de senaste åren 
och bolaget planerar för fler inom de kommande åren. 
Mellan 2017 och 2025 ska totalt 325 nya bostäder byg-
gas där de totala investeringsutgifterna uppgår till cirka 
1 miljard kronor.

PERSONALFÖRSÖRJNING 
Det blir allt större konkurrens om medarbetare med rätt 
kompetens. Kommunkoncernen arbetar aktivt för att 
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Ett led i detta är 
att erbjuda stimulerande uppdrag, kompetensutveckling 
och delaktighet.  
  
HÖGANÄS ENERGI AB OCH 
HÖGANÄS ENERGI HANDEL AB
FINANSIELLA RISKER
Bolagen är exponerade för ett antal finansiella risker. De 
främsta riskerna rör räntor, krediter, volym- och prisför-
ändringar av elpriset. Det finns också risk för ökade kost-
nader vid extremkyla samt uteblivna spillvärmeleveranser 
från Höganäs Sweden AB för fjärrvärmeverksamheten.

    De risker som förknippas med elhandelsverksam-
heten är till exempel elpris-, volym-, valuta-, motparts-, 
likviditets-, områdespris- och administrationsrisk. Fö-
retaget har för att hantera dessa risker dels tecknat ett 
samarbetsavtal ”Extra trygg” med Skellefteåkraft AB 
och dels gjort vissa aktiva val, som att klara den nya 
verksamheten med befintlig personal och befintliga sys-
tem, samt begränsa omfattningen av försäljningen till 
Höganäs (Skåne).

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

PENSIONSFÖRPLIKTELSER, MNKR Kommun
koncernen

Kommunen

2020 2019 2020 2019

Avsättning inkl särskild löneskatt -48,5 -47,1 -41,0 -40,5

Ansvarsförbindelse inkl särskild löneskatt -211,4 -253,7 -211,4 -253,7

Totala förpliktelser -259,9 -300,8 -252,4 -294,2

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring -40,4 0,0 -40,4 0,0

BALANSKRAVSUTREDNING, MNKR 2020 2019

Årets resultat enligt resultaträkningen 55,9 32

Reducering av samtliga realisationsvinster 
(-)

-14,2 0

Justering för realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet (+)

3,2 0

Justering för realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet (+)

0 0

Orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper (+/-)

0 0

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

0 0

Årets resultat efter balanskravsjustering 44,9 32

Reservering av medel till resultatutjäm-
ningsreserv (-)

0 0

Användning av medel från resultatutjäm-
ningsreserv (+)

0 0

BALANSKRAVSRESULTAT 44,9 32

Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska uppgifter om kommu-
nens balanskravsresultat redovisas. Kravet grundar sig i 
kommunallagen som föreskriver ekonomisk balans mel-
lan intäkter och kostnader. Balanskravsutredningen om-
fattar inte koncernen. 

    Årets balanskravsresultat är positivt och uppgår till 
44,9 mnkr. Under året har kommunen sålt en fastighet 
som genererat en realisationsvinst. Försäljningen är en 
del av en omstrukturering av utbildningsförvaltningens 
verksamhet där verksamheten som tidigare bedrivits i 
fastigheten har upphört och överlåts till privat utförare, 
därför har justering enligt undantagsmöjlighet gjorts i 
balanskravsutredningen som redovisas enligt gällande 
normering i tabellen. Kommunen har även sålt finan-
siella anläggningstillgångar i form av aktier i bolaget 
Höganäs kommun Örestrandsanläggningen AB som 
genererat en realisationsvinst. Realisationsvinsten är re-
ducerad i balanskravsutredningen.

    I övrigt har kommunen inget balanskravsresultat 
från föregående år att reglera. Resultatet innehåller inga 
realisationsförluster.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

BALANSKRAVSRESULTAT

KOMMUNENS TOTALA 
PENSIONSFÖRPLIKTELSER  
Kommunens pensionsförpliktelser i form av avsätt-
ningar och ansvarsförbindelse uppgick till 252,4 mnkr. 
Detta är en minskning med 41,8 mnkr jämfört med i 
fjol. Minskningen beror främst på den pensionsförsäk-
ring som tecknades under året i syfte att trygga tjänste-
pensionsförmåner intjänade innan år 1998. 
     Prognosen för den totala pensionsförpliktelsen är ba-
serad på KPA:s prognos.  
    Kommunkoncernens samlade pensionsåtaganden in-
klusive ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 
1998 uppgick till 259,9 mnkr. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

FÖRÄNDRINGAR I 
KOMMUNKONCERNEN
Det har genomförts flera förändringar i kommunkon-
cernen under året. Den 27 augusti beslutade kommun-
fullmäktige att kommunen skulle gå in som en av sju 
delägare i bolaget Ängelholm Helsingborg Flygplats Hol-
ding AB. Övriga ägarkommuner är Helsingborg, Ängel-
holm, Båstad, Klippan, Bjuv och Perstorp. Bolaget äger 
100 procent av aktierna i Ängelholm Helsingborg Flyg-
plats AB. Bakgrunden till förvärvet grundar sig i att tidi-
gare ägare hade fattat beslut om att lägga ned flygplats-
bolagets verksamhet. Syftet med förvärvet är att, genom 
tryggande av flygplatsens fortlevnad, bidra till regionens 
utveckling och tillväxt samt främja social och territoriell 
sammanhållning. 

Höganäs kommun har under året förvärvat samtliga 
aktier i bolaget Höganäs Mark och Exploatering AB. 
Kommunen har också sålt samtliga aktier i bolagen Hö-
ganäs kommun Örestrandsanläggningen AB och Fast-
ighets AB Höganäs Kaktusen 32 till det helägda bolaget 
Höganäs Mark och Exploatering AB. Aktierna såldes 
till ett sammanlagt värde om 29,5 mnkr. Dessutom har 
bolaget Norra Höganäs Markutveckling AB skapats 
som ägs till 100 procent av bolaget Höganäs Mark och 
Exploatering AB. 

Kommunen har erlagt en kapitalinsats till Kommun-
invest AB om 10,2 mnkr, enligt beslut i Kommunfull-
mäktige 29 oktober. Fullmäktiges beslut grundar sig på 
beslut som togs på Kommuninvests föreningsstämma 
16 april där nya stadgar som reglerar medlemmarnas 
kapitalinsatser fastställdes. Nettoeffekten för kommu-
nens finansiella anläggningstillgångar gällande alla eko-
nomiska händelser enligt ovan är en minskning om 6,2 
mnkr. För kommunkoncernen är motsvarande effekt 
-1,5 mnkr. 

EXPLOATERING
Under året har den analys och utredning som påbör-
jades redan under 2019 gällande exploateringsredovis-
ningen avslutats. Utredningen har varit omfattande då 
kommunen har många samtidigt pågående exploate-
ringsprojekt. Syftet med utredningen var att övergå till 
en korrekt redovisning för både inkomster i exploate-
ringsprojekt och utgifter för anläggningar som ska bestå 
i kommunens ägo i enlighet med gällande lagstiftning, 
LKBR, och gällande normering från RKR. Utredningen 

FÖRLIKNING
Tingsrätten meddelade dom den 17:e april i Höganäs 
Energi AB:s stämningsansökan mot regionnätsägaren 
Öresundskraft AB angående det regresskrav som uppstod 
i samband med elavbrottet den 6-7 juni 2018. Tingsrät-
ten gav Höganäs Energi AB rätt i sak och tilldömde Öre-
sundskraft AB att betala 18,2 mnkr plus ränta och rät-
tegångskostnader. Domen överklagades till Hovrätten av 
Öresundskraft AB. Efter förhandlingar mellan parterna 
innan Hovrättens prövning enades parterna i november 
om en ett för allt förlikning om 17,6 mnkr och ärendet 
är därmed avslutat.   

UPPSAGT AVTAL
Region Skåne har under året valt att inte förlänga det 
avtal om slutenvårdsplatser som Höganäs Omsorg AB 
haft. Detta innebär att verksamheten upphör den 1 april 
2021. Höganäs Omsorg förlorar den intäkt och synergief-
fekt som detta avtal inneburit. Bolaget har under hösten 
2020 arbetat med omställning på grund av denna föränd-
ring. Korttidsplatserna planeras att samlokaliseras med 
särskilt boende. Samtidigt kommer ett nytt arbetssätt, 
Trygg hemma, att införas. Bedömningen är att vidtagna 
åtgärder kommer att kompensera bortfall av synergief-
fekterna fullt ut. Hyresavtal för lokalerna är uppsagt per 
den 31 december 2020 med en uppsägningstid på 12 
månader.

NYA BOSTÄDER FÄRDIGSTÄLLDA
AB Höganäshem har under året färdigställt tre fastighe-
ter i Folkparken/Julivallen. Investeringsutgifterna för de 
här fastigheterna uppgår tillsammans till 105 mnkr. Ny-
byggnationen innebär totalt 50 nya lägenheter i området. 
Två av husen är trygghetsboenden. 

mynnade ut i en rättelse av ingående eget kapital på 40,9 
mnkr som avser inkomster som skulle ha intäktsförts ti-
digare år. Rättelse har gjort i enlighet med RKR:s R12. 
Mer information om effekten av ändringen finns i not 35. 
Samtidigt har exploateringsutgifter om 87,7 mnkr akti-
verats i kommunens anläggningsregister. Detta skapar en 
rättvisande redovisning samt ett starkare eget kapital och 
därmed goda förutsättningar för kommande generationer 
att hantera framtidens tillväxtambitioner. Från och med 
2020 redovisas därmed inkomster och utgifter hänförliga 
till exploateringsprojekt i enlighet med gällande rekom-
mendationer från RKR. 

CORONAPANDEMIN
Pandemin har drabbat kommunens alla verksamheter 
under året. Nämnderna redovisar under perioden mer-
kostnader om totalt 27,8 mnkr relaterat till pandemin. 
Samtidigt bedömer man att uteblivna intäkter uppgår till 
3,3 mnkr. Kompensation via statsbidrag på 13,9 mnkr 
har erhållits samtidigt som bedömningen görs att ytter-
ligare 4,6 mnkr kommer att kompenseras via statsbidrag 
för perioden fram till och med siste november. Då reger-
ingen, vid utgången av 2020, ännu inte beslutat om hu-
ruvida kompensation ska gå att söka även för perioden 
december 2020 har ingen sådan kompensation beaktats 
i bokslutet, i enlighet med yttrande från RKR i januari 
2021. 

INVESTERINGAR
I januari 2021 kommer Vikenskolan att vara inflytt-
ningsklar. Skolan är kommunens enskilt största investe-
ringsprojekt någonsin. Till våren 2021 kommer skolan 
att vara helt färdigställd. Projektet beräknas hålla total-
budget. 

Den nya gymnastikhallen vid Höganäs sportcenter 
är färdigställd. Gymnastikhallen är därmed en av de 
största hallarna i Sverige för gymnastik.

Etapp 1 i investeringsprojektet avseende Storgatans 
ombyggnad har färdigställts under året. Etapp 2 beräk-
nas stå klar till sommaren 2021. Projektet beräknas bli 
10 mnkr billigare än budgeterat.

Gällande investeringsprojektet förskolan Norra Hage 
har beslut tagits av kommunfullmäktige att byggnation 
kommer att utföras av privat aktör. Projektet hade en 
investeringsbudget på 30 mnkr som därmed inte har 
utnyttjats. Fastigheten är såld.
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ÅRETSÅRETS RESULTAT RESULTAT
RESULTATRÄKNING KOMMUN

KONCERNEN
KOMMUNEN

Not Bokslut Bokslut Budget Bokslut Bokslut
MNKR 2020 2019 2020 2020 2019

Verksamhetens intäkter 3 734,3 686,6 337,0 420,9 423,2
Jämförelsestörande intäkt 4 0,0 124,9 0,0 0,0 0,0
Verksamhetens kostnader 5 -1 984,8 -1 918,4 -1 746,0 -1 783,0 -1 760,8
Jämförelsestörande kostnad 4 -40,4 -12,5 0,0 -40,4 -20,5
Avskrivningar -116,2 -99,8 -78,0 -73,4 -71,8
VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER

-1 407,1 -1 219,2 -1 487,0 -1 475,9 -1 429,9

Skatteintäkter 6 1 227,2 1 230,0 1 260,0 1 227,2 1 230,0
Generella statsbidrag och 
utjämning

7 285,8 225,4 232,0 285,8 225,4

VERKSAMHETENS RESULTAT 105,9 236,2 5,0 37,1 25,5

Finansiella intäkter 8 3,0 4,0 9,0 20,4 8,1
Finansiella kostnader 9 -8,9 -9,9 -1,0 -1,6 -1,6
RESULTAT EFTER 
FINANSIELLA POSTER

100,0 230,3 13,0 55,9 32,0

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT 100,0 230,3 13,0 55,9 32,0

FINANSIELLA RAPPORTER

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Den svenska konjunkturen som varit gällande un-
der de senaste åren har passerat sin topp och en svagare 
tillväxt beräknas. Den demografiska utvecklingen har 
länge varit en känd faktor i planeringen och innebär en 
finansiell utmaning då skatteunderlaget inte längre ut-
vecklas i samma takt som under tidigare rekordår. Pla-
neringsförutsättningarna är dock mer osäkra än någon-
sin. Vi befinner oss alltjämt i en pandemi som innebär 
väsentliga osäkerhetsfaktorer, som hur smittspridning-
en utvecklas och hur tillgången till vaccin kommer att 
vara. Regeringen har med olika stimulansmedel kom-
penserat kommunerna för de ekonomiska effekterna. 
Sveriges kommuner presenterar rekordstarka resultat 
för 2020. Det är nu tydligt att pandemin kommer att 
prägla även 2021. Välfärden står inför fortsatt stora på-
frestningar. Det är en svår utmaning att bibehålla kvali-
tet, säkra volymer och vara uthållig i en svår tid.    
 

 Efter regeringens höstbudget bedöms skatteunder-
lagstillväxten stanna på låga 1,5 procent, men tack vare 
fortsatt statligt stöd består tillväxten. Regeringens och 
SKR:s bedömning är att kommunsektorn kommer att 
kunna parera den mest akuta fasen av coronakrisen. 
Bedömningen är också att det på längre sikt kommer 
att innebära att kommunsektorns ekonomi inte kom-
mer att bibehållas på samma nivåer. Finansdepartemen-
tet visar att ”finansieringsgapet” fortsätter att växa. Det 
innebär att den demografiska utvecklingen medför att 
kostnadsnivån måste anpassas om nuvarande välfärds-
standard ska behållas med nuvarande skattesats i kom-
munsektorn. Samtidigt som den demografiska utveck-
lingen ställer krav på ökad efterfrågan av kommunala 
tjänster i välfärden är det allt svårare att rekrytera nyck-
elpersonal. Hittills har den gynnsamma samhällsekono-
miska utvecklingen, för kommunsektorns del, innebu-
rit att resultatförsämringar och skattehöjningar i stort 

kunnat undvikas. Nu när en period av stark tillväxt går 
mot en avmattning i svensk ekonomi väntar utmanande 
tider för finansiering av välfärden. 

Det nationella perspektivet gäller även för Höganäs 
kommun. Resultatet för 2020 är starkt – och med väl 
kända förutsättningar för finansiering av verksamhe-
terna framöver – så behöver vi planera för fortsatt starka 
resultat. Höganäs kommun växer. I befolkningsprogno-
sen har vi en betydande utökning i alla åldersgrupper, 
men det är särskilt tydligt att antalet invånare i åldern 
80 år och äldre ökar väsentligt mer, och i snabbare 
takt, än i riket för övrigt. Höganäs tillväxt ställer krav 
på samtliga verksamheter att hantera utökade behov. 
Den ökande befolkningsmängden ställer också krav på 
tillhandahållande av bostäder. I dagsläget är efterfrå-
gan på både små och stora hyreslägenheter större än 
utbudet. Framöver fortsätter därför kommunen, via AB 
Höganäshem, att låta bygga fler bostäder och fram till 
år 2025 är planen att 325 hyreslägenheter kommer ha 
uppförts. 

Vi har under en rad av år haft en statlig regelstyr-
ning via en ökande omfattning av riktade och villko-
rade statsbidrag. Det har i vissa fall försvårat en effektiv 
anpassning till verksamheten utifrån den lokala nivån. 
Inför kommande års utmaningar är det viktigt och an-
geläget att de offentliga resurserna kan användas så ef-
fektivt som möjligt och att de generella statsbidragen i 
ökad grad ersätter de riktade och villkorade. 

 Dessa strukturella utmaningar ställer krav på att vi 
fortsätter arbetet med att utveckla nya och innovativa 
arbetssätt och metoder. För att vi även i framtiden ska 
ha en god välfärd och en ansvarsfull ekonomisk hushåll-
ning krävs det det arbetet intensifieras. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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BALANSRÄKNING KOMMUN

KONCERNEN
KOMMUNEN

Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
MNKR 2020 2019 2020 2019
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Summa immateriella anläggningstillgångar 6,4 1,2 0,0 0,0
MATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10, 35 2 933,5 2 527,1 1 524,1 1 300,2
Maskiner och inventarier 11 69,2 57,6 48,5 52,7
Övriga materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa materiella 
anläggningstillgångar

3 002,7 2 584,7 1 572,6 1 352,9

FINANSIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

12 17,4 18,9 49,5 63,1

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR 0,0 0,0 0,0 0,0
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd 13 21,1 3,8 17,9 2,0
Fordringar 14 179,8 177,3 87,5 123,6
Kassa och bank                214,9 193,3 20,6 24,7
Summa omsättningstillgångar 415,8 374,4 126,0 150,3
SUMMA TILLGÅNGAR 3 442,3 2 979,2 1 748,1 1 566,3
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Årets resultat 15 100,0 230,4 55,9 32,0
Resultatsutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0
Övrigt eget kapital 15, 35 1 684,0 1 399,8 1 046,9 973,9
Summa eget kapital 1 784,0 1 630,2 1 102,8 1 005,9
AVSÄTTNINGAR
Avsättning för pensioner och liknande 
förpliktelser

16 48,5 47,1 41,0 40,5

Övriga avsättningar 17 115,8 90,7 27,0 28,8
Summa avsättningar 164,3 137,8 68,0 69,3
SKULDER
Långfristiga skulder 18 941,3 702,7 275,8 199,7
Kortfristiga skulder 19 552,7 508,5 301,5 291,4
Summa skulder 1 494,0 1 211,2 577,3 491,1
SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

3 442,3 2 979,2 1 748,1 1 566,3

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
PANTER OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGA SÄKERHETER
Ställda säkerheter (fastighetsinteckningar) 292,2 315,9 0,0 0,0
ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits 
bland skulderna eller avsättningarna

20, 37 211,4 253,9 211,4 253,7

ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensförbindelser 21 116,1 116,2 860,5 782,2
Övriga ansvarisförbindelser 24,3 0,0 0,0 0,0

FINANSIELLA RAPPORTER

KASSAFLÖDESANALYS KOMMUN

KONCERNEN

KOMMUNEN

Not Bokslut Bokslut Budget Bokslut Bokslut

MNKR 2020 2019 2020 2020 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 100,0 230,4 32,0 55,9 32,0
Justering för ej likviditetspåverkande poster 22 196,4 99,8 78,0 113,7 66,2
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital

296,4 330,2 110,0 169,6 98,2

Förändring av periodiserade anslutningsavgifter 7,2 4,3 0,0 7,2 4,3
Förändring av kortfristiga fordringar -2,5 37,4 0,0 36,1 24,0
Förändring av förråd och varulager -17,3 0,5 0,0 -15,9 0,0
Förändring av kortfristiga skulder 44,2 -146,9 -2,0 10,1 -107,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten 328,0 225,5 108,0 207,1 18,6

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar -564,8 -314,2 -223,0 -325,3 -156,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 32,9 0,0 0,0 29,2 0,0
Investering i kommunkoncernföretag 0,0 0,0 0,0 -2,0 0,0
Försäljning av kommunkoncernföretag 0,0 0,0 0,0 18,5 0,0
Förvärv av finansiella tillgångar -10,2 0,0 0,0 -13,9 0,0
Avyttring av finansiella tillgångar 3,3 5,8 0,0 14,4 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -544,0 -308,4 -223,0 -279,1 -156,3

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 238,6 60,4 114,0 69,0 0,0
Amortering av långfristiga skulder 0,0 -50,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 238,6 10,4 114,0 69,0 0,0

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur, 
gc-väg

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

ÅRETS KASSAFLÖDE 21,6 -72,8 -1,0 -4,0 -138,0
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 193,3 266,1 66,0 24,6 162,6
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 214,9 193,3 65,0 20,6 24,6

FINANSIELLA RAPPORTER
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TKR BUDGET 
2020

BOKSLUT 
2020

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2019

Resultat 60 59 1 501
Politisk 
verksamhet

60 59 1 501

KOMMUNFULLMÄKTIGE, VALNÄMND, REVISIONVERKSAMHETSBERÄTTELSE 

REVISION
ORDFÖRANDE: HAZZE BROKOPP (S)

VERKSAMHET
Enligt kommunallagen, revisionsreglementet och god 
revisionssed granskar revisionen kommunens verksamhe-
ter och prövar om dessa bedrivs ändamålsenligt och på ett 
ekonomiskt tillfredsställande sätt. Utöver det kontrolleras 
om räkenskaperna så att de är rättvisande och om den in-
terna kontrollen som bedrivits av styrelse och nämnder är 
tillräcklig. I uppdraget ingår att årligen granska all verk-
samhet som bedrivs inom styrelse och nämnder och ge-
nom lekmannarevisorerna i verksamhet som bedrivs i an-
nan juridisk form. Granskningen ska ske i överensstäm-
melse med god revisionssed i kommunal verksamhet.
Revisionen omfattar planering, genomförande och be-
dömning. Vid framtagande av revisionsplanen utgår re-
visionen från väsentlighet och risk. Revisionens mål är 
ytterst att ge kommunfullmäktige underlag för ansvars-
prövningen och om kommunens räkenskaper är rättvi-
sande samt om intern kontroll som utövas av styrelsen 
och nämnder är tillräckliga.
Revisionen består av fem förtroendevalda revisorer som 
har sakkunniga från EY till hjälp i sitt granskningsarbete.

MEDBORGARE
Arbetet har följt den revisionsplan som upprättats för 
året och som baseras på en fördjupad risk- och väsentlig-
hetsanalys som genomfördes under vintern. I enlighet 
med revisionsplanen har revisorerna utfört ett antal djup-
granskningar och hearings med ansvariga nämnder inom 
ramen för den årliga grundläggande granskningen. Utö-
ver de löpande granskningarna av delårsrapport och års-
bokslut har revisorerna genomfört djupgranskningar av-
seende avtalshanteringen, behörighet till känsliga uppgif-
ter och interna kontroller, investeringsprocessen samt en 
granskning av kommunens arbete för en likvärdig skola.
Regelbundna möten med kommunfullmäktiges presidi-
um har genomförts varvid bland annat planering av samt 
aktuella och kommande granskningar diskuterats.

TKR BUDGET 
2020

BOKSLUT 
2020

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2019

Resultat 972 972 0 955
Politisk 
verksamhet

972 972 0 955

41

VALNÄMND
ORDFÖRANDE: GERTRUD GREEN (C)

VERKSAMHET
Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val, 
val till EU-parlamentet och folkomröstningar. Adminis-
trationen sköts av kommunledningskontoret.
Då något val inte har ägt rum under året har nämnden 
inte bedrivit någon direkt verksamhet, utom den om-
världsbevakning som sker löpande av medarbetare vid 
kommunkansliet mellan valen.

FRAMTIDEN
2022 är nästa planerade allmänna val till riksdag, 
landstings- och kommunfullmäktige. Då kommunen 
växer med nya bostadsområden och ökat invånarantal 
kommer valnämnden att inför 2022 genomföra en över-
syn av valdistrikten så att dessa är dimensionerade enligt 
vallagens bestämmelser. En förändring om nya valdistrikt 
ska beslutas under 2021.

TKR BUDGET 
2020

BOKSLUT 
2020

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2019

Resultat 2 266 1 563 703 2 284
Politisk 
verksamhet

2 266 1 563 703 2 284

KOMMUNFULLMÄKTIGE
ORDFÖRANDE: GUSTAF WINGÅRDH (M)

EKONOMISK ANALYS
Kommunfullmäktige visar ett positivt resultat med 0,7 
mnkr som till stor del beror på att det varit färre sam-
manträden och färre närvarande ledamöter på grund av 
Coronapandemin.

VERKSAMHET
Kommunfullmäktige är Höganäs kommuns högsta be-
slutande organ. Här fattas principiella beslut om bland 
annat mål och riktlinjer för kommunens verksamheter, 
om översiktsplaner och detaljplaner som styr använd-
ningen av mark och vatten. Kommunfullmäktige beslu-
tar om kommunens skattesats, budget och ekonomiska 
beslut som är av större vikt.
Nämndernas organisationer och verksamhetsformer styrs 
av kommunfullmäktige genom reglementen, budget och 
direkta anvisningar för nämndernas verksamheter.
Det är kommuninvånarna som utser ledamöterna i kom-
munfullmäktige vid allmänna val som görs vart fjärde 
år. Vid de allmänna valen i september 2018 valdes leda-
möterna för mandatperioden 15 oktober 2018 – 14 ok-
tober 2022. Kommunfullmäktige har 41 ledamöter där 
mandatfördelningen är följande: Moderaterna 17, Cen-
terpartiet 3, Liberalerna 3, Kristdemokraterna 2, Social-
demokraterna 7, Vänsterpartiet 1, Miljöpartiet de gröna 
3, Sverigedemokraterna 5.

MEDBORGARE
Under året har kommunfullmäktige tagit emot 11 mo-
tioner och två interpellationer. Under året har det funnits 
möjlighet för allmänheten att ställa frågor till fullmäk-
tige. Möjligheten har inte nyttjats. Webb-sändningarna 
av kommunfullmäktige har fortsatt och tittarsiffrorna är 
höga för en kommun av Höganäs storlek.
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VERKSAMHET
Överförmyndarnämnden ska enligt lag utöva tillsyn 
över förmynderskap, förvaltarskap och godmanskap i 
kommunen under Länsstyrelsens kontroll. Tillsynen ska 
garantera rätten åt personer som inte förvaltar sin egen-
dom eller på annat sätt tillvaratar sina rättigheter. I detta 

MÅL  MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI:  STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET

Samtliga ensamkommande flykting-
barn och ungdomar ska snarast från 
det att anmälan inkommit till nämn-
den förordnas en god man.

Samtliga ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har fått en god man inom angiven tid.

Fler personer i samhället är i behov av kvalificerade ställ-
företrädare och överförmyndarnämnden har för tillfället

MEDARBETARE
MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI: ARBETSGIVARE I FRAMKANT

Utbildning av ställföreträdare. Samtliga ställföreträdare har fått information vid träffar med nämndens företrädare om vad 
uppdraget innebär.

ingår bland annat rekrytering av gode män och förvaltare. 
Nämndens uppgift är också att ge samtycke till vissa rätts-
handlingar samt att lämna in ansökningar och yttrande 
till domstol.

MEDBORGARE

TKR BUDGET 
2020

BOKSLUT 
2020

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2019

Resultat 3 358 3 236 122 3 227
Politisk 
verksamhet

3 358 3 236 122 3 227

KOMMUNSTYRELSE
EGEN VERKSAMHET
ORDFÖRANDE: PETER SCHÖLANDER (M)

TKR BUDGET 
2020

BOKSLUT 
2020

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2019

Resultat 12 059 11 709 350 12 351
Politisk 
verksamhet

12 059 11 709 350 12 351

EKONOMISK ANALYS
Överskottet beror på lägre fortbildningskostnader då 
dessa inte kunnat genomföras på grund av pandemin 
samt lägre arvodeskostnader än budgeterat.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND,  KOMMUNSTYRELSEN EGEN VERKSAMHETVERKSAMHETSBERÄTTELSE 

TKR BUDGET 
2020

BOKSLUT 
2020

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2019

Summa 
investeringar

4 000 0 4 000 4 000

Årsanslag 4 000 0 4 000 4 000

        Färgförklaring för målen:

 Målet är nått.
 Målet är nästan nått.
 Målet är inte nått men 
        vi rör oss i rätt riktning.
 Målet är inte nått.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND
KOMMUNLEDNINGSKONTOR
ORDFÖRANDE: INGA-MAJ HULT (KD)
FÖRVALTNINGSCHEF: HERMAN CRESPIN

MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI: FÖRENKLA FÖR FÖRETAG

Ökad kunskap om överförmynda-
rens verksamhet hos mäklare och 
banker i kommunen.

Ett utskick till mäklare och banker i kommunen gjordes under våren.

Överförmyndarnämnden har utvecklat rutinerna för 
granskning av årsräkningar med målet att handläggning-
en av dessa ska effektiviseras. Uppgradering av verksam-
hetssystemet har även påbörjats under året.

UTVECKLING

FRAMTIDEN
I takt med att kommunen får fler medborgare ökar även 
behovet av ställföreträdare vilket i förlängningen både 
driver kostnaderna för arvoden men även på sikt föran-
leder behov av ytterligare medarbetare.
Utöver ovanstående kan förändringar i lagstiftningen el-
ler krav från tillsynsmyndigheten föranleda förändringar i 
verksamheten. Inom ramen för det har regeringen tillsatt 
en utredning som ska redovisas i februari 2021.

VERKSAMHET 
Kommunstyrelsen ansvarar för beredning av ärenden till 
kommunfullmäktige. Styrelsen har ett övergripande an-
svar för Höganäs kommuns utveckling och samordning 
av kommunens verksamheter. 

EKONOMISK ANALYS
Årets resultat för kommunstyrelsens egen verksamhet 
visar på ett överskott på 0,4 mnkr. Det beror främst på 
att det inte varit någon fortbildning på grund av Coro-
napandemin.

MEDBORGARE
Under året har kommunstyrelsen till fullmäktige berett 
ärende om förvärv av bolaget Ängelholm-Helsingborg 
Airport.

UTVECKLING
I kommunens vision är målet att antalet medborgare i 
kommunen ska vara 30 000 invånare till år 2025. Under 
året nådde kommunen upp till 27 168 invånare i kom-
munen. 

god tillgång på både gode män och förvaltare.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

KOMMUNSTYRELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTOR
ORDFÖRANDE: PETER SCHÖLANDER  (M)
FÖRVALTNINGSCHEF: HERMAN CRESPIN

VERKSAMHET
Kommunledningskontoret är kommunfullmäktiges 
och kommunstyrelsens närmaste serviceorgan för ären-
deberedning och nämndadministration. Kontoret ansva-
rar övergripande för HR-, ekonomi och upphandlings-, 
IT-, kommunkansli-, näringslivs- och kommunikations-
frågor samt förvärv och försäljning av kommunal mark.

Medborgarundersökningen visar att 75 procent av 
medborgarna starkt kan rekommendera vänner och be-
kanta att flytta till kommunen. Kommunen får bra betyg 
i samtliga delar i undersökningen.

Under sommaren började vi använda sensordata 
i större omfattning i syfte att begränsa smittspridning 
av covid-19 i våra populära besöksnäringsmiljöer. Ge-
nom att i förväg informera medborgare och besökare om 
trängsel på allmänna platser kunde vi underlätta för med-
borgare och besökare att välja besöksmål. Höganäs var 
den första kommunen i Sverige med detta.

Kommunen tillsammans med Naturum Kullaberg har 
startat ett projekt för att lära skolelever i årskurs sju i Hö-
ganäs om Agenda 2030 och de globala målen. Projektets 
syfte är att skapa en koppling från det lokala till globala 
perspektivet där Kullaberg och dess naturvärden har en 
stor potential att vara grunden till en djupare förståelse 
av vår koppling till naturen.

Flertalet viktiga stadsutvecklingsprojekt pågår, däri-
bland utvecklingen av nya stadsdelarna Tornlyckan, Folk-
parken och Vikens Centrum.

MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI: VÄXLA UPP UPPLEVELSENÄRINGEN

Utveckla varumärket
och destinationen
Höganäs
Kullabygden

Enligt statistik från SCB startades 242 företag i Höganäs kommun under året. Av de nystartade 
företagen är 16 stycken inom besöksnäringsbranschen.

På grund av coronapandemin har mycket av vårt arbete med att utveckla varumärket och 
destinationen Höganäs Kullabygden behövt ställas om eller flyttas fram. Vårt press- och PR-
arbete tillsammans med Tourism in Skåne har pausats då inga internationella influencers och 
journalister haft möjligheten att besöka oss. Vi har genomfört en framgångsrik kampanj ihop 
med Tourism in Skåne på den nationella marknaden på sociala medier, med fokus på det 
oväntade, detta för att jobba med att sprida ut besökarna i Skåne. Inom samarbetet med 
Bjärehalvön har nu även Ängelholm anslutit och i år tog vi fram ett magasin fullt med inspira-
tion från våra ”Två Halvöar”. Vi har inom Två Halvöar-samarbetet annonserat i HD, Hallands-
posten, på Instagram och Facebook. Nytt för i år är en turbåt mellan Torekov – Mölle som på 
grund av dåligt väder tyvärr endast gick vid ett tillfälle, men turen blev fullbokad och planer 
finns på ännu fler turer nästa år. Utöver detta har vi jobbat med semesterfokus på vår hemsida 
och på visit Höganäs Instagramkonto. Artisterna som skulle spelat på den inställda Mat- och 
sommarfesten har spelat på andra tillställningar eller bokats om. Vår mobila infopoint hade 
3763 besökare mellan 29 juni-14 augusti.

MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI: ARBETSGIVARE I FRAMKANT

Motiverade medarbetare som 
förstår helheten och känner till 
organisationens vision och mål.

Förvaltningarnas avdelningar använder verksamhetsplanen som underlag för avdelningar-
nas planering, vilket medför att medarbetarna har kännedom om de strategier och mål som 
förvaltningen arbetar med. 
Sjukfrånvaron har ökat kraftigt under 2020, från 4,5 procent till 7,1 procent. Ökningen av 
förklaras av ett fåtal nya långa sjukskrivningar tillsammans med coronapandemin.  Även om 
inte covid-sjukfallen varit så många på förvaltningen så var uppmaningen från folkhälsomyn-
digheten att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom -vilket speglas i statistiken.
HME-index gällande styrning låg i årets medarbetarundersökning på 79, en minskning med 
fyra enheter från 2019 års resultat på 83. Tre av kommunledningskontorets avdelningar låg på 
ungefär samma nivå som tidigare medan tre backade i resultat. 

MEDARBETARE

Pandemin har under året förändrat förutsättningarna 
för vårt arbete. Digitaliserade arbetssätt har intensifierats 
och de flesta möten sker idag digitalt. För att bidra till en 
minskad smittspridning har medarbetare allt oftare ar-
betat hemifrån. Kurser och konferenser har genomförts 
helt och hållet digitalt. Flertalet av kommunens konfe-
rensrum har utrustats med ny teknik som kameror, bild-
skärmar och ljudanläggningar för att dessa ska kunna an-
vändas till distansmöten. Arbetsnätet har utökats med 

två sidor med information kring covid-19, en riktad till 
medarbetare, en till chefer. Informationen har utökats 
med veckobrev till alla chefer.

Konceptet med gratis träning var igång större delen 
av året, med successiva anpassningar och tillägg som ”co-
ronasäkrad träning”.

Ledarprogrammet avslutades i samband med höstens 
Ledarforum. För första gången delades det ut priser till ut-
märkelserna ”Årets medarbetare” och ”Årets uppväxlare”. 

KOMMUNSTYRELSENS KOMMUNLEDINGSKONTOR 

MEDBORGARE

        Färgförklaring för målen:

 Målet är nått.
 Målet är nästan nått.
 Målet är inte nått men 
        vi rör oss i rätt riktning.
 Målet är inte nått.

TKR BUDGET 
2020

BOKSLUT 
2020

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2019

Resultat 83 259 82 790 469 74 966
Säkerhet 816 864 -48 775

Exploatering 5 118 4 638 480 1 388

Arbetsmark-
nadsåtgärder

4 846 4 674 172 4 891

Gemensamma 
funktioner

65 177 63 494 1 683 60 836

Övrig utbild-
ning och 
gemensamma 
funktioner

7 302 9 120 -1 818 7 076

TKR BUDGET 
2020

BOKSLUT 
2020

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2019

Summa 
investeringar

-564 13 555 -14 119 37 679

Årsanslag 1 800 -3 497 5 297 416

Exploaterings-
projekt

-2 364 17 052 -19 416 37 263

EKONOMISK ANALYS
Förvaltningens verksamhet bedrivs inom beslutad 
budgetram och kommunledningskontoret redovisar 
ett positiv resultat med ett överskott.  Exploaterings-
avdelningen och gemensamma funktioner bidrar till 
överskottet som följd av längre sjukskrivningar. Övrig 
utbildning (Kunskapsforum) har ett underskott på 1,8 
mnkr. Anledningen är ökade kostnader för Grundvux 
och Gymnasievux och det är helt relaterat till pande-
min, då det är fler personer som vill läsa in sin behörig-
het. Jämfört mellan 2019 och 2020 har kostnaderna 
för gymnasievux ökat med 1,1 mnkr. I år var det 520 
elever som läste 90 000 gymnasiepoäng, för en kostnad 
på runt 2,5 mnkr. 2019 var 350 elever som läste 55 000 

poäng för en kostnad på runt 1,4 mnkr.
Arbetsmarknadsåtgärder(Utbildningscentrums verk-

samhet för arbetsmarknadsåtgärder) har ett överskott på 
0,2 mnkr trots att antalet åtgärdsanställningar har ökat 
från 50 tjänster 2019 till 70 tjänster i år.

INVESTERINGSANALYS
Investeringsbudgeten har ett underskott på 14,1 mnkr 
då exploateringsprojekten har en negativ avvikelse på 
19,4 mnkr. Detta beror främst på att etapp 1 i den stora 
exploateringen av den nya stadsdelen Tornlyckan har 
haft större kostnader än budgeterat i början av projektet 
samt att försäljningen av tomterna i Viken centrum är 
framflyttad till vinter 2021.

Underskottet i exploateringsverksamheten minskas 
något av att årsanslaget för kommunledningskontoret på 
1,8 mnkr inte har använts under året samt att det är ett 
överskott på markförsäljning och markförvärv med 3,5 
mnkr.

STRATEGI:  STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET

Fler ungdomar i
Höganäs/Kullabygden
har ett arbete eller
studerar

Enligt arbetsmarknadsenheten, Utvecklingscentrum (UC), har arbetslösheten stigit under året i 
Höganäs vilket är ett resultat av den påverkan covid-19 har haft på konjunkturen. Arbetslösh-
eten bland unga, upp till 24 år, är 114 personer mot 110 stycken motsvarande period förra året. 
Den totala arbetslösheten vid årets utgång är 795 arbetssökande jämfört med 685 år 2019. 
Ökningen beror på att konjunkturen svängt på grund av coronapandemin. Höganäs har trots 
pandemin, klarat sig ganska väl när det gäller arbetslöshet om man jämför med övriga Skåne 
och Sverige. På Kunskapsforum (vuxenutbildningen) har antalet personer som vill komplettera 
sina gymnasiestudier ökat betydligt, vi har haft 520 elever som kompletterar sina gymnasie-
betyg, motsvarande siffra för 2019 var 350, medan det varit sjunkande siffror på SFI.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

KOMMUNSTYRELSE
RÄDDNINGSTJÄNST
ORDFÖRANDE: PETER SCHÖLANDER  (M)
FÖRVALTNINGSCHEF: LARS SCOTTE

VERKSAMHET
Räddningstjänsten utför det som finns inom ”lagen om 
skydd och lagen om brandfarliga och explosiva varor”. 
Detta innebär bland annat beredskap för att ingripa vid 
olika typer av nödlägen inom kommunen. Vid behov 
även utanför kommunen genom samarbetet med an-
dra kommuners räddningstjänst. Förvaltningen tilläm-
par också myndighetsutövning genom tillsyn, samråd 
och genom att avge yttranden vid bland annat plan- och 
bygglovsärenden samt remissinstans för polis och andra 
myndigheter. Förebyggande arbete bedrivs inte enbart 

mot brand, utan även mot andra olyckor. Tjänster som 
restvärdes- och serviceuppdrag, vilket exempelvis inne-
fattar städning av vägbanor efter olyckor, lyfthjälp och ”i 
väntan på ambulans” ingår även i förvaltningens arbets-
uppgifter. Räddningstjänsten hjälper också till med ut-
bildning, information och rådgivning. Beredskapsfunk-
tionen innebär att säkerställa kommunens krisberedskap 
vid extraordinära händelser. Det gäller även civilt försvar 
med utgångspunkt i krisberedskap, i händelse av höjd 
beredskap eller krig.

Under året påbörjades arbetet med ”resan till molnet”. 
Resan till molnet är ett projekt för ett mobilt arbetssätt 
där samverkan och samarbete till stor del görs i så kallade 
molntjänster. Syftet är att oavsett var man befinner sig el-
ler vilken utrustning man använder ska kunna arbeta på 
ett säkert och flexibelt sätt.

Under året har digitalisering och automatisering även 
av ekonomiprocesserna fortsatt. Digitala formulär har 
skapats som ersätter pappersblanketter och en app har 
lanserats där användare kan hantera och attestera sina 
leverantörsfakturor. En ny digital medarbetare har väl-
komnats – swish-Robban, som helt automatiskt bokför 
alla swishinbetalningar till kommunens konto.  Robban 
som för övrigt är kommunens första robot, har effektivi-
serat administrationen för dessa inbetalningar väsentligt. 

En annan positiv utveckling som vi sett är att 90 pro-
cent av kommunens kunder väljer att få sin faktura di-
gitalt via sin bank -en så kallad e-faktura. Det är en för-
dubbling jämfört med föregående år.

Volontärsarbetet på servicecenter fick en rivstart i och 
med pandemin. Servicecenter tog emot önskemål om att 
få hjälp med handling och hanterade logistiken till volon-

KOMMUNSTYRELSENS KOMMUNLEDINGSKONTOR, RÄDDNINGSTJÄNST

Färgförklaring för målen:

  Målet är nått.  
  Målet är nästan nått.

 Målet är inte nått
       men vi rör oss i rätt riktning.

  Målet är inte nått.

TKR BUDGET 
2020

BOKSLUT 
2020

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2019

Resultat 23 269 23 409 -140 22 693
Räddnings-
verksamhet

23 269 23 409 -140 22 693

TKR BUDGET 
2020

BOKSLUT 
2020

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2019

Summa 
investeringar

4 650 119 4 531 116

Årsanlag 250 119 131 116

Tidsbestämda
 projekt

4 400 0 4 400 0EKONOMISK ANALYS
Året visar ett mindre underskott som i sin helhet be-
ror på kostnaden för bemanningen på Kvickbadet un-
der sommaren som räddningstjänsten inte blivit ersatta 
för. Bortsett från denna post har räddningstjänstens ett 
bokslut med budget i balans. De medel som staten har 
tillfört för krisberedskapsfunktionen var i år 0,8 mnkr 
där merparten av dessa medel har gått till lönekostna-
der för beredskapssamordnaren och det planeringsarbete 
som görs för kommunen.  -Även till varningssystemet 
”viktigt meddelande till allmänheten” och andra omkost-
nader enligt den överenskommelse som finns för dessa 

MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI: UTVECKLA DIALOG OCH SERVICE

Våra medborgare är nöjda med 
kommunens tillgänglighet och ser-
vice

Arbetet med att fortsätta utveckla vår tillgänglighet och service har fortsatt under året. 
Höganäs har fått mycket goda omdömen i de undersökningar som mäter företagsklimat. 
I SKLs Insiktsundersökning var Höganäs bäst i Sverige för första gången! I Svenskt Näringslivs 
rankning tappade Höganäs två placeringar i landet, men behöll topp-placeringen bland de 
skånska kommunerna.

Servicecenter uppfyller de tre av fyra mål som satts upp av kommunfullmäktige. Värt att 
lyfta är att Höganäs kommuns totalresultat avseende “tillgänglighet” är betydligt högre än 
genomsnittet av deltagande kommuner där 70 % får svar inom 60 sekunder, att jämföra med 
snittet för deltagande kommuner på 57 %. Antal samtal per månad har minskat med ungefär 
200 samtal per månad, istället ser vi att antal chattar mer än fördubblats och att frågor via 
messenger på Facebook ökat. Kommunens arbete med digitalisering med fler e-tjänster och 
i andra verktyg gör att kommunikation sker alltmer digitalt än via telefon.

STRATEGI: FÖRVERKLIGA MILJÖMÄSSIGHÅLLBARHET

Förvaltningen har engagerade me-
darbetare i ett aktivt miljöarbete

Kommunledningskontoret har engagerade medarbetare och miljöarbetet har utvecklats 
positivt under året.
Kommunledningskontoret har uppmärksammat organisationen på mängden inkommande 
direktreklam och uppmanat till att se över behovet av det som kommer in för att spara på 
resurser.
I stort sett samtliga möten är idag digitala för att minska smittspridning. Resor med flyg har 
minskat mycket under året på grund av de reserestriktioner som gällt. Att öka andelen digi-
tala möten och att minska på antalet flygresor är positivt ur ett miljöperspektiv. Att förändra 
vanor, till exempel för digitala möten har inte varit enkelt för alla men under året har hela 
samhället tvingats till förändring. Konferenser har arrangerats digitalt istället för fysiska möten. 
Vanor som vi byggt upp under året kommer förhoppningsvis att bestå även i framtiden.

UTVECKLING

tärerna som genomförde uppdragen.

FRAMTIDEN
På kort och mellanlång sikt kommer arbetet att handla 
om att få i hamn det som redan är påbörjat. Exempelvis 
komma vidare med projektet nytt bibliotek/kulturhus, 
utvecklingen av Höganäs hamnområde, utvecklingen av 
området Kaktusen vid triangelplatsen tillsammans med 
SBB (samhällsbyggnadsbolaget) och likaså utvecklingen 
av Höganäs designoutlet.

En strategisk fråga framöver är hur vi kan attrahera 
nya medarbetare i takt med att många går i pension. Le-
darskapsprogrammet ska fortsätta samt arbetet med med-
arbetarskapet ska påbörjas. 

Vi kommer också att arbeta med att bli nominerad 
till årets kvalitetskommun 2021 liksom arbetet med att 
nyttja digitaliseringens möjligheter inom våra olika verk-
samheter.

Under hösten 2021 ska en Visionsutställning genom-
föras, där ska de olika projekten som är på gång och olika 
möjligheter för att utveckla Höganäs presenteras.

medel. Uppbyggnaden av det civila försvaret som staten 
har gett ett bidrag på 0,3 mnkr har gått på sparlåga under 
detta speciella år och bidraget omdisponeras till framtida 
aktiviteter.

INVESTERINGSANALYS
Inköp av ny tankbil och besiktningsbil har blivit förse-
nade och kommer att genomföras under 2021. Årsansla-
get har använd till inköp av materiel till bandvagn och 
IT- utrustning.

MEDBORGARE

Förvaltningens uppgift är att ha en organisation med 
förmåga att hantera de olyckor som kan inträffa i kom-
munen men även att förbygga olyckor så långt det går. 
Utryckningsstatistiken för året ligger på 400 utryckningar 
vilket är något färre än under de senaste åren. Utryck-
ningarna fördelas följande: 95 automatiska brandlarm, 73 
hjälp till ambulans, 58 trafikolyckor, 43 brand i byggnad, 
26 andra bränder, 9 suiciduppdrag varav 2 i kommunen, 
8 svårbelägenhet samt en mängd andra mindre olycks-

MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI:  STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET

Kommunens invånare 
ska känna trygghet och 
säkerhet i sitt bostads-
område

Räddningstjänsten kartlägger fastigheter och fastighetsområden för att kunna göra snabba, säkra och pro-
fessionella insatser vid olyckor. Målet är att göra 25 kartläggningar om året och resultatet för året blev 15 
nyproducerade och 30 reviderade sådana. Förvaltningen kontrollerar även brandvägar, trapphus, vindar 
och källare för ett säkert och tryggt boende.

händelser. Beräknat räddat värde om räddningstjänsten 
inte ingripit ligger i år på 120 mnkr. Tillsynsverksamhe-
ten har tidvis legat nere helt på grund av covid-19 och de 
planerade tillsynerna har till stor del fått ställas in. Kris-
beredskapsarbetet har i år har varit speciellt med världs-
pandemin som tagit mycket resurser av förvaltningen i 
form av samordning och information för kommunen i 
stort men även omvärldsbevakning och möten med ex-
terna partners och myndigheter.
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KOMMUNSTYRELSE
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING
ORDFÖRANDE: PETER SCHÖLANDER (M)
FÖRVALTNINGSCHEF: JACOB VON POST

Höganäs Energi är också på gång om elstolp-räddning 
för deras personal.

FRAMTIDEN
I närtid behövs det en mindre investering för att färdig-
ställa hygienutrymmet ”Friska brandmän”. Investeringen 
avseende räddningsbåt är inte längre aktuell i närtid då vi 
investerade i nya båtmotorer 2019. Ett nytt kommunalt 
handlingsprogram ska upprättas under 2021 efter de nya 
regler som regeringen bestämt efter utredningen ”en effek-
tivare räddningstjänst”. Den framtida statliga ersättningen 
till kommunerna för krisberedskap bedöms osäker. 

Alla medarbetare har ansvarsområden och är delak-
tiga i räddningstjänstens utveckling. Under året har det 
varit stort fokus på internutbildning för nya medarbetare 
inom räddningspersonal i beredskap (RIB) deltidsorga-
nisationen. Två av tre nya medarbetare inom räddnings-
personal är kvinnor och är de första för räddningstjänsten 
i Höganäs.

En annan stor internutbildning har varit båt- och 
ytlivräddning för alla operativa medarbetare längs kom-

munens kust. De delegerade räddningsledarna har fått 
befälsutbildning och utbildningsutbyte med andra rädd-
ningstjänster i Skåne. Medarbetarna har arbetat intensivt 
med arbetsmiljön för ”Friska brandmän” för att få en så 
giftfri arbetsmiljö som möjligt och vår övningshall växer 
sakta framåt med egna krafter. Sjukfrånvaron med anled-
ning av covid 19 har tidvis gjort att personalläget varit 
ansträngt på räddningstjänsten.

UTVECKLING

”Friska brandmän” är ett riksomfattande koncept för 
att hålla våra brandmän friska genom livet efter alla de 
giftiga miljöer som de utsätts för. Förvaltningen arbetar 
också efter detta koncept och har under året ställt om en 
verkstad till ett hygienutrymme för smutsig utrustning 
och kontaminerade kläder. Utrymmet är inte färdigställt 
men målsättningen är att det ska kunna gå att använda 
i kvartal två 2021. Vår övningshall utvecklas efterhand 
som ekonomi och resurser tillåter, och har nu även ett 
förråd och en huskropp som är till för kombinerad in-
teraktiv- och praktisk övning.  Det finns också rep- och 
höjdräddningsmodul sen tidigare. Ett samarbete med 

MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI: FÖRENKLA FÖR FÖRETAG

En med näringslivet 
ömsesidig förståelse 
för brandskydd och 
räddningsarbete.

På grund av pandemin har förvaltningen inte kunnat ha de dialoger som det var tänkt, men viss dialog 
har gjorts med Välinge Invest och Cortus som resulterat i viss utbildning och investering i skydds- och 
indikeringsutrustning.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS RÄDDNINGSTJÄNST, SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING

        Färgförklaring för målen:

 Målet är nått.
 Målet är nästan nått.
 Målet är inte nått men 
        vi rör oss i rätt riktning.
 Målet är inte nått.

MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI: ARBETSGIVARE I FRAMKANT 

Tillräcklig 
kompetensnivå inom 
alla funktioner utifrån 
kommunens risker.

Övnings- och utbildningsplan för medarbetarna har genomförts under året trots den pågående pandemin. 
Vissa övnings- och utbildningstillfällen har ställts om och ett fåtal har ställts in men detta har inte påverkat 
kompetensen för medarbetarna. Bedömningen är att alla medarbetare är väl godkända mot handling-
sprogrammets mål och kommunens riskbild för olyckor.

Motiverade medar-
betare som förstår hel-
heten och som känner 
till organisationens vision 
och mål.

Medarbetarenkäten visade ett tydligt resultat på att medarbetarna har hög motivation på räddningstjän-
sten med att få Höganäs, dess invånare, företag och besökande till en säker och trygg plats att leva, bo 
och arbeta i. På grund av pandemin har förvaltningen inte kunnat vara lika mycket involverade i alla ex-
terna projekt som brukligt men i stort har alla arbetsuppgifter genomförts på ett fördömligt sätt.

MEDARBETARE

TKR BUDGET 
2020

BOKSLUT 
2020

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2019

Resultat 82 284 79 314 2 970 92 670
Fysisk planering 13 189 10 544 2 645 12 652

Gator och 
vägar

31 873 31 411 461 44 423

Parker 21 246 22 230 -985 20 584

Miljöverksam-
het

7 041 6 322 718 6 988

Exploatering 2 112 2 199 -87 2 475

Kommunika-
tioner

3 450 3 085 365 3 269

Gemensamma 
funktioner

3 373 3 521 -148 2 279

TKR BUDGET 
2020

BOKSLUT 
2020

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2019

Resultat 70 188 32 875 37 313 23 159

Tidsbestämda 
projekt

63 538 26 230 37 308 17 188

Årsanslag 6 650 6 645 5 5 971

EKONOMISK ANALYS
Förvaltningen redovisar ett överskott. I verksamheten 
för fysisk planering har vi haft vakanser under första halv-
året, långtidssjukskrivning och föräldraledighet, som ger 
lägre personalkostnader. Dessutom har vi haft betydligt 
fler bygglovsansökningar som bidragit till ökade intäkter 
och därmed till överskottet.

För parkverksamheten beror underskottet främst på 
de extra åtgärder som vidtagits med anledning av corona-
pandemin, för att minska smittspridningen och som följd 
av ett ökat besökstryck under sommaren.

Miljöverksamhetens överskott beror på sjukskrivning 
och deltid. Intäkterna är lägre, på grund av tillsyn kopplat 
till corona. Planerat arbete har begränsats till förmån för 
tillsynsområdet ”Smittskydd på serveringsställen”. Staten 
har kompenserat med 0,2 mnkr.

Kommunikationsverksamhetens överskott beror på 
lägre kostnader för resande med seniorkort. Gemensam-
ma funktioner har haft högre kostnader för kommuni-
katör samt IT, för att möjliggöra digitala möten och dis-
tansarbete.

INVESTERINGSANALYS
Investeringsprojekt för Storgatans ombyggnad går bätt-
re än förväntat ekonomiskt sett. För samtliga etapper be-
döms i nuläget att projektet som helhet kommer att kosta 
50 mnkr i jämförelse med budgeterade 60 mnkr.

För övriga tidsbestämda investeringsprojekt kan 
nämnas väg till Vikvalla, ombyggnad av gamla väg 111 i 
Viken, samt gatuombyggnad Sågcrona, Dessa senareläggs 
i väntan på att markinlösen görs och i avvaktan på pågå-
ende exploateringsprojekt. Den planerade rondellen vid 
Bruksgatan har inte byggts och anslaget behöver flyttas 
fram. Arbetet med erosionsskador löper på under 2021 
och i takt med nödvändiga tillståndsprocesser. 

VERKSAMHET
Vi arbetar med medborgarna och näringslivet i fokus 
för en bättre livsmiljö, med ett långsiktigt hållbart sam-
hälle som mål.

Inom förvaltningen har hela samhällsbyggnadspro-
cessen samlats för att planera, utveckla och kvalitetssäkra 
den offentliga miljön, nya bostadsområden och områden 
för verksamheter och servicefunktioner. Förvaltningen ar-
betar på uppdrag från kommunstyrelsen och stödjer bygg- 

och miljönämnden i sin myndighetsutövning.
Ansvaret omfattar fysisk planering, bostadsförsörjning 

samt lovprövning och tillsyn inom bygglov, livsmedel, häl-
so- och miljöskydd. Förvaltningen ansvarar även för kart- 
och mätverksamhet, geografisk informationsbehandling, 
utveckling av stadsmiljön, samt drift och underhåll av 
kommunens gator och parker. Här finns också kommu-
nens naturvårds- och kulturmiljöresurser samlade.
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UTVECKLING

Ökad tillgänglighet och bättre dialog skapas också av 
ett modernt och digitaliserat arbetssätt. Under året har 59 
% av bygglovsansökningarna lämnats in via en e-tjänst.

Höganäs är trea i SKRs Insiktsundersökning, där 
servicenivån mäts i landets kommuners myndighets-
utövning. Man mäter serveringstillstånd, brandtillsyn, 
bygglov, miljö- och hälsoskydd samt markupplåtelse. 
Inom området bygglov förbättrade vi resultatet och når 
en andraplacering när det gäller servicenivån. Kommu-
nen behåller därmed sin position som en av de absolut 
främsta kommunerna i landet.

För att kunna hantera realtidsdata från sensorer i 
stadsmiljön har en geoeventserver köpts in och instal-
lerats. Under året har vi vidareutvecklat en applikation 
utifrån räddningstjänstens behov och önskemål. Den 
fungerar som hjälp vid bränder, både för fältpersonal och 
för stabsfunktioner. Vi har även skapat och publicerat 
en applikation i kommunens karttjänst för besiktning 
av lekplatser.

MÅL  MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: UTVECKLA DIALOG OCH SERVICE

Utveckla digitaliseringen för
ökad tillgänglighet, mer
effektiva processer och en
tryggare handläggning, både
för medborgare och för
medarbetare.

Inför sommaren utvecklades en app som ger invånarna information om trängsel på allmänna 
platser. Data samlas in från sensorer som satts upp på strategiska platser; Kvickbadet, Mölle hamn 
samt fyren/Naturum på Kullaberg.
För en smartare stad jobbar förvaltningen aktivt med att implementera så kallade Lo-Ra sensorer. 
Dessa kan visa upp allt från temperaturerna på badplatser till om en parkeringsplats är upptagen 
eller ledig.
Ett remissförslag på stadsmiljöprogram har arbetats fram och publicerats digitalt, med liknande 
metod som kulturmiljöwebben och översiktsplanen. Programmet innehåller råd och riktlinjer för hur 
stadsmiljön i Höganäs ska utvecklas.
Under coronapandemin har det inte varit möjligt att hålla fysiska samrådsmöten. Men för att bibe-
hålla en god medborgardialog har dessa möten genomförts digitalt och det har varit en uppskat-
tad metod.
I övrigt publiceras nya e-tjänster, exempelvis “Anmälan om dispens från renhållningsordningen”, en 
e-tjänst för tillsyn på distans av minireningsverk, ansökan om planbesked, ansökan om vägvisning 
med flera. Utöver dessa tas tillfälliga e-tjänster fram i samband med olika evenemang.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Trots coronapandemin har alla visat på flexibilitet och 
smidighet för att få verksamheten att fungera. Personalen 
har verkligen gjort ett fantastiskt jobb när de prioriterat 
om från sina vanliga arbetsuppgifter, till att istället ta tag 
i helt nya ansvarsområden. De har visat lojalitet och driv-
kraft för att ställa upp och leverera till våra kommunmed-
borgare. Externa utbildningar, aktiviteter och planerings-
tillfällen har fått förändras eller flyttas fram i tid.

Medarbetarenkäten förbättrades från förra året. Nu 

testar vi nytt, genom att göra medarbetarundersökningar 
ofta. Medarbetarna har varit involverade i att ta fram nya 
aktiviteter utifrån förvaltningens verksamhetsmål. De har 
under våren arbetat med hur förvaltningens verksamheter 
kan ”växla upp”.

Under året har en ny miljöchef, en plan- och bygglovs-
chef, en trafikingenjör, en trafikplanerare, en livsmedels-
inspektör samt en kommunikatör rekryterats.

KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING

FRAMTIDEN 
Besöksnäringen är en av de viktigaste framtida näring-
arna med utvecklingspotential i kommunen. En fram-
gångsfaktor är att planarbeten, som möjliggör fler över-
nattningsmöjligheter, låter sig göras på ett konstruktivt 
och effektivt sätt med exploatörer och övriga intressenter. 
Planläggning bör utformas på ett sätt som gynnar nä-
ringslivets utveckling i stort och som samtidigt tar hän-
syn till de värden som utgör själva grunden för kommu-
nens attraktivitet. Konjunkturutvecklingen, syns i antalet 
bygglovsansökningar för nya bostäder och har hittills hål-
lit i sig med god marginal. Om det skulle ske en minsk-
ning av plan- eller bygglovsansökningar under komman-
de år medför det i så fall minskade intäkter. I och med 
att staden utvecklas och växer med nya områden ställs 
högre krav på drift av kommunens allmänna ytor. Kost-
nadstäckning för drift och underhåll behöver analyseras, 
inte bara i budgetarbetet utan även i samband med varje 
kommande ny planläggning.

51

MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI:  ARBETSGIVARE I FRAMKANT

Vi vill jobba här!
Förvaltningens medarbetare är
ambassadörer för sin arbetsplats

Vårens medarbetarundersökning visade på ett mycket starkt förbättrat resultat för hållbart 
medarbetarengagemang (HME) jämfört med tidigare år. I år ökade HME till index 85, vilket 
kan jämföras med tidigare år då index varit 78 (2019) och 70 (2018). Förvaltningen förbättrade 
resultaten inom samtliga områden jämfört med förra årets undersökning. Den största positiva 
förändringen är inom ledarskap med ett utfall på 87, jämfört med 78 förra året. Inom området 
motivation höjdes utfallet från 79 till 86 och området styrning höjdes utfallet från 75 till 83.
Under året har förvaltningen kompletterat den årliga medarbetarundersökningen med regel-
bundna mätningar av faktorer som påverkar medarbetarengagemang, psykisk hälsa och ar-
betstillfredsställelse. Det görs med ett automatiserat verktyg som har stabil forskningsgrund och 
som drivs av AI (artificiell intelligens). Syftet är att hjälpa chefer och medarbetare att uppnå 
sin fulla potential, och därmed kunna förbättra och utveckla organisationen och hela medar-
betarupplevelsen. En testperiod pågår från och med september 2020 fram till mars 2021.

MEDARBETARE

Ett nytt stadsnära naturreservat, Ärtan och Bönan, 
har bildats. Vikenparken utvecklas med motionsslingor, 
lekplats och nya entréer. Under året har det också byggts 
nya centrumnära parkeringar bakom Stationshuset.

Covid-19 har medfört att det har varit ett speciellt 
år. Vi har bland annat genomfört 300 inspektioner gäl-
lande smittspridning på serveringsställen. Under som-
maren krävdes extra åtgärder och skötsel på badplatser 
och besöksmål. Som första kommun i landet installera-
des sensorer för att förmedla besökstätheten i realtid på 
Kvickbadet, i Mölle hamn och vid fyren på Kullaberg.

MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI:  VÄXLA UPP UPPLEVELSENÄRINGEN

Höganäs stad har en
attraktiv och livlig
stadskärna

För att kommuninvånare, besökare och företagare ska trivas och utvecklas i Höganäs läggs 
stort fokus på att skapa förutsättningar för ett levande centrum. Första etappen av Storgatans 
ombyggnad blev klar under året och har tagits emot väl. Etapp två påbörjades i september 
och kommer att bli färdig till sommaren 2021. Här skapas en trevlig stadsmiljö med omtanke 
för gående och cyklister och det ska vara enkelt och smidigt att besöka våra näringsidkare.  
Tillsammans skapas en levande handelsplats. Förvaltningen har genomfört ett antal “pop-
up” aktiviteter som aktivitetspark, bygglekplats och vinterpark.  Ett nytt stadsmiljöprogram har 
tagits fram. Syftet med programmet är att skapa en vacker och funktionell stadsmiljö för alla i 
Höganäs. Det innehåller råd och riktlinjer för hur stadsmiljön ska utvecklas. 
Ett gott företagsklimat och arbete som kännetecknas av ett professionellt bemötande är 
viktiga beståndsdelar för att säkerställa en attraktiv och livlig stadskärna. Förvaltningens strä-
van efter ständiga förbättringar har bland annat bekräftats med topplaceringar nationellt, 
i SKR:s Insiktsundersökning och i Svenskt Näringslivs rankning. Dessutom uppmärksammades 
miljöavdelningens arbete och bemötande med mycket fint omdöme, i djupintervjuer som 
gjorts med 15 av kommunens företagare under hösten.

MEDBORGARE

Höganäs kommuns nya översiktsplan 2035 hDetaljpla-
nen för Viken centrum med bostäder och centrumfunk-
tioner för förbättrad service har varit ute på samråd och 
i dess närhet har även detaljplanen för ett nytt trygghets-
boende antagits. I Nyhamnsläge innebär detaljplanen 60 
nya vårdbostäder.

Längs Allégatan har cykelvägen byggts ut, så vi kan 
cykla säkert mellan Gruvtorget och hela vägen till Östra 
Lerberget förbi Sportcenter. Busstorget i Höganäs är fär-
digt med ny hållplats, cykelparkering, offentlig toalett 
och grillkiosk. 
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KOMMUNSTYRELSE
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNING
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET
ORDFÖRANDE: PETER SCHÖLANDER  (M)
FÖRVALTNINGSCHEF: MARGARETA ENGKVIST BJÖRKENHALL

MEDBORGARE

KOMMUNSTYRELSENS
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNING, SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI: STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET

Våra allmänna platser ska upplevas 
som trygga.

Indexet för upplevd trygghet från SCB medborgarundersökning visar 61, vilket är detsamma 
som när undersökningen gjordes 2018. Förvaltningen arbetar med trygghet genom att se över 
belysning vid kommunens anläggningar och lokaler samt medverka i Brottsförebyggande 
rådet. Genom blomsterarrangemang, klottersanering och välstädade miljöer ska allmänna 
platser upplevas inbjudande och trygga.

Förvaltningen ansvarar också för lås, larm och bevakning av kommunens anläggningar 
och under året har riktlinjer för lås och larm fastställts.

Vikenskolans sista etapp blev klar under december och 
tas i bruk vid vårterminens start 2021.

Hemvården har fått ett ”hemvårdens hus” där all 
verksamhet har samordnats i om- och tillbyggda lokaler 
i den så kallade fastigheten Blåkulla.

Två nya offentlig toaletter har tillkommit. En i Arilds 
hamn samt en vid busstorget i Höganäs.

Projektet ”Energimål 2022” har haft sin tredje utfö-
randeperiod där vi bland annat har installerat solceller på 
Nyhamnsskolan och Kullagymnasiet. Flertalet fastighe-
ter har fått ny ventilation och på Vikhaga serviceboende 

MEDARBETARE
MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI: ARBETSGIVARE I FRAMKANT

Motiverade medarbetare som 
förstår helheten och känner till or-
ganisationens vision och mål

I den senaste medarbetarenkäten har resultatet kraftigt förbättrats, vilket visar att de åtgärder 
och insatser som gjorts under året har gett resultat. Både indexet för motivation och indexet 
för styrning har ökat med 8 enheter. Motivation fick index 80 och styrning landade på 82.

        Färgförklaring för målen:

 Målet är nått.
 Målet är nästan nått.
 Målet är inte nått men 
        vi rör oss i rätt riktning.
 Målet är inte nått.

För att säkerställa elförsörjningen för IT-avdelningens 
servrar vid elavbrott har förvaltningen installerat reserv-
kraft på Kullagymnasiet. Förvaltningen har tilldelats stat-
ligt bidrag ur ”Klimatklivet” för att sätta upp laddstolpar 
för elfordon vid hemvårdens hus.

Matsvinnet i våra kök har minskat från 20 procent 
första kvartalet till 15 procent i december månad. Målet 

med 25 procent ekologiska livsmedel är uppnått och ar-
betet fortsätter. Andelen ekologiskt livsmedel är nu uppe 
i 27 procent. Arbetet med att göra en ny livsmedelsupp-
handling är också påbörjad.

Nya volymer tillkommer i takt med att kommunen 
byggs ut och leder till utvecklingsbehov av organisation 
och arbetsmetoder inom alla verksamheter.  Ett nytt för-

     MÅL                                       MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI:  UTVECKLA DIALOG OCH SERVICE

Utveckla former och forum för dialog 
med medborgare

På grund av pandemin övergick gymnasieskolan och vissa delar av grundskolan till distan-
sundervisning. En-e-tjänst skapades och utvecklades så att eleverna kunde beställa luncher 
digitalt. Via en ny e-tjänst kunde kommunens medarbetare beställa lunch hos lokala restau-
ranger som sedan levereras till kommunens lunchmatsal i Stadshuset.
En annan ny e-tjänst har skapats för att medborgare ska kunna rapportera in skador i sam-
band med källaröversvämningar som uppstått vid stora regnmängder.
Test pågår med att förenkla och snabba upp inrapporteringen av vattenmätarställningen. 
Via en QR-kod på avläsningskortet kan vattenmätarställningen rapporteras in.

STRATEGI: FÖRVERKLIGA MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Den genomsnittliga energiförbruknin-
gen ska minska i kommunens fas-
tigheter

Arbetet med energieffektiviseringen har fortsatt under året och energiförbrukningen per 
kvadratmeter har fortsatt att sjunka som planerat.

De åtgärder som genomförts under året har till den största delen varit att byta ut venti-
lationsanläggningar och sätta upp nya solcellsanläggningar. Även större byte av tak och 
fönster har skett på en del av kommunens fastigheter.

Utfallet för året beräknas landa på en förbrukning på 146 kWh/kvm, vilket är något bättre 
än planerat.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

På grund av covid-19 har årets aktiviteter för medarbetare 
begränsats. Viss oro har funnits bland medarbetare och 
chefer. Förvaltningen tog tidigt fram olika spridnings-
scenarion där nyckelfunktioner definierades. En beman-
ningsplan och prioritering gjordes utifrån en större smitt-
spridning där alla samhällsnyttiga funktioner måste fung-
era. Anpassningar för att hålla avstånd har prioriterats i 
alla verksamheter.

Pandemin har påverkat alla, men främst har med-
arbetarnas uppdrag inom städ- och kostverksamheterna 

påverkats.
Tidvis har det varit hög frånvaro. Flera medarbetare 

har under denna tid fått skifta arbetsplats vilket samtidigt 
har medfört att man har fått nya erfarenheter och samti-
digt kunnat dela med sig av sina egna. 

Två enhetschefer till markbyggnadsavdelningen har 
rekryterats. Det gör det möjligt att fullt ut implementera 
den nya organisationen som ska möta de ökade behoven 
från beställarna och utveckla resursanvändningen.

VERKSAMHET
Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för 
kommunens fastigheter och hamnar. Förvaltningen an-
svarar även för kommunens interna service inom kost, 
städ, fordon och förråd samtidigt som vi också sköter en 
stor del av driften av våra parker, lekplatser och strän-
der. 

EKONOMISK ANALYS
Förvaltningens bokslut visar på ett positivt resultat 
på 1,9 mnkr. Resultatet beror på främst på ett överskott 
inom gemensamma funktioner, där markbyggnadsav-
delningen lämnar ett överskott på 1,4 mnkr på grund 
av vakanser inom personalen samt fler uppdrag. Även 
ledning och administration visar tillsammans på ett 
överskott på 0,3 mnkr på grund av färre genomförda 
utbildningar och lägre vikariekostnader.

Näringsliv och bostäder lämnar ett positivt resultat 
på 0,5 mnkr tack vare lägre energi- och underhållskost-
nader, medan fysisk planering visar på ett underskott på 
0,4 mnkr på grund av mer genomförda underhållsåtgär-
der än budgeterat.

INVESTERINGSANALYS
Av årets större investeringar slutredovisas Hemvårdens 
hus, Höganäs hamns brygga F, reservkraftverket till 
Kullagymnasiet liksom energibesparande åtgärder. Även 
gymnastikhallen vid sportcenter är klar men här finns 
en oförutsägbar avvikelse på 1,4 mnkr för sanering av 
föroreningar i marken.

Förskolan Norra Hage kommer inte att byggas av 

TKR BUDGET 
2020

BOKSLUT 
2020

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2019

Summa inves-
teringar

240 203 154 656 85 547 97 820

Tidsbestämda 
projekt

229 703 146 965 82 738 89 067

Årsanslag 10 500 7 691 2 809 8 753

TKR BUDGET 
2020

BOKSLUT 
2020

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2019

Resultat 20 045 18 144 1 901 16 838
Fysisk planering 1 579 1 937 -358 2 168

Fritidsverksam-
het

10 520 10 460 60 10 345

Näringsliv och 
bostäder

200 -332 532 487

Fjärrvärme 0 -129 129 -248

Lokalverksam-
het

2 659 2 676 -16 1 407

Gemensamma 
funktioner

2 857 1 085 1 772 677

Kostverksamhet 2 230 2 448 -218 2 003

kommunen utan av en privat aktör, anslaget på 30 mnkr 
kommer därför att återlämnas.

Av pågående projekt önskas totalt 43 mnkr överfö-
ras till kommande år. Vikenskolan etapp 2, där 23 mnkr 
överförs till 2021 på grund av att utbetalningsplanen inte 
överensstämmer med budgeterad plan. Vikenskolan be-
räknas hålla totalbudget och stå klar våren 2021. 

Den nya tennishallens färdigställande är senarelagd 
och 10,8 mnkr överförs därför till 2021.

har de gamla gaspannorna ersatts med värmepumpar.
En stor del av våra skolor har fått ny belysning, hela 

satsningen med ny belysning i våra skolor kommer att 
vara klart under 2021. I skolorna har det också satsats på 
trevligare miljö i våra skolmatsalar.

Ett arbete med att utreda möjligheterna att bygga om 
och till det befintliga biblioteket till ett kulturhus på plats 
har genomförts och planarbetet för ett nytt kulturhus har 
pågått under året.

En ny gymnastikhall är byggd och byggnation av en 
ny tennishall pågår.
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rådssystem som enkelt kan hantera kommunens gemen-
samma inköp av stora volymer samt administrera kom-
munens fordonspark är implementerat och tas fullt ut i 
bruk 2021. Även ett digitalt tillsynsprogram för lekplatser 
kommer att rullas ut tidigt under nästa år. Digitalisering, 
mekanisering tillsammans med arbetsmetodutveckling 
fortskrider i den takt som är praktiskt genomförbar. Ex-
empelvis har en städrobot köpts in till Vikenskolan.

FRAMTIDEN
Förvaltningens verksamhet är i likhet med övrig verk-
samhet påverkad av den demografiska utvecklingen. 
Behov av förskolor, skolor, vårdboende och övriga loka-
ler måste planeras med noggrannhet och långsiktighet. 
Behovet av att bygga mer flexibelt och att nyttja lokaler 
på ett mer flexibelt sätt kommer att bli nödvändigt. I 
samband med att kommunen växer tillkommer också 

KOMMUNSTYRELSENS 
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNING, SKATTEFINANSIERAD OCH AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

KOMMUNSTYRELSE
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN, 
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET
ORDFÖRANDE: PETER SCHÖLANDER  (M)
FÖRVALTNINGSCHEF: MARGARETA ENGKVIST BJÖRKENHALL

VERKSAMHET
Förvaltningen ansvarar för dricksvattnet i kommunen, 
ochför omhändertagande och renande av spill- och dag-
vatten.

MÅL 
Se skattefinansierad verksamhet. Målen avser båda verk-
samheterna. 

I resultatet enligt ovan ingår en regleringspost på 1,9 
mnkr inom VA på helårsbasis. Detta är ett medve-
tet underuttag av taxor för att reglera tidigare års 
överuttag (skuld) gentemot avgiftskollektivet. Detta 
enligt tjänsteskrivelse i samband med budget 2019 
(KS/2018/198). Per siste december 2019 uppgick ti-
digare års ackumulerade överskott till 4,8 mnkr. Kvar-
varande skuld till avgiftskollektivet per siste december 
2020 uppgår till 3,6 mnkr.

INVESTERINGSANALYS
Av de budgeterade 83 mnkr har hälften använts. Avvi-
kelsen förklaras av att överföringsledningen för Viken 
södra ännu inte påbörjats. Covid-19 har medfört att le-
veransen av en spolbil försenats men planeras ske under 
2021. Även arbetet med att bygga ut kommunalt vatten 
och avlopp på Rågången/Brännans byaväg pågår, men 
är försenad. Andra förseningar är förstärkningen av led-
ningsnätet till Jonstorp och Gamla Södåkravägen.  

Årsanslagen har överskridits på grund av större behov 
än planerat för reinvesteringar i befintligt ledningsnät.

TKR BUDGET 
2020

BOKSLUT 
2020

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2019

Resultat 0 0 0 0
Vatten och 
avlopp

-1 881 676 -1 205 -4 087

Justering mot
avgiftskollektivet

1 881 -676 1 205 4 087

MEDBORGARE
Höganäs kommun deltog under året i tävlingen Sveriges 
godaste kranvatten som arrangeras av branschorganisatio-
nen Svenskt vatten. Tävlingen går av stapeln vart 5:e år. 
Höganäs har varit i final tre gånger och i år var det Hö-
ganäs som vann och kommer att inneha titeln Sveriges 
godaste kranvatten under de kommande 5 åren!

Vattenförbrukningen har under året minskat succes-
sivt för att under slutet av året hamna på den nivå som var 
före 2018 då vi hade rekordmånga läckor. Vi är nu till-
baka på samma antal läckor som före 2018 med cirka 45 
per år. Arbetet med att hjälpa fastighetsägare och utreda 
det stora antal läckor som drabbade kommunen under 
sommaren 2019 pågår. Utbetalningen av ersättningar till 
drabbade är också igång.

Arbetet med att bygga ut vatten- och avloppsnätet ut-
med Rågången och Brännans byaväg har påbörjats. Pro-
jektering inför upphandlingen av överföringsledningen 
mellan södra Viken och Lerberget pågår. Arbetet planeras 
påbörjas under andra halvan av 2021.

MEDARBETARE
Året har hos VA-avdelningen precis som för alla an-
dra avdelningar inom kommunen präglats av covid-19. 
Trots pandemin så måste verksamheten fungera då VA-
verksamheten är en samhällsnyttig funktion. Nya ruti-
ner har tagits fram och vårt förhållningssätt har föränd-
rats. En del utbildningar har ändå kunnat genomföras 
under året och då i huvudsak digitalt.

Medarbetarenkäten genomfördes i kommunen un-
der våren med ett mycket högt index inom alla områ-
den. Det är ett kvitto på att personalen på VA-avdel-
ningen trivs med sina arbeten och är engagerade i arbe-
tet med att säkra kommunens VA-tjänster.
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

TKR BUDGET 
2020

BOKSLUT 
2020

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2019

Summa 
investeringar

83 409 41 330 42 079 19 439

Årsanslag 18 000 19 151 -1 151 2 403

Tidsbestämda 
projekt

65 409 22 179 43 230 17 036

Periodiserade 
anslutnings-
avgifter

-3 900 -9 228 5 328 -6 134

UTVECKLING
Vattentornet i Lerberget har renoverats under året då 
hela betongkonstruktionen har setts över. Cirka 10 pro-
cent av betongen är utbytt och hela vattentornet har må-
lats och fått ett nytt utseende och pryds nu med tre stora 
hjärtan.

Arbetet med att ta fram en ny VA-plan har pågått 
under året och kommer att presenteras under våren 2021.

VA-avdelningen arbetar framåtriktat och har bland 
annat tagit fram ett eget digitaliserat program för att för-
utse när det är dags att byta ut gamla eller uttjänta led-
ningar. För närvarande undersöker vi möjligheten att säk-
ra vattenleveranser till de områden i kommunen som van-
ligtvis drabbas när det är torrt och soligt väder samtidigt 
som där finns många turister, såsom i Mölle och Jonstorp.

Att företag expanderar och flyttar till Höganäs syns 
även inom VA-verksamheten genom att belastningen på 
reningsverket ökar. Detta leder till högre kostnader för 
energi och slamhantering. Det medför att vår gasproduk-
tion ökar, vilket är positivt.

FRAMTIDEN
I likhet med hela Sverige är Höganäs ledningsnät i be-
hov av reinvesteringar och större underhållsinsatser. In-
vesteringar i ledningsnätet måste öka, vilket kommer att 
leda till avgiftshöjningar. Med ett åldrande ledningsnät 
riskerar att vi att framöver se fler akuta läckor och stör-
ningar i nätet.

I takt med att kommunen växer blir belastningen på 
reningsverket allt högre. Kapaciteten i Höganäs renings-
verk beräknas kunna klara en befolkningsmängd på cirka 
35 000 personer.

mer skötsel av allmänna platser.
Med ökade kostnader blir det allt viktigare att det 

finns långsiktiga strategiska planer för utbyggnaden 
i kommunen samt att det vid nyinvesteringar även tas 
hänsyn till framtida drift- och underhållskostnaderna i 
planeringen.

Förvaltningen kommer att fortsätta med att utveckla 
och effektivisera verksamheten både genom ny teknik och 
nya arbetsmetoder. Detta kommer att påverka behovet av 
ny utrustning och nya maskiner samt i vissa fall förändrad 
bemanning och kompetens.

Förändringar i våra matvanor mot en större mängd 
vegetabilisk kost med grönsaker och köttsubstitut kom-
mer att påverka utbildningsbehovet hos personalen. Kost-
naderna för livsmedel framöver är en osäkerhetsfaktor att 
beakta. Matsvinnet måste minska ytterligare.

EKONOMISK ANALYS
Årets resultat visar på ett överskott på 0,7 mnkr. 
Överskottet beror främst på lägre kapitalkostnader än 
budgeterat.
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KOMMUNSTYRELSE
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 
ORDFÖRANDE: PETER SCHÖLANDER  (M)
FÖRVALTNINGSCHEF: ANNELI SJÖBORG

VERKSAMHET
Kultur- och fritidsutskottet har ett brett uppdrag och 
verksamheter med bibliotek, kulturskola, Höganäs Sport-
center, bad- och idrottshallar, fritidsgårdar, utomhusbad 
och publika kulturevenemang. Utöver detta samordnar 
förvaltningen kommunens ungdoms-, folkhälso- och till-
gänglighetsarbete samt Volontärcenter. Vidare ansvarar 
förvaltningen för inköp av offentlig konst samt stöd och 

tog denna i december.
Under året har arbetet med att etablera en Sportbank 

(gratis utlån av idrottsmateriel och idrottskläder till barn 
och ungdomar) påbörjats och Höganäs kommun kom-
mer att driva detta arbete inom Familjen Helsingborg. 
I slutet av året inleddes en dialog med Svenska kyrkan i 
Höganäs, kring en gemensam satsning på samtalsgrupper 
angående psykisk hälsa för ungdomar.

MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI:  STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET

Erbjuda mötes-
platser som skapar 
möjligheter och
förutsättningar för 
delaktighet och 
livskvalitet

I februari öppnade det nya skol- och folkbiblioteket i Viken som även är öppet för allmänheten. Den ”meröpp-
na” tiden ger hög tillgänglighet och en möjlighet för invånarna att ses för informella möten, avkoppling och 
tillgång till alla våra tjänster.

I mars stod det nya E-sportcentret klart på Eric Ruuth Kulturhus och ett VR-center (virtual reality) invigdes på 
Höganäs Bibliotek.

Under våren anställdes en tillgänglighetssamordnare. Efter att ha kartlagt fritidsutbudet för barn och unga 
med funktionsnedsättning inleddes ett ”Prova-på-projekt” som baserades på undersökningens resultat.

Förvaltningen har prioriterat att öppna upp Eric Ruuths verksamhet för att tillgängliggöra utbudet för fler 
barn och unga. Tillsammans med Lions har en fond inrättats för elever som inte har möjlighet att bekosta kur-
savgiften. Vidare har Eric Ruuth etablerat en närvaro på nya digitala mötesplatser. De har exempelvis startat 
egna servrar i Minecraft där ungdomar kan träffas i en digital värld. Under sommaren flyttade fritidsgårdarna till 
Kvickbadet tillsammans med en speciell aktivitetscontainer och vid skateparken skapades en byggarbetslek-
plats.

I slutet av året stod den nya gymnastikhallen färdig vid Sportcenter. Gymnastikhallen blir en av de största 
hallarna i Sverige för gymnastik och etableringen bidrar till Sportcenterkvarterets unika utbud men framförallt 
en utveckling för gymnaster.

KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

service till föreningar. Utskottet ska också dela ut kultur-, 
idrotts- och hederspris samt keramikstipendium årligen.
Utskottet bistår även andra nämnders uppdrag, genom 
att bland annat utveckla kultur- i-vården, aktivitetsstrå-
ket och samarbetar med utbildningsförvaltningen kring 
skolbibliotek och kulturskolans verksamheter.

För att stärka den sociala hållbarheten krävs god sam-
verkan internt men även samarbete med föreningar, nä-
ringsliv, Familjen Helsingborg och Region Skåne. Arbetet 
med barns rättigheter har växlats upp i samband med att 
barnkonventionen blev svensk lag i början av året och 
bland annat har ett nytt ungdomsråd etablerats. Tillgäng-
lighetssamordnaren har tillsammans med representanter 
från andra förvaltningar och bolag reviderat ”Planen för 
delaktighet och mångfald” och kommunfullmäktige an-

MEDBORGARE

MÅL MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: ARBETSGIVARE I FRAMKANT

Motiverade medar-
betare som förstår 
helheten och som 
känner till organisatio-
nens vision och mål

Under våren gjordes en ny medarbetarenkät som visade mycket goda resultat. Motivationsindex i medar-
betarenkäten ökade från 76 procent år 2019 till 83 procent, ledarskapsindex från 78 procent år 2019 till 88 
procent och styrningsindex från 76 procent år 2019 till 86 procent.
Kommunens ledord, mål och vision diskuteras på medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och i ledningsgrup-
pen regelbundet. Medarbetarna deltar i planering och uppföljning av verksamheten. Särskilt fokus har varit 
på förvaltningens mål och uppdrag. Förvaltningen har aktiva medarbetare som med ett uppskattande 
förhållningssätt, utvecklar verksamheten och ledare som skapar goda förutsättningar -entusiasmerar, ger 
handlingsutrymme, delaktighet och mandat att involvera invånare, brukare och kunder i att utveckla 
verksamheten för att genomföra det goda hållbara mötet.
Ledningsgruppen arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling inom sina områden, och deltar aktivt i 
kommunövergripande projekt samt i kommunens ledarskapsprogram.
Trots den rådande pandemin har förvaltningens personal en fortsatt låg sjukfrånvaro.

MEDARBETARE

renser, inspirerande studiebesök och nätverksträffar för 
att öka sin kompetens. Under året har dessa ersatts med 
digitala möten och webbseminarier med goda och upp-
skattade resultat även om de fysiska mötena uppskattas 
mest.

Arbetet med ”det goda värdskapet” fortsätter för att 
varje besök i våra verksamheter ska bli en upplevelse.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

TKR BUDGET 
2020

BOKSLUT 
2020

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2019

Resultat 65 873 65 819 54 63 505
Kultur-         
verksamhet

31 818 32 283 -465 32 143

Fritids-         
verksamhet

34 055 33 536 519 31 362

TKR BUDGET 
2020

BOKSLUT 
2020

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2019

Summa 
investeringar

382

Årsanslag 382

        Färgförklaring för målen:

 Målet är nått.
 Målet är nästan nått.
 Målet är inte nått men 
        vi rör oss i rätt riktning.
 Målet är inte nått.

För att medarbetarna ska känna sig motiverade och 
delaktiga har ledningsgruppen arbetat aktivt för att alla 
medarbetare ska ha olika ansvarsområden.

De planerade utbildningsinsatserna inom området 
psykisk ohälsa kunde inte genomföras på grund av pan-
demin utan har flyttas fram.

Vanligtvis medverkar medarbetare på branschkonfe-

EKONOMISK ANALYS
Kultur- och fritidsutskottet strävar efter en budget 
i balans. Samtliga verksamheter har följt sin beslutade 
verksamhetsplan, budget och de effektiviseringar som 
har beslutats. Men sedan i början mars har den pågåen-
de pandemin påverkat alla våra verksamheter. En bety-
dande del av verksamheternas besökare tillhör riskgrup-
perna för covid-19 och därmed har hela organisationen 
varit fokuserad på att förebygga effekterna av pandemin, 
hos såväl besökare som medarbetare. Förvaltningen visar 
ett mindre överskott. Året har präglats av en ekonomisk 
återhållsamhet för att balansera uteblivna intäkter mot 
kostnader. Höganäs Sportcenter har fått ett betydande 
stort intäktsbortfall i form av intäkter samt lokalhyror 
som har bokats av. Även Tivolihuset har tappat alla bok-
ningar sedan början av mars.

Förvaltningen har arbetat löpande med analyser och 
processkartläggning under året.

INVESTERINGSANALYS
Under året har en har en hiss installerats av teknik - och 
fastighetsförvaltningen men denna investering påverkar 
verksamhetens hyreskostnad, inte förvaltningens inves-
teringsanslag.
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VERKSAMHET
Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens 
myndighetsutövning inom bland annat miljöbalken, 
livsmedelslagen, tobakslagen, plan- och bygglagen och 
fastighetsbildningslagen. En stor del av arbetet handlar 
om att informera, kommunicera, ge tillstånd av olika slag 

MEDBORGARE

Under rådande pandemi ställs nya krav på myndighe-
ter. Bygg- och miljönämnden har under året fått ansvar 
för att kommunens tillsyn vid trängsel inom serverings-
lokaler fungerar. Detta har prioriterats och dialogen med 
verksamheter och medborgare har tagit mycket tid från 
de ordinarie arbetsuppgifterna på miljöavdelningen.

Miljötillsynen har i enlighet med krisledningens be-
slut minskats till att omfatta de verksamheter som har ett 
mer akut tillsynsbehov.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING, 
ORDFÖRANDE: GUSTAF WINGÅRDH (M)
FÖRVALTNINGSCHEF: JACOB VON POST

och att bedriva tillsyn. Syftet med nämndens arbete är att 
säkra en god livskvalitet för denna och kommande gene-
rationer. Nämnden har ett stort fokus på rättssäkerhet 
och likabehandling.

Bygg- och miljönämnden har haft ett högt inflöde av 
bygglovsansökningar under året och kan även redovisa en 
hög kundnöjdhet, det gäller såväl bemötande, tillgänglig-
het och upplevd rättssäkerhet. Tid och resurser har fort-
satt lagts på dialog och rådgivning till medborgare och 
företag tillsammans med vårt Servicecenter. Anpassningar 
till rådande pandemi har gjorts under året och externa 
möten har, om möjligt, genomförts digitalt.

MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI: STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET

Höganäs kommun är attraktiv som
boendeort

Bygg- och miljönämnden har inte deltagit på eller arrangerat några externa medborgarak-
tiviteter under året på grund av pandemin. Bygg- och miljönämnden träffar medborgare och 
företag dagligen i samband med rådgivning, informations- och tillsynsbesök.
För helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo 
och leva når BMN i stort sett målet. Index för Höganäs är 75 och målet är 76.

        Färgförklaring för målen:

 Målet är nått.
 Målet är nästan nått.
 Målet är inte nått men 
        vi rör oss i rätt riktning.
 Målet är inte nått.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

TKR BUDGET 
2020

BOKSLUT 
2020

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2019

Resultat 1 495 1 033 462 1 315
Politisk        
verksamhet

1 495 1 033 462 1 315

EKONOMISK ANALYS
Bygg- och miljönämnden redovisar ett mindre över-
skott. Detta beror framförallt på att mindre arvode beta-
lats ut på grund av covid-19.

Arbetet med att nå kommunens vision och handlings-
program har bedrivits aktivt under perioden. Självklart 
har den rådande pandemin medfört att många evene-
mang har ställts in eller pausats. Höstens programverk-
samhet påbörjades med begränsningen om max 50 per-
soner men ställdes om i början av november till digital 
verksamhet och arrangemang. Samtidigt har pandemin 
tvingat fram nya innovativa och kreativa arbetssätt och 
utbud som har utvecklat såväl kultur- som fritidsområdet.

En projektledare har anställts för att nå fler äldre och 
sjuka i syfte att stimulera till att börja med fysisk akti-
vitet. Även ”tjej- och killträningsprojekt” för ungdomar 
som har slutat med sin idrott har startats under perioden. 
Projektledarens förebyggande arbete belönades med ut-
märkelsen ”Årets uppväxlare” i Höganäs i oktober.

Projektet ”Nytt bibliotek/kulturhus” fortskrider och 
en utredning om hur keramiknäringen ska utvecklas har 
tagits fram. En långsiktig satsning på att utveckla Höga-
näs ytterligare som friluftskommun, har påbörjats med 
bland annat QR-koder längs vandringsleder.

FRAMTIDEN
De påbörjade satsningarna att utveckla anläggning-
ar för föreningsliv, spontanidrott och allmänhet, enligt 
kommunens handlingsplan och det kultur- och fritids-
politiska programmet, fortskrider. Satsningar på Kera-
mikbygden, Höganäs Museum, Sportbanken och Saga-
biografen utgör andra fokusområden. Det stora enga-
gemanget från frivilliga och organisationer måste även 
stimuleras framöver och i det arbetet kommer Volontär-
centret spela en stor roll.

Planeringen för att utveckla ett nytt bibliotek/kul-
turhus, gymnastik- och tennisverksamheten, hästsporten 
och idrottsplatsen i Nyhamnsläge kommer att fortsätta. 
En ny idrottshall vid området Tornlyckan behövs för att 
hålla samma tillgänglighet för föreningslivet.

Både förvaltningen - och samhället - ser stora utma-
ningar i barn och ungas läs- och motionsvanor. Om inte 
den negativa utvecklingen vänder kommer det att få stora 
konsekvenser för såväl den enskilde som för samhället. 
Förebyggande arbete på alla nivåer och med alla genera-
tioner måste prioriteras.

I Höganäs präglas kultur- och fritidsverksamheten av 
ett omfattande samarbete med föreningar och övriga ak-
törer varvid ett stort ideellt engagemang uppnås. Framti-
da välfärdsutmaningar måste även fortsättningsvis bygga 
på ett sådant engagemang.

KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN, 
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

MEDARBETARE
MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI: ARBETSGIVARE I FRAMKANT

Vi vill jobba här! Förvaltningens 
medarbetare är ambassadörer för 
sin arbetsplats.

Målet mäts genom kommungemensamma medarbetarenkäterna och förvaltningsinterna mät-
ningar. Bygg- och miljönämnden har index 72 som mål inom områdena Ledarskap, Motivation 
och Styrning. Utfallet för respektive avdelning blev 86 miljöavdelningen och 77 för plan- och 
bygglovsavdelningen.

MÅL

STRATEGI: UTVECKLA DIALOG OCH SERVICE

Skapa nya samar-
beten med aktörer 
utanför kultur- och 
fritidsförvaltningens 
verksamhet

Trots pandemin har många nya samarbeten initierats, till exempel med Utvecklingscentrum och föreningen 
Makerspace i syfte att skapa ett öppet aktivitetshus. Ett samarbete genomfördes med BUP Skåne och Innova-
tion Skåne för att unga i Höganäs kommun ska kunna påverka utformningen av digitala tjänster för psykisk 
ohälsa. Vidare har ett samarbete med utbildningsförvaltningen medfört att Eric Ruuth upplåter lokaler åt 
elever med särskilda behov.

Tillsammans med Familjen HBG genomförde samtliga kommuner KulturWKND i februari. När pandemin bröt 
ut inleddes ett nytt samarbete, “Rampljus”, för att bjuda invånarna på digital kultur och ge lokala kulturska-
pare uppdrag och uppmärksamhet.

Ett annat samarbete är mellan kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen där målet 
är att få fler att upptäcka vår stadsbygd. Under året har vandringsleder i Lerbergsskogen och “Ärtan och 
bönan” märkts upp med QR-koder med information i syfte att främja hälsa, fysisk aktivitet och att invånarna 
kommer ut i naturen och “naturbadar”.

Samarbetet Bibliotek Familjen HBG har startat en gemensam digital kundtjänst som ger snabb service och 
vägledning till besökare mellan klockan 10.00–16.00 på vardagar.

Förvaltningen har initierat ett föreningsstöd för att kompensera föreningar som har drabbats hårt av pande-
min. Initiativet har fått ICA Kvantum att finansiera samma stöd/belopp som Höganäs kommun.

STRATEGI: VÄXLA UPP UPPLEVELSENÄRINGEN

Erbjuda invånare 
ett innovativt och 
varierat kultur- och 
fritidsutbud

Förvaltningen har genomfört färre arrangemang än planerat under perioden. Bland annat har “Summer Kick” Förvaltningen har genomfört färre arrangemang än planerat under perioden. Bland annat har “Summer Kick” 
och Mat- och sommarfesten flyttats fram. Men i ljuset av coronapandemin har det blivit ännu tydligare vilken och Mat- och sommarfesten flyttats fram. Men i ljuset av coronapandemin har det blivit ännu tydligare vilken 
stor roll kultur och fritid har i människors liv men också hur sårbar strukturen är för föreningar, arrangörer och stor roll kultur och fritid har i människors liv men också hur sårbar strukturen är för föreningar, arrangörer och 
kulturskapare. Flexibilitet, uthållighet och nytänkande har präglat arbetet under året. Kulturnatt blev kulturhöst, kulturskapare. Flexibilitet, uthållighet och nytänkande har präglat arbetet under året. Kulturnatt blev kulturhöst, 
Senior Sport School blev Senior Sport Challenge, Nationaldagen blev digital och de flesta av Eric Ruuth Kul-Senior Sport School blev Senior Sport Challenge, Nationaldagen blev digital och de flesta av Eric Ruuth Kul-
turhus programpunkter ställdes om till digitala arrangemang,turhus programpunkter ställdes om till digitala arrangemang,

Ett E-sportcenter har startats på Eric Ruuth som nu är den första kulturskola med detta utbud. Under några Ett E-sportcenter har startats på Eric Ruuth som nu är den första kulturskola med detta utbud. Under några 
sommarmånader har ett samarbetsprojekt arrangerats, “Art Caching”, tillsammans med Höganäs Museum. sommarmånader har ett samarbetsprojekt arrangerats, “Art Caching”, tillsammans med Höganäs Museum. 
På tio platser utomhus i Kullabygden kunde man möta spännande konst av tio konstnärer.På tio platser utomhus i Kullabygden kunde man möta spännande konst av tio konstnärer.

Höganäs Sportcenter har erbjudit ett sommarkort till sommarlediga barn mellan 7 och 15 år. En projektle-Höganäs Sportcenter har erbjudit ett sommarkort till sommarlediga barn mellan 7 och 15 år. En projektle-
dare har anställts för att arbeta med förebyggande kurser för äldre, motverka psykisk ohälsa med fysisk aktiv-dare har anställts för att arbeta med förebyggande kurser för äldre, motverka psykisk ohälsa med fysisk aktiv-
itet och projekt för ungdomar som har slutat med sin idrott.itet och projekt för ungdomar som har slutat med sin idrott.

Den nya Gymnastikhallen har färdigställts och i december började rivningen av den gamla hallen och ten-Den nya Gymnastikhallen har färdigställts och i december började rivningen av den gamla hallen och ten-
nisföreningen har flyttat in i ett provisoriskt tält.nisföreningen har flyttat in i ett provisoriskt tält.

UTVECKLING
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Miljö- och bygglovsavdelningarna har under året arbe-
tat med ett antal aktiviteter för att stärka medarbetar- och 
ledarskapet. Personalen har aktivt deltagit i planering och 
uppföljning av verksamheten och deltagit i flera projekt. 
Kommunikation, samverkan och omvärldsbevakning är 
centrala delar av miljöavdelningens uppdrag och är även 

UTVECKLING

Bygg- och miljönämndens arbete med att koppla myn-
dighetsutövandet tydligare till rättssäkerhet, förutsebar-
het och ökad service har gett god effekt. Nämnden har 
tvingats att styra om stora delar av verksamheten på grund 
av pandemin,

    Arbetet med att digitalisera det administrativa arbe-
tet på miljö- och bygglovsavdelningen har fortsatt under 
året, även för att digitalisera administrationen kring bygg- 
och miljönämndens presidie- och nämndsammanträden. 
Vi har också övergått till att genomföra tillsyn och de 
flesta övriga möten digitalt.

MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI: FÖRENKLA FÖR FÖRETAG

Bygg- och miljönämnden ses
som en resurs för etablerade och
kommande företag

För att få en effektiv tillsyn och lovhantering är en bra kontakt med företagarna helt central. En 
ömsesidig respekt och förståelse för varandras roller och uppdrag förenklar och förbättrar till-
synen och lovhanteringen och gör den mer ändamålsenlig. Miljö- och bygglovsavdelningarna 
har daglig kontakt med kommunens företagare i den ordinarie tillsynen och lovhanteringen 
och deltar även bland annat i företagslotsar och stadshusluncher. Det är därför glädjande 
att företagarna ger ett högt betyg till miljö- och bygglovsavdelningarnas arbete i både SKR:s 
årliga Insiktsundersökning (NKI) och i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av kommuners 
företagsklimat.
I NKI-mätningen av företagens upplevda servicenivå inom myndighetsutövning hamnar byg-
glov på andra plats i Sverige och inom livsmedelskontroll är Höganäs på tolfte plats.

STRATEGI: UTVECKLA DIALOG OCH SERVICE

Utveckla digitaliseringen för ökad 
tillgänglighet, mer effektiva proces-
ser och en tryggare handläggning, 
både för medborgare och medar-
betare.

Användandet av digitala tjänster fortsätter att öka. I år har 59 % av alla ansökningar och an-
mälningar inom bygglov kommit in via e-tjänster och antalet digitala ansökningar och anmäl-
ningar ökar även på miljöavdelningen hela tiden. Så många externa möten som möjligt sker 
också digitalt.

Bygg- och miljönämnden ska ge 
service i framkant

I vår undersökning för medborgare anser 91 % av sökande att de är nöjda eller mycket 
nöjda med vår service totalt sett inom bygglov. Motsvarande undersökning har inte gjorts för 
miljöavdelningens verksamhet under året.

STRATEGI: FÖRVERKLIGA MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Höganäs miljötillsynsarbete
håller hög klass

Med hänsyn till rådande pandemi och jämfört med andra kommuner har miljöavdelningen 
gjort ett bra jobb med att följa den tillsynsplan som beslutats för året.
Krisgruppen beslutade att tillsynen skulle begränsas till prioriterade områden och därför har 
antalet inspektioner inom vissa områden minskat. Dessutom fick miljöavdelningen i april ansva-
ret för att sköta tillsynen av smittspridningen på serveringsställen, denna uppgift har varit omfat-
tande och under året har 300 tillsynsbesök gjorts.

FRAMTIDEN
Under de närmaste åren fortsätter nämnden att foku-
sera på ökat kundfokus och ett modernt och digitaliserat 
arbetssätt. Verksamhetsutvecklingen kopplas tydligt till 
rättssäkerhet, förutsebarhet och ökad service.

     Bygg- och miljönämnden kommer att fortsätta ut-
veckla samarbetet inom förvaltningen och kommunen 
och bidra till att utvecklingen av Höganäs till en än mer 
hållbar och attraktiv kommun. Ett led i detta är att nämn-
den deltar i arbetet med att bli Årets Kvalitetskommun.

UTBILDNINGSNÄMND
UTBILDNINGSFÖRVALTNING
ORDFÖRANDE: PIA MÖLLER (M)
FÖRVALTNINGSCHEF: LISELOTTE HERRLIN

VERKSAMHET
Utbildningsnämnden ansvarar för verksamheterna 
förskola och pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, 
grundsärskola, gymnasieskola samt gymnasiesärskola. Or-
ganisationen är uppdelad på sex skolområden med verk-
samhet från förskola till årskurs 9. Dessa har en gemensam 
ledning och administration, gymnasieskola och övergri-
pande verksamheter som elevhälsan, modersmål och stu-

MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI: STÄRK SKOLANS BREDD OCH SPETS

Behöriga lärare 
bedriver framgång-
srik undervisning för 
hela barnet hela 
vägen, vilket höjer 
elevernas resultat. 
Förskolan ska särskilt 
utveckla, utmana 
och följa barnens 
språkliga förmåga 
och matematiska 
tänkande.

Höganäs verksamheter inom samtliga skolformer visar höga resultat och i vissa fall bland de 25 % bästa kommu-
nerna i landet. Verksamheterna har fokus på undervisning för ”hela barnet hela vägen”. Förskolorna arbetar med 
att lägga grunden för kommunens barn inom matematik och språk, som grundskolan vidareutvecklar och arbeta 
vidare med. Grundskolorna arbetar med tidiga insatser och utvecklar arbetet kring den nationella läsa-skriva-
räkna garantin för årskurs F-3 för att identifiera behov hos eleverna tidigt. Individuella bedömningar, kartläggnin-
gar och extra stöd inom samtliga skolformer ger resultat. Det skapar förutsättningar för barn och elever att lyckas 
i skolan.

I årskurs 9 har 82 % uppnått kunskapskraven inom samtliga ämnen, vilket är ett högt resultat jämfört med andra 
kommuner (riket 73,9 % samt Skåne 72,3 %). Inom gymnasiet har Höganäs en positiv utveckling och 78,7 % av 
elever inom de högskoleförberedande programmen uppnår grundläggande behörighet till universitet och hög-
skolan inom 3 år. En framgångsfaktor inom verksamheterna är hög kompetens och behöriga lärare samt en god 
arbetsmiljö och arbetsledning. Under senaste året har även arbetet med individuellt uppföljning och kontinuerlig 
uppföljning av resultat inom skolområdena utvecklats.

diehandledning samt administration.
    Verksamheten är indelad i tre områden. Verksamhets-
området F-9 innefattar förskola (1-5 år) och pedagogisk 
omsorg, fritidshem, skolverksamhet i förskoleklass, grund-
skola samt grundsärskola. Gymnasieverksamheten inklu-
derar både gymnasieskolan som bedrivs inom kommunen 
samt de elever som väljer gymnasium utanför kommunen.

        Färgförklaring för målen:

 Målet är nått.
 Målet är nästan nått.
 Målet är inte nått men 
        vi rör oss i rätt riktning.
 Målet är inte nått.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

MEDBORGARE

TKR BUDGET 
2020

BOKSLUT 
2020

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2019

Resultat 668 333 665 948 2 385 640 103

Politisk           
verksamhet

1 168 1 184 -15 1 215

F-9 551 191 542 371 8 820 523 989

Gymnasie-  
verksamhet

115 974 122 393 -6 420 114 898

TKR BUDGET 
2020

BOKSLUT 
2020

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2019

Summa 
investeringar

3 000 2 487 513 3 213

Årsanslag 3 000 2 487 513 3 213

EKONOMISK ANALYS
Utbildningsnämnden resultat visar på ett överskott. 
Överskottet förklaras av lägre kostnader för barn och 
elever med utökade behov samt av lägre kostnader till 
fristående verksamheter samt barn och elevers val av skol-
gång. Fler ungdomar valde under hösten en gymnasie-
skola utanför Höganäs, vilket genererar underskott för 
gymnasieverksamheten.
    Utbildningsförvaltningen har sett att antalet barn mins-
kat inom framför allt fritidshem och det har medfört lägre 
kostnader. De skolor som har haft flest elever som slutat 
har inte haft möjligheten att ställa om sin organisation i 

förutsättningar för att prioritera rätt och få en tillsyn som 
gör skillnad.

    Miljöavdelningen har under våren haft en utveck-
lingsdag med fokus på avdelningens mål och uppdrag. 
Plan- och bygglovsavdelningen har genomfört motsva-
rande under hösten.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN,
UTBILDNINGSNÄMNDEN

samma takt. Intäkter för fritidshemsverksamheten upp-
går inte till budgeten 
     Utbildningsnämnden har för perioden april-juli er-
hållit kompensation för den totala sjuklönekostnaden.

INVESTERINGSANALYS
Anpassningar har genomförts för att möta barn och 
elevers behov av en god arbetsmiljö och studiero. Inves-
teringar för att förbättra utemiljöer har gjorts.
    Justeringar av lokaler genomförs också successivt för att 
möta behovet av att ta emot fler barn och elever i verk-
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Höganäs kommun har det senaste året satsat på ett 
ledarprogram till chefer inom koncernen. Samtliga che-
fer har genomgått ledarprogram med fokus på föränd-
ringsarbete, leda sig själv och leda andra, att bli stärkta 
i koncernens framtagna ledarskapsdiamant med fokus 
på den empatiska, resultatinriktad, visionär och modiga 
ledaren. Medarbetarenkäten visar en tydlig utveckling 
inom ledarskapet och ledarprogrammet kan vara en 
bidragande faktor. Tvärsektoriella nätverk ger effekt på 

samverkan, förståelse för koncernens hela uppdrag samt 
att tillsammans skapa en arbetsgivare i framkant.
    Handlingsplaner finns för att bibehålla goda resultat 
och utveckla de områden som behövs för att bli en att-
raktiv arbetsgivare. Detta genom att ha fokus på medar-
betarens välbefinnande, engagemang och motivation.
    Året som gått har visat att organisationen har lätt för 
att ställa om och anpassa verksamheterna utifrån bar-
nens, elevernas och medarbetarnas behov.

MÅL MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI:  ARBETSGIVARE I FRAMKANT

I våra lärmiljöer är undervis-
ning och att stärka medar-
betares skicklighet för att 
lyfta barn- och elevers re-
sultat i fokus. Engagemang, 
hög delaktighet, inflytande 
och meningsfullhet präglar 
medarbetarnas arbetsmiljö.

Årets medarbetarenkät mäter områden som motivation, ledarskap och styrning. Utbildningsförvaltnin-
gens verksamheter visar höga resultat och i stort sett har alla verksamheter förbättrats. Det så kallade 
HME-indexet har höjts till 86, i jämförelse med föregående år då resultatet var 84. Det högsta resultatet 
visar området motivation med index 89. 

Medarbetarna inom utbildningsförvaltningen anser att deras arbete är meningsfullt, att de lär sig nytt 
och utvecklas och ser fram emot att gå till arbetet. De anser att de är insatta i arbetsplatsens mål, att 
målen följs upp och utvärderas samt att medarbetarna vet vad som förväntas av en. Resultatet av om-
rådet ledarskap visar även höga värden och har en god utveckling.

En hög andel, 93 %, anser att de erhåller den kompetensutveckling och fortbildning som de har behov 
av. Vilket ger en möjlighet att utveckla både medarbetare och verksamhet samt barn och elevers ut-
veckling.

Lärarförbundets rankning visar också goda resultat för Höganäs kommun. I Skåne ligger Höganäs på 
plats 1 och i Sverige på plats 11. När det gäller kriterier som resurser till undervisning, utbildade lärare och 
lärartäthet har kommunen höjts. Den största förbättringen rör kategorin “friska lärare”, där kommunen 
har gått från plats 246 till fjortonde bästa i landet.

Höganäs ambition är att vara en av Sveriges bästa 
skolkommuner och förväntningarna är höga. Verksam-
heterna har goda resultat och det pågår ständigt ett 
systematiskt arbete med att nå än högre kvalitet och 
bättre resultat. I jämförelse med andra kommuner visar 
Höganäs goda resultat, vilket bland annat beror på 
utveckling av samverkan, samarbete och översyn av 
verksamheten för att möta barn och elevers behov.

Situationen med anledning av covid-19 har påver-
kat samtliga verksamheter. En hel del aktiviteter och 

MEDARBETARE

UTBILDNINGSNÄMND

kompetensutvecklingar har fått ställas in. Verksamhe-
terna har haft fokus på att säkerställa undervisningen 
och omsorgen av barnen och eleverna. Anpassningar 
har vidtagits för de barn och elever som haft behov av 
detta för att få en fortsatt lyckad skolgång. 

Inom gymnasiet har distansundervisningen ställt 
nya krav, förväntningar och fokus på både elever och 
medarbetare. Distansundervisningen genomfördes med 
en snabb omställning och både elever och medarbetare 
har lyckats bra i omställningen.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

UTVECKLING
MÅL MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: FÖRBÄTTRA KOMMUNIKATIONERNA

Våra förskolor och skolor är pro-
fessionella med hög kompetens 
där bemötande och samverkan 
för barn och elevers bästa är i 
fokus.

Vårdnadshavare och elever har i kvalitetsenkäten gett gott omdöme om personalens kompetens 
och bemötande. I medarbetarenkäten anser medarbetarna att arbetsplatsen är öppen för nya 
idéer och förslag, vilket leder till utveckling. Höganäs har en hög andel lärare med pedagogisk hög-
skoleexamen inom samtliga skolformer. Inom grundskolan är snittet i Höganäs 88 % (riket 83 %) och 
inom gymnasiet ligger Höganäs på 90 % (riket 83 %) i senaste mätningen.

Digital kompetens har prioriterats inom alla verksam-
heter. Under året har verksamheterna fått en positiv 
skjuts i digitaliseringen. Inom grundskolan har samtliga 
skolor förberett sig för en digital undervisning. Bland 
annat fick gymnasiet under både vårterminen och slutet 
av höstterminen genomföra undervisningen digitalt. 
Digital undervisning på distans har medfört en stor lär-
dom och erfarenhet för både elever och medarbetare.
Arbetet har fortsatt med nya lärverktyg, appar och di-
gitala lösningar för både kommunikation, uppföljning 
av elevernas resultat och för att lära barnen och eleverna 
hur digitala lösningar kan användas. Vårdnadshavare 
har en gemensam applikation för kommunikation och 
meddelande från verksamheterna. Vårdnadshavare kan 
numera följa dokumentation digitalt och kan därmed 
följa sitt barns utveckling.
Nya e-tjänster har arbetats fram både externt och in-
ternt samt planering av RPA pågår (robotisering). Verk-
samheterna nyttjar numera även VR (Virtual Reality) i 
undervisning.

FRAMTIDEN
Den demografiska utvecklingen fortsätter och den 
stora utmaningen är att finna en organisation som är re-
surseffektiv och att anpassa lokaler i samma omfattning 
och i takt med ökningen av antalet barn och elever.

Nationellt pågår ett antal utredningar som kan kom-
ma att påverka utbildningsnämnden de kommande åren. 
En utredning ser över möjligheten till en tioårig grund-
skola vilket kommer påverka förskoleklassens verksamhe-
ter och medarbetare med behörighet, fortbildning samt 
kompetensutveckling. En annan nationell utredning un-
dersöker hur fler elever ska nå kunskapskraven genom 
mer tid för undervisning genom att exempelvis se över 
omfattning på läxhjälpsgarantin, prioriterad timplan och 
om anpassad timplan kan utvidgas, utökad lovskola samt 
förlängning av skolplikten för nyanlända.

MÅL MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET

Barn och elever är delaktiga och 
har inflytande i sina lärprocesser 
samt upplever att de kan fatta 
välgrundade beslut om sin egen 
framtid. De är trygga och varken 
mobbning, kränkningar eller 
trakasserier förekommer.

Under våren har utbildningsförvaltningen genomfört elevenkäter samt enkäter till vårdnadshavare 
inom förskoleverksamheten. Upplevelsen av trygghet har förbättrats något inom förskolorna, men 
tyvärr minskat något inom övriga verksamhetsområden. Samtliga verksamhetsområden visar dock 
fortsatt höga resultat. Samtliga verksamhetsområden har fokus på detta, då det i undersökningar 
visar vikten av att barn och elever känner trygghet och studiero för att både må bra och uppnå 
förbättrade resultat.

Inom förskola har resultatet förbättrats från 98 % till 99 %, inom grundskolan svarar 93 % att de kän-
ner sig trygga samt inom gymnasiet svarar 86 % att de är trygga. Arbetet med att alla barn, elever 
och unga ska känna sig trygga inom utbildningsnämndens verksamheter fortsätter systematiskt 
genom skolornas värdegrundsarbete för att uppnå 100 %.

Barn och elever ska också känna att de har möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande i sin 
egen lärprocess och ha möjlighet att kunna påverka sin framtid. Vårdnadshavarna inom förskolan 
anser att de har möjlighet att vara delaktiga. Det finns fortsatta utvecklingsområden inom grunds-
kola och gymnasiet för att eleverna ska känna sig delaktiga och ha möjlighet att kunna påverka sin 
egen situation.
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SOCIALNÄMND
SOCIALFÖRVALTNING
ORDFÖRANDE: INGEMAR NARHEIM (M)
FÖRVALTNINGSCHEF: VIWECA THORESSON

VERKSAMHET
I Socialnämndens ansvar ingår individ- och famil-
jeomsorg samt vård och omsorg. Detta enligt Social-
tjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt an-
svar för bedömning om lagstadgad rätt till färdtjänst.
    I vård och omsorg ingår främst ansvar för stöd och 
service till kommunens äldre personer och personer 
med funktionsnedsättning. Den mesta vården och 
omsorgen, verkställs i det helägda kommunala bolaget, 
Höganäs Omsorg AB. Socialförvaltningen har kvar 

 SOCIALNÄMND

ansvaret för två LSS-boenden tills bolaget har fått till-
stånd från Inspektionen för vård och omsorg att bedri-
va verksamheten. Driften av två särskilda boenden och 
viss hemtjänst utförs av privata aktörer.
    Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) finns 
försörjningsstöd, utredning, stöd- och vårdinsatser till 
personer med psykisk funktionsnedsättning och till 
personer och familjer med beroende eller andra sociala 
problem samt flyktingmottagning och serveringstill-
stånd.

        Färgförklaring för målen:

 Målet är nått.
 Målet är nästan nått.
 Målet är inte nått men 
        vi rör oss i rätt riktning.
 Målet är inte nått.

TKR BUDGET 
2020

BOKSLUT 
2020

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2019

RESULTAT 488 594 488 374 220 471 629
Politisk

verksamhet
1 593 1 163 430 1 455

Vård och 

omsorg
298 580 296 594 1 986 299 436

LSS 116 724 115 476 1 248 119 106

Individ- och 
familjeomsorg

57 476 59 116 -1 640 51 632

Gemensamma 
funktioner

14 221 16 025 -1 804 -

TKR BUDGET 
2020

BOKSLUT 
2020

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2019

Summa 
investeringar

1 350 180 1 170 395

Årsanslag 1 350 180 1 170 395

EKONOMISK ANALYS
Verksamheten för vård- och omsorg har en positiv av-
vikelse mot budget, vilket främst beror på att väntad 
volymökning i stort sett uteblivit. Kostnaderna för färd-
tjänst har varit lägre än budget och föregående år.

Även LSS-verksamheten har en positiv avvikelse som 
även den beror på uteblivna volymökningar. Ett ärende 
inom personlig assistans har upphört samt flera andra 
ärenden har kunnat lösas på andra sätt, bland annat ge-
nom boendestöd, vilket inneburit minskade kostnader.

Individ- och familjeomsorgens intäkter från Migra-
tionsverket har blivit lägre på grund av att ensamkom-
mande barn har blivit svenska medborgare tidigare än 
väntat (-1,3 mnkr). När ett barn blir svensk medborgare 
upphör alla ersättningar till kommunen. IFO har betalt 
tillbaka avgiften för alkoholtillstånd (-0,3 mnkr). Till-

MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI: ARBETSGIVARE I FRAMKANT

Trygga och självständiga 
medarbetare

I årets medarbetarundersökning uppgick det sammanvägda HME-resultatet inom socialför-
valtningen till 79, uppdelat på motivation 77, ledarskap 79 och styrning 72. Det sammanväg-
da resultatet är en förbättring med 3 procentenheter jämfört med föregående års mätning.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

MEDARBETARE

Under året har stort fokus lagts på att förhindra 
spridningen av covid-19. Pandemin har haft en stor 
påverkan på verksamheterna avseende både arbetssätt, 
insatser och aktiviteter. Antalet ansökningar om alko-
holtillstånd har minskat drastiskt medan efterfrågan på 
budgetrådgivning har ökat. Orosanmälningarna har 
ökat med 27 % under året och fler externa placeringar 
har gjorts.

Volymerna av beviljad hemvård har varit i samma 
nivå som föregående år. Tillgången på platser för särskilt 
boende för äldre har varit god. En upphandling av driften 
av Revalyckan och Sälgens särskilda boende genomfördes 

MEDBORGARE
MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI: STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET

Socialnämnden
bidrar till att
medborgare lever
så tryggt som
möjligt

Bland det viktigaste för tryggheten är att den enskilde upplever att verksamheten möter behoven med rätt 
insatser och att det sker med rätt bemötande. Inom äldreomsorgen anger 98 procent i den senaste nationella 
brukarundersökningen att de är nöjda med hemtjänstens bemötande. Inom särskilt boende är värdet 96 pro-
cent. Undersökningen omfattar både verksamheter i egen regi och i extern regi. 88 procent upplever det tryggt 
att bo i särskilt boende.

Inom IFO visar brukarundersökningen att 97 procent är nöjda med bemötandet. Det framgår också att 90 
procent av de medborgare som kommer i kontakt med verksamheten är nöjda med hur IFO visar förståelse för 
deras situation.

Inom LSS är drygt 88 procent som bor i gruppbostad eller servicebostad nöjda med bemötandet. 90 procent 
av brukarna i daglig verksamhet är nöjda med bemötandet.

Socialnämnden 
bidrar till att med-
borgare lever så 
självständigt som 
möjligt

Att ha inflytande och känna sig delaktig är viktigt för upplevelsen av att vara självständig.
I den senaste nationella mätningen inom äldreomsorgen uppger 84 procent i särskilt boende och 89 procent i 
hemtjänsten att de har goda möjligheter att påverka sina liv.
IFO:s resultat i den senaste nationella mätningen genomförd av SKR visar att 79 procent av de svarande anser 
sig kunna påverka hjälpen. På frågan om socialsekreteraren efterfrågat den enskildes egna synpunkter på hur 
situationen kan förändras uppger 90 procent att de har haft inflytande och 80 procent upplever att deras situa-
tion har förbättrats i och med kontakten med IFO.
85 procent av deltagarna på 41:ans vuxenenhet upplever att deras situation förbättrats efter kontakten med 
socialtjänsten.
Ett mål är att brukarna ska uppleva att de får tydlig information och att deras synpunkter och behov tas till vara. 
På ekonomi- och flyktingenheten anser 90 procent att informationen är tydlig och 70 procent att de har infly-
tande. På vuxenenheten uppger 97 procent att informationen varit tydlig och 85 procent att de har inflytande.
Inom LSS uppger 71 procent av brukarna som bor i bostad med särskild service samt 67 procent som bor i 
gruppbostad att de är nöjda med hur de kan påverka sina liv.

under året. Förenade Care och Norlandia erhöll fortsatt 
förtroende och uppdrag.

Samverkan mellan myndighet och utförare, eller an-
dra aktörer har ökat i omfattning med syfte att medbor-
garna ska få rätt insats vid rätt tillfälle, detta för att skapa 
trygghet och självständighet.

Antalet familjer med försörjningsstöd som blivit 
självförsörjande har ökat under året.

Ett barnboende enligt LSS samt två stödboenden för 
ensamkommande flyktingbarn/ungdomar har avvecklats 
under året.

fälliga externa placeringar inom både vuxenenheten och 
enheten för barn- och ungdom har förekommit (-0,7 
mnkr).
Kostnader för försörjningsstöd har minskat jämfört 
med budget och jämfört med föregående år.

Staten har ersatt de flesta av de merkostnader som 
uppstått med anledning av pandemin. Merkostnader som 
uppstod i december kommer att ersättas men först näst-
kommande år.   

INVESTERINGSANALYS
De investeringar som planerats för året har inte genom-
förts på grund av pandemin. Under 2021 kommer ett 
omtag att göras och ny planering kommer att ske.

Page 80 of 489



6766

STÄLLNING OCH UTVECKLING

UTVECKLING

Under året påbörjades arbetet med de prioriterade 
områdena i Vård- och omsorgsplanen 2020-2023. 
Arbetet kring digital transformation startade under 
hösten med inventering och workshops i samtliga led-
ningsgrupper. Inom vuxenenheten har också ett nytt 
digitalt verktyg för behandling av missbruk introduce-
rats under året.

Samjour med inriktning våld i nära relation och ut-
byte av jourlägenheter över kommungränserna har utö-
kats med fler kommuner med gott resultat. Samverkan 
mellan IFO och skola har utökats med deltagande från 
LSS för att bättre kunna tillgodose ett samordnat stöd 
för barn- och ungdomar med neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar. IFO startade under året också upp 
ett strukturerat samarbete med primärvården.

Boendestödet har utvecklats och under året har 
flera personer erbjudits stöd, som ett alternativ till LSS- 
boende.

MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI: FÖRVERKLIGA MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Socialnämnden bidrar till en bättre 
miljö

Allt fler resor och hembesök genomförs med cykel som transportmedel och allt fler möten sker 
digitalt. Det gäller till exempelvis vid vårdplaneringar när det bedöms vara lämpligt och vid 
samverkan internt och externt. Verksamheterna använder gasbilar och digitala lås har införts 
i hemtjänsten vilket minskar miljöpåverkan genom att inte behöva hämta nycklar vid akuta 
larm. Andra exempel på miljövänlig teknik är trygghetskameror inom omsorgen som innebär 
att “onödiga” hembesök kan undvikas. Antalet larm minskar sedan larmmottagningen över-
gick till en central operatör. Under året har handlingsplanen för miljöarbetet reviderats, som 
bland annat innebär att varje enhet ska identifiera relevanta miljöförbättringar inom sin enhet 
och arbeta med åtgärdsplaner nära verksamheten.

FRAMTIDEN
Behovet av stöd från socialtjänsten och vård- och 
omsorg beräknas att öka. Detta utifrån kommunens 
mål att växa, men också ur perspektiven: demografisk 
utveckling, mottagandet av nyanlända, ökad psykisk 
ohälsa och mer nära vård.

För att klara nödvändiga förändringar krävs sats-
ningar på såväl civilsamhället i stort som på förebyg-
gande insatser, rehabiliterande förhållningssätt, digitala 
lösningar samt samverkan internt, externt och med ci-
vilsamhället i stort. Kompetensförsörjningen är en stor 
utmaning, både att behålla värdefulla medarbetare och 
att attrahera nya. Behovet av att optimera användandet 
av tillgängliga resurser kommer att öka och ställa stora 
krav på medarbetarnas engagemang och kreativitet. Di-
gital transformation är nästa steg i den digitala utveck-
lingen som innebär ny digital teknik, tjänster och nya 
arbetssätt.

Under de närmsta åren planeras det för utökning 
av platser på särskilda boenden, dels på nya Nyhamns-
gården, dels på ersättningsboendet för Allégatans LSS-
boende.

Hur de pågående översynerna av LSS-lagen samt 
socialtjänstlagen kommer att påverka nämndens upp-
drag är osäkert. Lagförslagen har under året varit ute på 
remiss.

        Färgförklaring för målen:

 Målet är nått.
 Målet är nästan nått.
 Målet är inte nått men 
        vi rör oss i rätt riktning.
 Målet är inte nått.

Från den dagen då pandemin blev ett faktum har 
stort fokus lagts på att skapa trygghet för medarbe-
tarna. Belastningen inom IFO har varit hög med stort 
inflöde av nya ärenden och tillfälliga förstärkningar har 
varit nödvändiga.

Sjukfrånvaron ökade något. Korttidsfrånvaron 
inom socialförvaltningen var till och med november 
2,3 procent (1,9 procent och långtidsfrånvaron var 1,5 
procent (1,3 procent). Under våren ökade korttidsfrån-

varon till det dubbla för att under sommaren bli lägre 
än ett normalt år.

På barn- ungdom- och familj har en omorganisa-
tion genomförts i syfte att förstärka det nära stödet till 
medarbetarna. Ett ledarutvecklingsprogram för alla 
kommunens chefer avslutades under hösten. Syftet med 
satsningen har förutom att stärka ledarskapet och verk-
samheterna varit att förädla arbetsgivarvarumärket.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Höganäs kommun äger 100 procent av aktierna i bola-
gen Höganäs Energi AB, Höganäs Omsorg AB, AB Höga-
näshem, Höganäs Mark och Exploatering AB samt Hotell 
Strandbaden AB. Höganäs Energi äger i sin tur alla aktier 
i Höganäs Energi Handel AB och AB Höganäshem alla 
aktier i Fastighets AB Viken Eken. Förändringar i kom-
munkoncernen under året resulterar i att vid utgången av 
2020 är Höganäs Mark och Exploatering AB ägare av 100 
procent av aktierna i Höganäs kommun Örestrandsan-
läggningen AB, Norra Höganäs Markutveckling AB och 
Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32. De fem sistnämnda 
bolagen är bolag med liten eller ingen verksamhet. 

Nedan följer en kort sammanfattning av året som gått för 
de större bolagen.

AB Höganäshem visar ett resultat på 17,4 mnkr. Det är 
en positiv avvikelse jämfört med budget som främst beror 
på hyresintäkter från nyproduktion som influtit tidigare 
än beräknat, lägre uppvärmningskostnader på grund av 
milt väder och det låga ränteläget som gett låga räntekost-
nader. Under året har AB Höganäshem färdigställt tre 
fastigheter i Folkparken/Julivallen. Investeringsutgifterna 
för de här fastigheterna landar på 105 mnkr. Bolaget har 
beviljats stöd om 24 mnkr för byggandet av fastigheterna. 
Under 2021 fortsätter arbetet med nyproduktion av bo-
städer. Bolagets målsättning är att bygga 325 nya bostäder 
mellan 2017 till 2025. Investeringsbehovet för de 325 
bostäderna är ca 1 miljard kronor.
Utöver nyproduktion underhåller och utvecklar Höga-
näshemhem befintliga fastigheter i hög takt. Under pe-
rioden 2017-2025 planeras även renovering av cirka 200 
lägenheter.

Höganäs Energi AB redovisar ett resultat på 74,8 mnkr. 
Utfallet innebär en positiv avvikelse jämfört med budget 
och beror framförallt på en rättslig uppgörelse med Öre-
sundskraft AB gällande elavbrott år 2018. Rättstvisten 
slutade i förlikning och innebär en positiv avvikelse om 
18 mnkr jämfört med budget. Höganäs Energi AB har 
också återfört 17 mnkr av tidigare nedskrivningar som 
stärker resultatet. 
För att uppfylla de nya funktionskrav för elmätare som 
regeringen har beslutat ska träda i kraft 1/1 2025 har bo-
laget bytt ut samtliga ca 15000 elmätare i kommunen. 

K O M M U N K O N C E R N E N S  E K O N O M I S K A 
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STYRELSEMÅL MÅLUPPFYLLELSE                                    AB HÖGANÄSHEM
STRATEGI: STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET

Höganäshem ska delta i utveck-
lingen av bostadsområden med 
olika profiler och karaktär där den 
boendespecialiserade kommunens 
förutsättningar, målgrupper och 
framgångsfaktorer prioriteras

Vi följer vår plan för nyproduktion av lägenheter enligt vårt mål. Vi har hittills färdigställt ca 165 
nya lägenheter. Under året slutfördes all bostadsproduktion inom Folkparken. Detta skedde 
cirka fem år före utsatt tid. För Höganäshems del innebar det inflyttning i 50 lägenheter varav 
32 tillhör det nya trygghetsboendet i området. Vårt projekt “prisvärda bostäder” kom igång 
under året och under sommaren 2021 kommer 16 radhus stå klara för inflyttning inom Steg-
lingeområdet. Under året slutförde vi också vårt miljöhusprojekt med syfte att sortera avfall i 
samverkan med våra hyresgäster. En unik incitamentsmodell som vi kommer fortsätta att ut-
veckla under flera år framåt. 

STRATEGI: ARBETSGIVARE I FRAMKANT

Motiverande medarbetare som 
förstår helheten och känner till 
verksamhetens vision och mål

I medarbetarundersökningen fick vi HME - Hållbart medarbetarengagemang på 90 % (79 % 
2019).

STRATEGI: UTVECKLA DIALOG OCH SERVICE

Vi fokuserar på kundernas behov 
genom vänligt bemötande och pro-
fessionell service. Vi skapar relationer 
med vår omgivning genom vårt 
starka varumärke för befintliga och 
nya kunder och intressenter

Vi har ökat med minst 2 % under 2020. Bolaget bedriver NKI- (nöjd-kund-index) arbetet på ett 
strukturerat sätt med kontinuerlig feedback till avdelningar och medarbetare. Vi jobbar med 
riktade åtgärder ner på detaljnivå genom våra kunders kommentarer direkt i NKI-verktyget och 
genom våra egna “NKI-dagar”. Av ett 60-tal bostadsbolag som använder verktyget utgör idag 
Höganäshem “Bestpractise” under begreppet “Trivsel i bostadsområdet”. 53 % helnöjda (5 av 5 
i betyg) och 83 % är nöjda (4 eller 5 av 5 i betyg).

STYRELSEMÅL MÅLUPPFYLLELSE                              HÖGANÄS ENERGI AB 
STRATEGI: ARBETSGIVARE I FRAMKANT

Motiverade medarbetare som 
förstår helheten och känner till 
verksamhetens vision och mål

Winningtemp index för 2020 slutade totalt sett på 7,6 på en tiogradig skala. Jämfört med snittet 
för alla verksamheter som använder Winningtemp är snittsiffran 7.3

STRATEGI: FÖRBÄTTRA KOMMUNIKATIONERNA

Alla kommunens invånare och före-
tag ska ha möjlighet till en fiberans-
lutning till och med 2020

100% av kommunens invånare har nu tillgång till fiber. Detta mål kan därmed också stängas. 
Antingen har man valt att aktivt bli ansluten eller så finns möjligheten att bli efteransluten ge-
nom avlämningspunkt vid tomtgränsen.

STRATEGI: UTVECKLA DIALOG OCH SERVICE

Det hjälpsamma energibolaget ska 
ge service i framkant

Vid årets medborgarundersökning visade nöjd-kund-index (NKI) att 85 % var nöjda totalt sett 
med energibolaget. Nöjda definieras av att de tillfrågade har satt betyg 4 eller 5 på en 5 gra-
dig skala.

STRATEGI: FÖRVERKLIGA MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Uppnå högt spillvärmenyttjande från 
Höganäs Sweden AB i vårt fjärrvär-
menät

Spillvärmens utnyttjande landade på 86 % (14 % av fjärrvärmebehovet tillgodosågs av framför 
allt bioolja och en liten del gas). 

STYRELSEMÅL MÅLUPPFYLLELSE                           HÖGANÄS OMSORG AB 
STRATEGI: ARBETSGIVARE I FRAMKANT

Andel enheter som har ett miljöom-
bud och en handlingsplan
som innehåller minst två åtgärder 
som minskar negativ
miljöpåverkan utifrån enhetens 
förutsättningar

I årets medarbetarundersökning uppgick det sammanvägda HME-resultatet för Höganäs Oms-
org AB till 85 (78), motivation 83 (77), ledarskap 85 (76) och styrning 86 (81). Det sammanvägda 
resultatet är en förbättring med 7 procentenheter jämfört med förra årets mätning.
Andel friskhetsnärvaro mäts utifrån närvarotid. Den korta sjukfrånvaron är 4,9 % (3,5%) och 
långtidsfrånvaron är 4,9% (5,3%). Måttet avser perioden januari-november. Under pandemins 
första månader ökade sjukfrånvaron till det dubbla utifrån en jämförelse med tidigare år. Under 
december har sjukfrånvaron varit dubbelt så hög som motsvarande period föregående år.

STRATEGI: UTVECKLA DIALOG OCH SERVICE

Självständiga medborgare Att ha inflytande och känna sig delaktig är viktigt för upplevelsen av att vara självständig för 
våra brukare. I den senaste nationella mätningen inom äldreomsorgen uppger 84 procent i 
särskilt boende och 89 procent i hemtjänsten att de har goda möjligheter att påverka sina liv.
Inom LSS uppger 71 procent av brukarna som bor i bostad med särskild service samt 67 pro-
cent som bor i gruppbostad att de är nöjda med hur de kan påverka sina liv.

STRATEGI: FÖRVERKLIGA MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Höganäs Omsorg AB bidrar till att 
användningen av miljövänlig teknik 
inom socialtjänsten ökar

Digitala lås har införts i hemtjänsten vilket minskar miljöpåverkan genom att personalen inte 
behöva hämta nycklar vid akuta larm. Andra exempel på miljövänlig teknik är trygghetskam-
eror inom omsorgen.

STRATEGI: STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET

Trygga medborgare Bland det viktigaste för tryggheten är att den enskilde brukaren upplever att verksamheten 
möter behoven med rätt insatser och att det sker med rätt bemötande. Inom äldreomsorgen 
anger 98 procent i den senaste nationella brukarundersökningen att de är nöjda med hem-
tjänstens bemötande. Inom särskilt boende är värdet 96 procent. Vidare uppger 88 procent att 
de upplever det tryggt att bo i särskilt boende.
Inom LSS är drygt 88 procent som bor i gruppbostad eller servicebostad nöjda med bemötan-
det. 90 procent av brukarna i daglig verksamhet är nöjda med bemötandet.

KOMMUNKONCERNENS MÅLUPPFÖLJNING

Bytet av elmätare ger utöver ny funktionalitet även ökad 
kvalitet i insamlingen, analys och efterbehandling av våra 
kunders mätvärden. Investeringen uppgår till ca 30 mnkr.
Bolaget har under året nått en förlikning med Öresunds-
kraft AB gällande det elavbrott som uppstod 6-7 juni 
2018. Efter tingsrättsdom, där Höganäs Energi AB gavs 
rätt i sak, träffades en förlikning mellan parterna som 
innebär att Öresundskraft AB ska ersätta Höganäs Energi 
AB med 17,6 mnkr. 

Höganäs Omsorg AB redovisar ett resultat på 0,0 
mnkr. I bolagets resultat ingår merkostnader för Corona 
samt ersättning för dessa. Region Skåne har valt att inte 
förlänga det avtal om slutenvårdsplatser som Höganäs 
Omsorg AB haft. Detta innebär att verksamheten upphör 
den 1 april 2021. Höganäs Omsorg förlorar den intäkt 
och synergieffekt som detta avtal inneburit. Bolaget har 
under hösten 2020 arbetat med omställning på grund av 
denna förändring. Korttidsplatserna planeras att samlo-
kaliseras med särskilt boende. Samtidigt kommer ett nytt 
arbetssätt, Trygg hemma, att införas. Bedömningen är att 
vidtagna åtgärder kommer att kompensera bortfall av sy-
nergieffekterna fullt ut. 
Under året har stort fokus lagts på att motverka kon-
sekvenserna samt förhindra spridning av coronaviruset. 
Coronapandemin har haft en tydlig påverkan på verk-
samheterna  både avseende arbetssätt, insatser och ak-
tiviteter.

Daglig verksamhet LSS påverkades genom att verksamhe-
ter stängdes och insatserna verkställdes på boenden eller 
i mindre grupper under flera månader. Dagverksamhet 
och aktiviteter för äldre ställdes in och om. Under en läng-
re period var det besöksförbud på särskilt boende för äldre 
vilket påverkade både boende och anhöriga och ställde 
stora krav på medarbetarnas kreativitet och engagemang.

RESULTAT, MNKR 2020 2019

Höganäs Energi AB 74,8 45,1

Höganäs Energi Handel AB 2,5 0,0

Höganäs Omsorg AB 0,0 2,0

AB Höganäshem 17,4 158,6

Fastighets AB Viken Eken 0,0 0,0

Höganäs Mark- och 
exploatering AB -0,1 -

Höganäs kommun 
Örestrandsanläggningen AB -0,6 -0,6

Norra Höganäs 
Markutveckling AB -0,1 -

Fastighets AB 
Höganäs Kaktusen 32 -0,1 -0,1

Hotell Strandbaden 
Höganäs AB -0,1 -0,1

Fiberutbyggnad vid fyren. 
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VAD BETYDER DET?
ORD OCH BEGREPP

de dotterbolag och de företag med ägarintresse som kom-
munen har varaktig och betydande inflytande i. 
Kortfristig fordran/skuld
Kortfristigt lån, fordran eller skuld som förfaller till 
betalning inom ett år. 
Likvida medel
Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort 
sikt till exempel kassa- och banktillgångar samt värde-
papper.
LKBR
Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och re-
dovisning.
Långfristig fordran/skuld
Långfristigt lån, fordran eller skuld som förfaller till 
betalning senare än ett år efter räkenskapsårets utgång.
Nettokostnader
Driftskostnader inklusive avskrivningar efter avdrag 
för driftbidrag, avgifter och ersättningar. 
Omsättningstillgångar
Tillgångar som, till skillnad från anläggningstillgån-
gar, inte innehas för stadigvarande bruk utan omsätts 
löpande.
Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter till rätt redovis-
ningsperiod. 
Resultaträkning
Sammanfattar intäkter och kostnader samt visar årets 
förändring av det egna kapitalet (årets resultat). 
RKR
Rådet för kommunal redovisning. Normgivande or-
gan inom kommunal redovisning.
Sammanställda räkenskaper
Sammanställning av kommunens och de kommunala 
koncernföretagens räkenskapsposter justerat för mel-
lanhavanden inom den kommunala koncernen.
Självfinansieringsgrad
Beskriver hur stor del av kommunens intäkter som fi-
nansierar årets investeringar.
Soliditet
Andelen totala tillgångar som är finansierade med eget 
kapital.
Soliditet inklusive pensionsförpliktelser
Andelen totala tillgångar som är finansierade med eget 
kapital justerat för den del av pensionsförpliktelsen 
som är upptagen som en ansvarsförbindelse.
Årsarbetare
Antal anställda omräknade till heltidsanställningar. 

Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande bruk 
till exempel byggnader, mark, aktier, inventarier och 
maskiner. 
Ansvarsförbindelse
En förpliktelse som är baserad på en eller flera osäkra 
Framtida händelser som är utom kommunens kontroll 
eller en förpliktelse som är baserad på inträffade hän-
delser men inte ska redovisas som skuld eller avsättning 
i balansräkningen.
Avsättning
En förpliktelse som på balansdagen är säker eller san-
nolik till förekomst men oviss avseende belopp eller 
tidpunkt den ska infrias.
Avgiftskollektivet
Kunder inom VA och renhållningsverksamheterna.
Avskrivning
Årlig värdeminskning av anläggningstillgångar där 
avskrivningen sker utifrån förväntad nyttjandeperiod.
Balansräkning 
Visar den ekonomiska ställningen per den 31 decem-
ber samt hur kapitalet använts (tillgångar) och hur det 
anskaffats (skulder och eget kapital). 
Drift- och investeringsredovisning
Redovisar utfallet i förhållande till budgeterade intäk-
ter och kostnader på olika ansvars- och verksamhet-
sområden.
Eget kapital 
Skillnaden mellan tillgångar och skulder och avsättnin-
gar. Kommunens egna kapital består av anläggnings-
kapital (bundet kapital i anläggningar för stadigvarande 
bruk) och rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift- 
och investeringsändamål). 
Finansnetto
Finansiella intäkter (till exempel utdelningar och rän-
teintäkter), minus finansiella kostnader (till exempel 
räntekostnader).
Justerad budget
Gällande budget vid utgången av verksamhetsåret.
Kapitalkostnader
Samlingsbegrepp för planmässig avskrivning under en 
anläggnings nyttjandeperiod och intern ränta. 
Kassaflödesanalys
Beskriver hur verksamhet och investeringar har finan-
sierats under året och hur likvida medel har förändrats.
Kommunkoncern
I kommunkoncernen ingår kommunen tillsammans med 

EKONOMISK ÖVERSIKT  

PRIVATA UTFÖRARE 
Uppdragsföretag är företag som helt ägs av andra juridiska 
personer än kommunen och till vilka kommunen överläm-
nat utförandet av en kommunal angelägenhet.

 De större uppdragsföretagen är:

AB Larödhus Förskola
Al-Maarif Skola
Auric AB
Baggium AB
Bladins
Bollerups Naturbruksgymnasium
Barnen i Döshult
Barsebäcks Montessoriförening
Båstad Montessori ekonomi förening
Brunnby skola
Bullerbyns daghem
Bryggeriets Bildningsbyrå
Bäckatrollet för personalkoll
Campeon Frigymnasium AB
Caremore Vård och Behandling AB
Catrins familjedaghem
Centrumskolan 
Cultura Utbildning AB
Dans o Musikal i Lund  AB
Drottning Blankas gymnasieskola
Forshaga Akademin 
Framtidens förskola Ekokidz
Folkuniversitetet FF
Förenade Care AB - drift Sälgen
Fyrklöverns Montessori AB
Föräldrakooperativet Saltkråkan 
G.O.Kompetens Transportgymnasium
Glada Laxe
Heliga Katarinas Skolstiftelse
Helsingborgs Ridgymnasium
Helsingborgs Sportgymnasium
Humana AB
Impius AB
Inlet AB
Internationella Engelska Skolan
Jensen education
Kristina skolförening
Kubikskolan AB

Kunskapsskolan AB
Körsbärsgården
Lars-Erik Larsson-gymnaiset
Lillgårdens montessoriförskola
Ljud&Bildskolan LBS
Lundsbergs Skola  
Lärande AB
Magelungen utveckling AB
Mega AB
Montessoriförskolan Rosa Tornet
Naturglimten
Norlandia Care Kosmo AB, drift Revalyckan
Norlandia Förskolor Kids2Home AB
Nytida Bergshyddan AB, LSS boende
Nytida Månstenen AB
NTI Gymnasiet Marco AB
NTI Sverige AB
Procivitas Helsingborg AB
Pysslingen skolor
Ramlösa Friskola
Resurscenter AB 
Sally Bauer Skolans Högstadium
Stifelsen Apelrydsskolan
Stiftelsen Pauliskolan
Sveriges Naturbruksgymnasium AB
Taxi Höganäs AB, färdtjänst
Teaterförskolan i Helsingborg AB
Tellus Montessoriskolan
Thoren Innovation School AB
Thorengruppen AB
Tradehouse Nord AB
Tussi förskola i Helsingborg AB
Victum Hälsogymnasium 
Vikens Montessori AB
Villa villekulla förskola
Waldorfföreningen i Helsingborg
Älvdalens Utbildningscentrum AB
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SÄRREDOVISNING SÄRREDOVISNING  

RESULTATRÄKNING Not Bokslut Bokslut 
TKR 2020 2019
Verksamhetens intäkter 23 69 063 66 492
Verksamhetens kostnader                                            24 -56 440 -57 404
Avskrivningar -10 708 -10 345
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 1 915 -1 257
Finansiella intäkter 25 83 205
Finansiella kostnader 26 -3 203 -3 034
RESULTAT -1 205 -4 087
Justering mot avgiftskollektivet 1 205 4 087
ÅRETS RESULTAT 0 0
BALANSRÄKNING Not Bokslut Bokslut 
TKR 2020 2019
TILLGÅNGAR
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Fastigheter och anläggningar  27 243 547 213 619

Maskiner och inventarier       28 905 1 226

Summa materiella anläggningstillgångar 244 452 214 845
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 12 972 12 972
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 257 424 227 817
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar 26 491 0
Kassa och bank                0 0
Summa omsättningstillgångar 0 0
SUMMA TILLGÅNGAR 283 915 227 817

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL 29 0 0
LÅNGFRISTIGA SKULDER 30 275 834 216 829
KORTFRISTIGA SKULDER 31 8 081 10 988
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 283 915 227 817

VATTEN OCH AVLOPP
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DRIFTREDOVISNING
ALLMÄNT OM 
DRIFTREDOVISNINGEN
HÖGANÄS KOMMUNS HELÄGDA BOLAG

HÖGANÄS ENERGI AB
Intäktsredovisningen omfattar försäljningsintäkter från 
kärnverksamheten, det vill säga försäljning och distri-
bution av el och värme, försäljning av elhandel, anslut-
ningsavgifter samt andra intäkter såsom entreprenadav-
tal. Samtliga intäkter värderas till det belopp som influ-
tit eller beräknas inflyta med hänsyn tagen till rabatter 
och avdrag för moms och energiskatter och redovisas i 
posten nettoomsättning. Försäljning och distribution 
av energi redovisas vid leveranstidpunkten.
Verksamheten i koncernen (Höganäs Energi AB och 
Höganäs Energi Handel AB) finansieras i huvudsak av 
den löpande driften och till viss del med lån.

AB HÖGANÄSHEM
Bolagets främsta källa för intäkter är hyresintäkter. 
Drift- och underhållskostnader utgörs främst av upp-
värmning, el, vatten, avfall, reparationer och fastighets-
skötsel. Driftnettot definieras som hyresintäkter minus 
drift- och underhållskostnader samt fastighetsskatt. Ett 

starkt driftnetto eftersträvas och därför måste hyresintäk-
terna, och justeringen av dessa, minst följa inflationen. 

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

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

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

Uppföljning av budgeten görs löpande via månad-
suppföljningar. Verksamheter som prognostiserar ett 
underskott ska lämna förslag till åtgärd till nämnden 
och kommunstyrelsen. Uppföljning med prognos till 
kommunfullmäktige görs två gånger per år, dels vid 
delårsbokslutet, dels vid helårsbokslutet. 

INTERNREDOVISNINGSPRINCIPER
HÖGANÄS KOMMUNS HELÄGDA BOLAG

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

AB HÖGANÄSHEM
Kostnader för lån belastar resultatet för det år till vilket 
de hänför sig. 

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

HÖGANÄS KOMMUN
I driftredovisningen presenteras uppgifter om hur 
nämndernas utfall förhåller sig till den fastställda 
budgeten för den löpande verksamheten. Till den 
löpande verksamheten klassas inte skatteintäkter, ge-
nerella statsbidrag och utjämning, finansiella intäk-
ter och kostnader eller extraordinära poster. Därför 
redovisas poster i resultaträkningen som inte åter-
finns i driftredovisningen.

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

KAPITALKOSTNADER
För anläggningstillgångar påförs verksamheterna 
en kapitalkostnad som baseras på tillgångens nyt-
tjandeperiod. Linjär avskrivning tillämpas. Verksam-
heterna debiteras också en internränta på 1,75 pro-
cent på det kapital man binder i investeringar. 

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

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

ARBETAD TID
Teknik- och fastighetsförvaltningen debiterar för 
arbetad tid för utförda interna tjänster av anläggn-
ingspersonal. Även maskintid påförs köparen. Deb-
itering sker med underlag av tidredovisning.
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DRIFTREDOVISNING
 TKR

 BUDGET UTFALL 2019 BUDGET                                       UTFALL 2020 BUDGET-
AVVIKELSE

2019 INTÄKTER KOSTNADER NETTO 2020 INTÄKTER KOSTNADER NETTO NETTO

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 218 0 2 284 2 284 2 266 3 -1 566 -1 563 703
VALNÄMND 501 -618 1 119 501 60 0 -59 -59 1

REVISION 955 0 953 953 972 0 -972 -972 0

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 3 227 -146 3 373 3 227 3 358 18 -3 254 -3 236 122

KOMMUNSTYRELSEN 286 167 -551 686 835 256 283 570 286 789 -532 357 813 588 -281 231 5 558

KOMMUNSTYRELSENS EGEN VERKSAMHET 12 625 -1 12 352 12 351 12 059 1 -11 710 -11 709 350

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 75 016 -35 006 109 966 74 960 83 259 41 781 -124 581 -82 800 459

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 22 713 -2 782 25 476 22 694 23 269 2 511 -25 919 -23 408 -139

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 93 109 -21 497 114 165 92 668 82 284 22 680 -101 990 -79 310 2 974

"TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN,  
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET"

18 958 -371 401 388 243 16 842 20 045 383 288 -401 426 -18 138 1 907

"TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN,  
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET"

0 -109 530 110 089 559 0 73 225 -73 308 -83 -83

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 63 746 -11 469 74 965 63 496 65 873 8 871 -74 654 -65 783 90

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 1 463 0 1 315 1 315 1 495 0 -1 033 -1 033 462

UTBILDNINGSNÄMNDEN 639 956 -97 577 737 666 640 089 668 333 85 174 -751 104 -665 930 2 403

SOCIALNÄMNDEN 464 389 -123 213 595 262 472 049 488 593 131 989 -620 339 -488 350 243

∑ SAMTLIGA NÄMNDER 1 398 876 -773 240 2 177 228 1 403 988 1 451 866 749 541 -2 191 915 -1 442 374 9 492

JUSTERING FÖR POSTER SOM EJ ÄR HÄNFÖRBARA TILL 
VERKSAMHETENS INTÄKTER OCH KOSTNADER I RESUL-
TATRÄKNINGEN

-71 042 0 70 434 70 434 -78 233 0 72 043 72 043 -6 190

AVGÅR INTERNA POSTER 977 -359 513 373 400 13 887 -3 950 -354 173 371 774 17 601 13 651

VERKSAMHETENS INTÄKTER OCH KOSTNADER ENLIGT 
RESULTATRÄKNINGEN

1 398 876 -774 190 2 177 230 1 403 040 1 369 683 395 368 -1 748 098 -1 352 730 16 953

KOMMENTARER TILL TABELLEN
Enligt LKBR 10 kap. § 1 ska årsredovisningen in-
nehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till 
beslutad budget för kommunens nämnder. Driftredo-
visningen normeras av RKR i rekommnedation R14. 

I driftredovisningstabellen framgår nämndernas to-
tala utfall, exklusive finansiella poster. Justering har 
gjorts för poster som inte är hänförbara till verksam-
hetens intäkter och kostnader i resultaträkningen och 

för interna poster. Resultatet visas som verksamhetens 
intäkter och kostnader enligt resultaträkningen. Efter 
justeringsposterna framgår att skillnanden mellan 
verksamheternas utfall jämfört med budget är något 
större än vid jämförelse mellan nämndernas budget 
och resultat. 

För mer information om nämnderas utfall i förhål-
lande till budget hänvisas till verksamhetsberättelserna 
i den här årsredovisningen.
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INVESTERINGSREDOVISNING

ALLMÄNT OM 
INVESTERINGSREDOVISNINGEN
HÖGANÄS KOMMUNS HELÄGDA BOLAG
HÖGANÄS ENERGI AB
Höganäs Energi AB upprättar en 20-årig investering-
splan. Styrelsen fattar sedan beslut i kommande års 
budget, i samband med att hela budgeten fastställs på 
styrelsemöte i oktober månad.
Alla investeringsprojekt följs upp löpande av ansvarig 
projektledare för projektet. Om ett projekt som är bud-
geterat inte genomförs under året tas det upp till diskus-
sion under nästkommande budgetprocess.

AB HÖGANÄSHEM
Kommunfullmäktige beslutar löpande, och på ett över-
gripande plan, i vilken omfattning bolaget ska investera 
i underhålls- och nyproduktionsprojekt. Detta bygger 
på den koncerngemensamma intentionen att mellan 
2017-2025 producera 325 nya bostäder jämte renover-
ing av dryga 200 bostäder. Investeringsbudgeten up-
pgår till ca 1 miljard kronor. Genom ledning och VD 
beslutar styrelsen sedan på årsbasis, i samband med 
budgeten, om storleken på investeringsvolymen för 
den årliga underhållsplanen. Vid nyinvesteringspro-
jekt fattar styrelsen beslut i tre steg. Inför start av de-
taljplanearbete, inför start av projekteringsarbete och 
slutligen inför varje projektstart där kalkyl och lönsam-
hetsberäkning presenteras. I samband med att kalkylen 
presenteras redogör också ledningen för bolagen hur 
projektet skall finansieras

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

HÖGANÄS KOMMUN
Kommunfullmäktige beslutar årligen, i samband med 
budgetarbetet, om nya investeringsprojekt. I beslutet 
fastställs en totalutgift för investeringen samt en ut-
betalningsplan för projekttiden. Överskott eller under-
skott för påbörjade men inte avslutade projekt överförs 
till nästa år. 

Avstämning av projektets ekonomiska läge ska göras 
löpande. Om uppföljningen visar att projektet inte 
kommer att kunna genomföras inom beslutad budget 
ska detta rapporteras till kommunstyrelsen som beslu-
tar om projektet ska avslutas, utökas eller anpassas efter 
nya förutsättningar. 

INTERNREDOVISNINGSPRINCIPER
HÖGANÄS KOMMUNS HELÄGDA BOLAG 
HÖGANÄS ENERGI AB
Immateriella och materiella anläggningstillgångar 
skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas 
bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningarna beräknas 
på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta 
fall utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. Rättigheter 
som är baserade på avtal skrivs av över avtalstiden. Mark 
har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs 
därför inte av. Korttidsinventarier och inventarier av 
mindre värde kostnadsförs löpande.
Utrangering av immateriella och materiella anläggn-
ingstillgångar görs när inte längre framtida ekonomiska 
fördelar förväntas från anläggningen. 

AB HÖGANÄSHEM
Nybyggnation och fastighetsförvärv aktiveras alltid 
som en anläggningstillgång. I samband med omfat-
tande projekt fördelas kostnaden mellan aktivering och 
konstadsföring enskilt för varje projekt, och ska doku-
menteras. För att aktivering av investering ska göras på 
renoverings- och underhållsprojekt måste investerin-
gen uppgå till minst 50 tkr och minst 25 % av befintlig 
komponent ersättas. 
Komponentsavskrivning tillämpas. 

HÖGANÄS OMSORG AB
Inventarier skrivs av på fem år. 

HÖGANÄS KOMMUN
Anskaffningar som är avsedda för stadigvarande 
bruk, överstiger ett prisbasbelopp och har en längre 
nyttjandeperiod än tre år redovisas som en anläggn-
ingstillgång där värdet skrivs av linjärt under nyttjande-
perioden. Avskrivningen, tillsammans med internränta 
på 1,75 procent, blir kostnadsbärarens kapitalkostnad 
under anläggningens nyttjandeperiod. På mark, konst 
och pågående arbeten görs inga avskrivningar.
Höganäs kommun tillämpar en schabloniserad kom-
ponentindelning för materiella anläggningstillgångar. 
Investeringar över 100 prisbasbelopp för fastigheter 
och 20 prisbasbelopp för övriga investeringar kompo-
nentindelas enligt schablonen.

Investeringar är uppdelade i följande kategorier: 

TIDSBESTÄMDA PROJEKT
Tidsbestämda projekt avser oftast ny-, till- eller 
ombyggnad av lokaler, men kan även vara gator, ge-
mensamma platser såsom parker och hamnar, maskin-
investeringar med mera. 

EXPLOATERINGSPROJEKT
Utgifter och inkomster som hänför sig till ett exploat-
eringsprojekt redovisas i en särskild projektserie. Vid 
projektavslut ska slutredovisning göras. 

ÅRSANLSAG
Årsanslag är löpande investeringar som regelbundet 
återkommer och som ligger på en någorlunda jämn 
nivå. Det kan handla om till exempel investering i in-
ventarier.

När ett investeringsprojekt slutredovisats och ak-
tiverats belastas kostnadsbäraren av kapitalkostnader 
som består av avskrivning och internränta. Avskrivnin-
garna görs linjärt över tillgångens nyttjandeperiod. 

Ingen internränta utgår under uppförandetiden.
Teknik- och fastighetsförvaltningen debiterar för arbe-
tad tid för utförda interna tjänster av anläggningsper-

sonal. Även maskintid påförs köparen. Vid invester-
ingsprojekt ingår internt arbete i anläggningens ans-
kaffningsvärde. Personalen tidredovisar arbetad tid per 
projekt. 

KOMMENTARER TILL TABELLEN
Av budgeterade 410 mnkr utgick 228 mnkr i invester-
ingsutgifter. Det innebär en genomförandegrad på 56 
procent. År 2020 var investeringsutgifterna rekordhö-
ga jämfört med tidigare år. Jämförelsevis utnyttjades 
143 mnkr av investeringsbudgeten år 2019. Med bak-
grund av kommunfullmäktiges beslut om en mind-
re omfattande investeringsbudget för 2021 antas inte 
samma nivå på utgifter nås framöver. 

Några större projekt som genererade utgifter under 
2020 är bland andra projektet Vikenskolan där utgifter 
om 85 mnkr belastade projektet. Vikenskolan kom-
mer stå klar inför terminsstarten i januari 2021. En ny 
gymnastikhall har uppförts och tagits i drift under året. 
Utgifterna under 2020 i projektet landar på 29 mnkr. 
Projektet Storgatan där Storgatan i centrala Höganäs 
görs om är uppdelat på flera etapper. I etapp ett och två 
utnyttjades 19 mnkr av investeringsbudgeten. 

Alla investeringar inom den skattefinansierade 
verksamheten har finansierats med egna medel.

2016 2017 2018 2019 2020 Budget 2021 Plan 2022
Investeringar, mnkr 115 124 185 143 228 177 135
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INVESTERINGSAVRÄKNING PER NÄMND TOTALT UTBETALT BUDGET BOKSLUT AVVIKELSE KVARSTÅR

TKR ANSLAG T.O.M. 2019 2020 2020 2020 TIDSBESTÄMDA 
PROJEKT

KOMMUNSTYRELSE EGEN VERKSAMHET 4 000 0 4 000
Årsanslag 4 000 0 4 000
701 Oförutsedda investeringsbehov 1 000 0 1 000
703 Offensiva investeringar 3 000 0 3 000
Kommunledningskontoret 1 800 -3 497 5 297 0
Årsanslag 1 800 -3 497 5 297
7041 Gemensamma IT-investeringar 1 800 0 1 800
7071 Markförvärv årsanslag 1 000 0 1 000
7072 Markförsäljningar årsanslag -1 000 -3 497 2 497
Räddningstjänsten 15 550 0 4 650 119 4 531 15 550
Tidsbestämda projekt 15 550 0 4 400 0 4 400 15 550
608701 Besiktningsbil P01 400 0 400 0 400 400
608702 Tankbil 4 000 0 4 000 0 4 000 4 000
608801 Besiktningsbil/befälsbil 4180 500 0 0 0 0 500
608901 Andningsskydd rökdykning 500 0 0 0 0 500
608902 Rökdykarradio 150 0 0 0 0 150
608903 Räddningsbil 6 500 0 0 0 0 6 500
608904 Räddningsbåt RIB 2 000 0 0 0 0 2 000
608905 RFG bil 4070 500 0 0 0 0 500
608906 RFG bil 4270 500 0 0 0 0 500
608907 Minibuss P 02 500 0 0 0 0 500
Årsanslag 250 119 131
7081 Inventarier och utrustning 250 119 131
Samhällsbyggnadsförvaltningen 145 600 23 261 70 188 32 875 37 313 89 515
Tidsbestämda projekt 145 600 23 261 63 538 26 230 37 308 96 160
610501 Folkparken, Långarödsvägen
             gc-väg

2 900 1 708 1 192 0 1 192 1 192

610503 Rondell Kullagatan/Bruksgatan 5 000 0 1 500 0 1 500 5 000
622223 Ombyggnad väg 1412 5 900 1 665 4 235 231 4 004 4 004
622354 Trafiklösn Jonstorpsv/Revav 3 000 0 0 0 0 3 000
622453 Aktivitetsstråk 2 400 2 010 390 407 -17 0
622503 Upprustn grönomr Steglinge mfl 1 000 848 152 161 -9 0
622515 Utemiljö Finkeramiska 2 500 1 167 1 333 84 1 249 1 250
6226110 Stadsmiljöprojekt 2020 1 000 0 1 000 1 066 -66 0
6226111 Stadsmiljöprojekt 2021 1 000 0 0 0 0 1 000
6226112 Stadsmiljöprojekt 2022 1 000 0 0 0 0 1 000
6226113 Stadsmiljöprojekt 2023 1 000 0 0 0 0 1 000
622612 Erosionsskador 2 000 514 1 486 298 1 188 1 188
6226122 Erosionsskador 2022 1 500 0 0 0 0 1 500
6226123 Erosionsskador 2023 1 500 0 0 0 0 1 500
6226124 Erosionsskador 2024 1 500 0 0 0 0 1 500
622613 GC-väg Allégatan 2 000 0 2 000 2 000 0 0
622703 Gatuombyggnad Sågcrona 3 000 0 1 500 0 1 500 3 000
622706 Mölle hamnplan 6 000 4 501 1 499 1 414 85 85
622707 Park Sågcrona 1 000 622 378 379 -1 0

INVESTERINGSREDOVISNING  

INVESTERINGSAVRÄKNING PER NÄMND TOTALT UTBETALT BUDGET BOKSLUT AVVIKELSE KVARSTÅR

TKR ANSLAG T.O.M. 2019 2020 2020 2020 TIDSBESTÄMDA 
PROJEKT

622709 Väg Vikvalla 5 000 176 4 824 0 4 824 4 824
622802 Viaduktsgatan gc 2 500 1 120 1 380 0 1 380 1 380
622803 Keramiskt stråk etapp 2 6 000 0 0 25 -25 5 975
622804 Storgatan etapp 1 33 000 8 131 24 869 8 827 16 042 0
6228041 Storgatan etapp 2 20 000 0 15 000 10 537 4 463 9 463
6228042 Storgatan etapp 3 7 000 0 0 0 0 23 000
622805 Bruksgatan ombyggnad 5 000 0 0 0 0 5 000
622900 Upprustning gångtunnlar 6 000 0 0 0 0 6 000
622902 Cykelväg Hästhagevägen 3 000 0 0 0 0 3 000
622904 Lekplats Jonstorp 900 0 0 0 0 900
622906 Trafiksäkerhetsåtgärder 4 000 800 800 800 0 2 400
622907 Bokvägen Vikenskolan 8 000 0 0 0 0 8 000
Årsanslag 6 650 6 645 5 -6 645
7214 Ombyggnad enl handikapplan 250 254 -4 -254
7222 Ombyggnad gator och vägar 1 500 1 500 0 -1 500
7223 Gatubelysning 500 500 0 -500
7224 Utbyggn cykelv/gröna stråk 400 396 4 -396
7225 Upprustning lekplatser 500 470 30 -470
7226 Inventarier badplatser 350 374 -24 -374
7227 Trafiksäkerhetsåtgärder 100 100 0 -100
7228 Utbyte busskurer 50 50 0 -50
7250 Planerat underhåll gata 3 000 3 000 0
TFF skattefinansierad vht 869 638 63 576 240 203 154 656 85 547 629 575
Tidsbestämda projekt 869 638 63 576 229 703 146 965 82 738 629 575
621001 Reservkraft Kullagymnasiet 700 0 700 700 0 0
621002 Revalyckan tillagningskök 700 0 700 713 -13 0
621507 Norra Hage Viken förskola ny 35 000 3 242 26 758 -3 242 30 000 0
621528 Jonstorp förskola ny 30 000 0 0 0 0 30 000
6215342 Skola Viken, etapp 2 130 000 22 329 107 671 84 621 23 050 23 050
621612 Offentliga toaletter 2 500 671 1 829 1 181 648 648
621706 Stadshuset huvudentré 2 000 91 1 909 0 1 909 5 509
621801 Eric Ruuth anpassning och 
             tillgänglighet

4 000 180 3 820 1 936 1 884 1 884

621807 Ombyggn Brunnby IP 18 000 0 0 0 0 22 000
621808 Tennis/rackethallen utbyggnad 27 000 2 389 14 111 3 357 10 754 21 254
621810 Kulturhus under utredning 65 000 9 -9 0 -9 94 991
621811 Brukskolan nybyggnad och 
             anpassning - under utredning

50 000 0 0 0 0 50 000

621819 Vårdboende Höganäs 110 000 0 0 0 0 110 000
621900 Skola centrala Höganäs 195 000 0 5 000 0 5 000 195 000
621901 Eric Ruuth anpassning och
             tillgänglighet, etapp 2

4 000 0 0 0 0 4 000

621902 Tillbyggnad förskola Eleshult 
             4 avd

30 000 0 0 0 0 0

621903 Brandtekniska åtgärder LSO 8 500 3 820 4 680 514 4 166 4 166

INVESTERINGSREDOVISNING  
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621904 Servicehus vid busstorget 2 000 0 2 000 788 1 212 0
621905 Offentlig toalett Tivoliparken 2 000 16 1 984 -16 2 000 0
621906 Anpassning Tornlyckeskolan - 
             under utredning

25 000 0 0 0 0 25 000

621907 Hemvårdens hus 15 000 7 297 7 703 7 781 -78 0
621908 Byte konstgräs sportcenter 4 000 0 0 0 0 4 000
621909 Energibesparande åtgärder 2019 13 354 11 752 1 602 1 601 1 0
621910 Energibesparande åtgärder 2020 13 200 0 13 200 11 478 1 722 1 722
621911 Energibesparande åtgärder 2021 13 200 0 0 0 0 13 200
621912 Energibesparande åtgärder 2022 13 200 0 0 0 0 13 200
621913 Gymnastikhall vid sportcenter 
             Höganäs

28 000 461 27 539 28 927 -1 388 0

621914 Ventilationsaggregat Statshuset 3 500 18 3 482 3 253 229 0
622000 Filmbil inredning 750 0 0 0 0 750
622001 Filmutrustning 500 0 0 0 0 500
622002 Gräsklippare liten 1 75 0 75 0 75 75
622003 Gräsklippare liten 2 75 0 0 0 0 75
622004 Gräsklippare liten 3 75 0 0 0 0 75
622009 Lastbil lvx 2 000 0 0 0 0 2 000
622010 Saltspridare 500 0 0 0 0 500
622011 Slaghackshuvud 60 0 0 0 0 60
622012 Traktor 1 500 0 0 0 0 1 500
622013 Traktorgrävare 2 500 0 0 0 0 2 500
622014 Redskapsbärare 500 0 0 0 0 500
622506 Mölle hamn 6 700 5 374 1 326 534 792 792
622507 Ombyggnad Vikens hamnplan 4 500 4 366 134 0 134 0
622510 Båtbottentvättar 800 260 540 215 325 325
622617 Traktor/vagn o liten lastbil 1 500 740 760 733 28 0
6226191 Åtgärder handikapplan fastighe 1 000 561 439 440 -1 0
622622 Arilds Hamn 750 0 750 450 300 300
622705 Höganäs hamn brygga F 1 000 0 1 000 1 000 0 0
Årsanslag 10 500 7 691 2 809
7212 Slutbesiktningar 1 000 0 1 000
7213 Enkelt avhjälpta hinder 500 0 500
7215 Planerat underhåll fastighet 9 000 7 691 1 309
TFF avgiftsfinansierad vht 197 813 7 703 83 409 41 330 42 079 167 805
Tidsbestämda projekt 197 813 7 703 65 409 22 179 43 230 167 805
623365 Överföring Viken södra 28 000 1 290 23 710 0 23 710 22 710
623605 Förstärkning Gamla Södåkrav 3 000 322 1 678 0 1 678 2 678
623606 Förstärkning Jonstorp 5 500 0 1 000 0 1 000 5 500
623607 Förstärkning Nygårda-Jonstorp 6 000 0 0 0 0 6 000
623608 Förstärkning Nyhamn-Brunnby 4 000 3 885 114 0 114 0
623609 Nödvatten 1 600 0 0 0 0 1 600
623610 Reningsverket 8 600 0 2 000 628 1 372 7 972
623611 Renov vattentornet Lerberget 13 913 541 10 372 8 360 2 012 5 012
623801 Förstärkning Nytorp-Nyhamn 4 000 0 0 0 0 4 000
6238020 Utbyggnad enligt VA-plan 2022 3 000 0 0 0 0 3 000

INVESTERINGSAVRÄKNING PER NÄMND TOTALT UTBETALT BUDGET BOKSLUT AVVIKELSE KVARSTÅR

TKR ANSLAG T.O.M. 2019 2020 2020 2020 TIDSBESTÄMDA 
PROJEKT
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6238021 Utbyggnad enligt NY VA-plan 2023 10 000 0 0 0 0 10 000
6238022 Utbyggnad enligt NY VA-plan 2024 10 000 0 0 0 0 10 000
6238023 Utbyggnad enligt NY VA-plan 2025 11 000 0 0 0 0 11 000
6238024 Utbyggnad enligt NY VA-plan 2026 11 000 0 0 0 0 11 000
6238025 Utbyggnad enligt NY VA-plan 2027 12 000 0 0 0 0 12 000
6238026 Utbyggnad enligt NY VA-plan 2028 12 000 0 0 0 0 12 000
6238027 Utbyggnad enligt NY VA-plan 2029 12 000 0 0 0 0 12 000
623803 Dagvattenmagasin Tjörröd 1 000 0 0 0 0 1 000
623804 Lilla Vägen spillvattenledning 3 000 0 200 0 200 3 000
623805 Norra Kustvägen utbyggn VA 1 000 849 151 188 -37 0
623806 Utbyggn Rågången Brännans 
             byaväg

8 000 244 7 756 3 002 4 754 8 754

623807 Reinvestering i Släppunkter efter 
             tryckavloppsledningar

9 000 572 5 428 2 549 2 879 5 879

623809 Utbyggnad VA Blossalyckan 6 000 0 6 000 6 000 0 0
623810 Utbyggnad VA Sågcrona 3 000 0 0 0 0 3 000
623811 Utbyggnad VA Folkparken 4 200 0 0 0 0 4 200
623812 Spolbil 5 500 0 5 500 0 5 500 5 500
624503 Blåsmaskin reningsverket 1 500 0 1 500 1 452 48 0
Årsanslag 18 000 19 151 -1 151
7231 Reinvestering VA årsanslag 6 000 6 049 -49
7234 Ombyggnad och uppdatering 
         pumpstationer

2 000 1 998 2

7235 Åtgärder enligt saneringsplan 5 000 5 645 -645
7237 Utbyggnad av VA-nätet efter 
         exploateringar

3 000 3 235 -235

7238 Planerat underhåll VA 2 000 2 223 -223
Kultur- och fritidsförvaltningen 550 0 550

Årsanslag 550 0 550

7431 Inventarier projekt och utrustning 550 0 550
Utbildningsnämnden 3 000 2 487 513
Årsanslag 3 000 2 487 513
7670 Inventarier årsanslag 3 000 2 487 513
Socialnämnden 2 300 180 2 120
Årsanslag 2 300 180 2 120
7711 Inventarier årsanslag 2 300 180 2 120

INVESTERINGSAVRÄKNING PER NÄMND TOTALT UTBETALT BUDGET BOKSLUT AVVIKELSE KVARSTÅR

TKR ANSLAG T.O.M. 2019 2020 2020 2020 TIDSBESTÄMDA 
PROJEKT

INVESTERINGSREDOVISNING    
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Exploateringsprojekt -16 651 61 333 -2 364 19 706 -22 070 -65 685
907040 Viken södra 0 2 767 500 310 190 -3 076
907070 Arild Blossalyckan -4 000 1 632 -3 728 -8 378 4 650 128
907301 Höganäs hamn etapp 3 0 53 2 000 439 1 561 -492
907501 Tornlyckan etapp 1 0 32 610 7 600 18 766 -11 166 -10 700
907504 Mölle stationsområde 0 3 626 -3 626 -4 136 510 684
907506 Viken centrum 0 -120 -6 838 4 370 -11 208 -7 400
907507 Nyhamnsläge etapp 1 0 1 475 500 64 436 -1 539
907601 Lerberget 49:697 Verksamh.omr. 975 -2 037 3 012 3 198 -186 0
907602 Lerberget 62:102 -2 200 -2 261 61 12 49 0
907604 Stubbarp 34:2 Viken -2 000 12 894 -2 016 3 012 -5 028 -12 867
907605 Sågcrona 0 837 102 21 81 -1 000
907702 Gylleröd -200 915 -1 115 -1 386 271 0
907703 Jonstorp trygghetsboende -1 462 -1 462 0 12 -12 0
907801 Steglinge gård 0 7 355 -7 355 -5 646 -1 709 -3 700
907802 Kv Röret m fl 1 500 447 500 110 390 943
907803 Mölle hamn -2 000 568 -64 -407 343 -1 200
907808 Jonstorp centrum 0 66 0 0 0 -66
907904 Folkparken/Julivallen 513 -5 622 5 000 1 970 3 030 3 200
907906 Väsby 12:102 620 1 202 -582 9 -591 -700
907907 ELESHULT 2:5 -3 000 0 0 0 0 -3 000
9070203 Vikens ry utbyggnad 0 -1 730 1 000 2 300 -1 300 0
9075011 Tornlyckan etapp 2 0 0 5 500 6 096 -596 -24 000
9079051 TJÖRRÖD UTVIDGNING -396 7 953 -3 815 -1 372 -2 443 -2 950
90790512 Tjörröd utvidgning 2 -5 000 166 1 000 344 656 2 050
907810 Försäljning av Nordenfeldt 1 -1 200 0 -1 200 -980 -220 0
9079001 Svalan -2 950 -2 958 0 0 0 8
907901 Odengatan kv Linden -2 872 -2 738 0 0 0 0
907904 Folkparken/Julivallen 8 000 -45 352 -5 472 5 824 6 030
9079051 Tjörröd utvidgning -396 9 093 -3 770 -1 825 -1 945 -7 570
90790512 Tjörröd utvidgning 2 -5 000 0 500 166 334 -5 166
907906 Väsby 12:102 620 710 -91 492 -583 -373
907907 Eleshult 2:5 -3 000 0 0 0 0 -3 000
9070203 Vikens ry utbyggnad 0 -1 730 1 000 2 300 -1 300 0
9075011 Tornlyckan etapp 2 0 0 5 500 6 096 -596 -24 000
9079051 Tjörröd utvidgning -396 7 953 -3 815 -1 372 -2 443 -2 950
90790512 Tjörröd utvidgning 2 -5 000 166 1 000 344 656 2 050

EXPLOATERINGSPROJEKT TOTALT UTBETALT BUDGET BOKSLUT AVVIKELSE KVARSTÅR

TKR ANSLAG T.O.M. 2019 2020 2020 2020 TIDSBESTÄMDA 
PROJEKT

EXPLOATERING
NOT 1 
REDOVISNINGSPRINCIPER
Höganäs kommuns årsredovisning är upprättad i en-
lighet med LKBR, Lagen om kommunal bokföring och 
redovisning (2018:597) samt rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning (RKR). De redovis-
ningsprinciper som var gällande vid bokslutet 2019
följer Höganäs kommun även nu, förutom gällande ex-
ploateringsredovisning där Höganäs kommun, från och 
med räkenskapsåret 2020, redovisar utgifter, inkomster, 
kostnader och intäkter i enlighet med gällande norme-
ring och lagstiftning. Rättelse har gjorts under inne-
varande år i enlighet med rekommendation R12 från 
RKR. Effekten på resultat och ställning beskrivs i not 
35, Rättelse av fel.
     Vid upprättande av bokslutet har redovisningen varit 
öppen för transaktioner till och med den 14 januari
2021 för kommunen. Därefter har enbart utgifter och
inkomster av väsentlig betydelse hänförts till redovis-
ningsåret

KOMMUNKONCERNEN OCH 
SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER
Höganäs kommun äger och är delägare i bolagen en-
ligt tabellen nedan. Kolumnen ”ägarandel” visar kom-
munens ägda andel i procent. 
    Koncernstrukturen har under året förändrats. Kom-
munen har sålt samtliga aktier i bolagen Höganäs 
kommun Örestrandsutveckling AB samt Fastighets AB 
Höganäs Kaktusen 32 till det helägda bolaget Höganäs 
Mark- och Exploatering AB. Bolaget Norra Höganäs 
Markutveckling AB har skapats och ägs av Höganäs 

Mark- och Exploatering AB. 
    Höganäs kommun har under året förvärvat 10,7% 
av aktierna i Ängelholm Helsingborgs Flygplats Hol-
ding AB.
     Alla kommunens helägda bolag och dotterbolag 
ingår i de sammanställda räkenskaperna. Bland de del-
ägda bolagen ingår NSR AB och Sydvatten AB i de 
sammanställda räkenskaperna med bakgrund av att 
bolagens verksamheter är kommunala angelägenheter. 
Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB och 
Höganäs Hamnbyggnads AB är inte konsoliderade i de 
sammanställda räkenskaperna. Verksamheten i de båda 
bolagen bedöms inte vara en kommunal angelägenhet 
och gällande det sistnämnda bolaget utgör dess andel i 
den kommunala koncernens omsättning och omslut-
ning en obetydlig del.
Vid upprättande av de sammanställda räkenskaperna
har proportionell konsolidering (klyvningsmetoden)
använts vid konsolidering, i enlighet med LKBR 12
kap. 5 §.
   Innan konsolidering har följande justeringar gjorts.
Justering görs i de fall där kommunen och dess kon-
cernbolag tillämpar olika redovisningsprinciper. I de
sammanställda räkenskaperna är kommunens principer
överordnade koncernbolagens.
     AB Höganäshem och Höganäs Energi AB redovisar 
offentliga investeringsbidrag som en minskning av
anskafningsvärdet för tillgången. I de sammanställda
räkenskaperna är detta justerat så att tillgångens värde
ökat och motsvarande ökning har belastat balansräk-
ningens skuldsida, effekten blir en ökning av balans-
omslutningen.

NOTER

BOLAG ÄGARANDEL BOLAG ÄGARANDEL

Höganäs Energi AB 100% Höganäs Energi Handel AB  100%

Höganäs Omsorg AB 100%

AB Höganäshem 100% Fastighets AB Viken Eken 100%

Höganäs kommun Örestrandsanläggning AB 100%

Höganäs Mark- och Exploatering AB 100% Norra Höganäs Markutveckling AB 100%

Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32 100%

Hotell Strandbaden AB 100%

NSR AB 11,5 %

Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB 10,7%

Sydvatten AB 2,9%

Höganäs Hamnbyggnads AB 3,3%

Totalt visar exploateringprojekten på ett utfall om 20 
mnkr netto. Nettobeloppet jämförs med den totalbudget 
(netto) som är beslutad för varje projekt. Några projekt vi-
sar på större avvikelser jämfört med budget 2020. Utgifter i 
projektet Tornlyckan ligger tidigare än plan och de budge-
terade inkomsterna har inte influtit enligt plan. Projektet 
på sin helhet beräknas följa budget. Även projektet Tjörröd 
utvidgning 2 visar på en negativ avvikelse jämfört med bud-

get. Prognosen visar att med nuvarande försäljningspris går 
projektet med underskott. Det pågår dock utredningar om 
hur avvikelsen kan minskas i projektet, bland annat ses ut-
giftsmassan i projektet över. Även projektet Stubbarp 34:2 Vi-
ken visar på negativ avvikelse där inkomsterna varit lägre än 
förväntat. Projektet Vikens centrum visar en positv avvikelse 
som ligger i linje med prognos.
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NOTER

REDVISNINGSPRINCIPER 
FÖR BOLAGEN
Kommunens koncernbolag har upprättat årsredovis-
ningar enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och
Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovis-
ning och koncernredovisning (K3) samt Bokförings-
nämndens allmäna råd 2016:10, Årsredovisning i min-
dre företag (K2).

VÄRDERINGSPRINCIPER 
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperi-
od har värderats till anskafningsvärdet justerat för
ackumulerade avskrivningar och/eller nedskrivningar.
Anläggningstillgångar med obegränsad nyttjandeperiod
skrivs inte av, exempelvis mark och konst, och är därför
värderade till anskafningsvärdet.
    Lager har värderats enligt lägsta värdets princip.
Enligt LKBR ska tillgångar som innehas för att generera 
värdestegring värderas till marknadsvärdet på
balansdagen. Höganäs kommun har inga sådana till-
gångar.
    Aktier, andelar och långfristiga lån till koncernbolag
har klassifcerats som finansiella anläggningstillgångar. 
överordnade koncernbolagens. 

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

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

LEASING
Höganäs kommun har vid utgången av 2019 klassat 
alla leasingavtal som operationella. Höganäs kommun 
har vid utgången av 2020 klassificerat alla leasingav-
tal som operationella. Under året har ett omfattande 
arbetat med att sammanställa och analysera befintlliga 
leasingavtal gjorts. Vid utgången av 2020 är arbetet 
dock inte helt klart. Detta innebär att kommunen klas-
sificerat alla leasingavtal som operationella, även om 
uppskattningen är att aval till ett värde om ca 3 mnkr är 
finansiella leasingavtal. 

NOT 7 KOMMUN                      
KONCERNEN

KOMMUN

GENERELLA STATSBIDRAG 
OCH UTJÄMNING

2020 2019 2020 2019

Inkomstutjämningsbidrag 164,5 144,5 164,5 144,5

Kostnadsutjämningsbidrag 10,5 7,5 10,5 7,5

Utjämningsavgift för LSS -21,0 -16,2 -21,0 -16,2

Regleringsbidrag 27,5 18,5 27,5 18,5

Övriga generella bidrag 
från staten

43,6 13,4 43,6 13,4

Kommunal fastighetsavgift 60,7 57,7 60,7 57,7

Summa 285,8 225,4 285,8 225,4

NOT 3 KOMMUN                      
KONCERNEN

KOMMUN

VERKSAMHETENS INTÄKTER 2020 2019 2020 2019

Konsumtionsavgifter 256,0 264,2 68,0 98,5

Barnomsorgsavgifter 18,5 18,6 18,5 18,6

Vård och omsorgsavgifter 13,5 14,0 13,5 14,0

Försäljningsmedel 84,3 76,0 38,1 37,4

Övriga taxor och avgifter 82,9 27,5 21,3 20,2

Hyror och arrenden 157,0 156,6 37,7 37,9

Försäljning av verksamhet 389,9 388,0 19,6 19,7

Bidrag 186,3 166,8 176,9 164,1

Försäljning av fastigheter 27,3 13,3 27,3 12,8

Summa intäkter 1 215,7 1 125,0 420,9 423,2
Interna poster mellan bolag -481,4 -438,4

Summa 734,3 686,6 420,9 423,2

NOT 4 KOMMUN                      
KONCERNEN

KOMMUN

JÄMFÖRELSESTÖRANDE  
POSTER

2020 2019 2020 2019

KOSTNADER

Bidrag till statlig infrastruktur 0,0 -12,5 0,0 -12,5

Bidrag prisvärda bostäder 0,0 0,0 0,0 -8,0

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

Summa kostnader -40,4 -12,5 -40,4 -20,5

INTÄKTER

Avyttring aktier 0,0 124,9 0,0 0,0

Summa intäkter 0,0 124,9 0,0 0,0

-

NOT 5 KOMMUN                      
KONCERNEN

KOMMUN

VERKSAMHETENS
 KOSTNADER

2020 2019 2020 2019

Lönekostnader -811,0 -789,8 -518,3 -519,7

Sociala avgifter -257,9 -262,1 -170,2 -178,4

Pensionskostnader -99,1 -91,4 -69,3 -71,6

Material och 
förbrukningsinventarier

-106,4 -94,3 -94,8 -82,7

Entreprenad, köp av verk- 
samheter och konsulter

-105,5 -125,7 -39,2 -53,3

Köp av huvudverksamhet -642,2 -606,3 -642,2 -612,9

Lokaler och markarrenden -65,1 -54,0 -35,8 -35,7

Energi, vatten och
renhållning

-120,2 -124,7 -43,9 -47,9

Försörjningsstöd -14,4 -16,6 -14,4 -16,6

Bidrag och transfereringar -39,2 -33,5 -39,2 -33,5

Skolskjuts, färdtjänst och 
övriga transporter

-21,8 -24,5 -21,8 -24,5

Porto, tele och IT -37,1 -35,2 -23,5 -22,4

Övrigt -128,6 -110,0 -85,3 -81,5

Skatt på koncernbolagens 
resultat

-20,1 -16,1

Summa kostnader -2 468,6 -2 384,1 -1797,7 -1 780,6

Internt utförda arbeten på 
investeringar

14,7 19,8 14,7 19,8

Interna poster mellan 
bolag

469,1 445,9

Summa -1 984,8 -1 918,4 -1 783,0 -1 760,8

NOT 6 KOMMUN                      
KONCERNEN

KOMMUN

SKATTEINTÄKTER 2020 2019 2020 2019

Preliminära skatteintäkter 1252,9 1 240,8 1 252,9 1240,8

Preliminär slutavräkning
innevarande år

-19,2 -11,4 -19,2 -11,4

Slutavräkningsdifferens 
föregående år

-6,5 0,6 -6,5 0,6

Summa 1 227,2 1 230,0 1 227,2 1 230,0

NOT0ER

NOT 2
UPPSKATTNINGAR 
OCH BEDÖMNINGAR
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pension är värderade enligt KPA:s
prognoser på balansdagen. Avsättningarna inkluderar 
särskild löneskatt.
Avsättning för återställande av deponi är baserad
på en extern utredares uppskattning av kostnad för
att sluttäcka deponin. Rapporten som avsättningen är
baserad på är framtagen hösten 2018. 
Avsättning för statlig infrastruktur är baserad på avtal 
mellan Höganäs kommun och Trafikverket gällande 
medfinansiering av gång- och cykelväg mellan Ny-
hamnsläge-Brunnby-Arild. Avtalet tecknades 2017. 
Avsättning för framtida åtaganden är baserade på 
exploateringsaval där kommunen ännu inte full-
gjort förpliktelser enligt avtal. Det avser projekt 

Stubbarp 7:14 och Stubbarp Viken 34:2. 

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR
År 2019 fattade Kommunfullmäktige beslut ommedfi-
nansiering av gång- och cykelväg mellan Nyhamnsläge-
Brunnby-Arild. Kostnaden om 12,5 mnkr belastade i 
sin helhet bokslutet 2019 och motsvarande belopp togs 
upp som en avsättning i balansräkningen. Under året 
har 1 mnkr lösts upp och vid utgången av 2020 kvarstår 
11,1 mnkr som en avsättning.

EXPLOATERING 
Fastigheter som har anskaffats i syfte att omsätta har 
tagits upp som omsättningstillgångar i balansräkningen. 
Fastigheter som har sålt under året har tagits upp som 
en intäkt förutsatt att intäktskriterierna enligt RKR:s 
rekommendation R2 är uppfyllda. Utgifter i exploate-
ringsprojekt som är hänförliga till tillgångar som ska 

behållas i kommunens ägo har tagits upp som anläggnings-
tillgångar i balansräkningen. På balansdagen finns inga 
exploateringsinkomster i form av offentliga bidrag eller ex-
ploateringsersättningar som tagits upp som skuld i balans-
räkningen. 

CORONAPANDEMIN
Kommunen har under året sökt statsbidrag från Socialsty-
relsen för ersättning av merkostnader till följd av sjuk-
domen covid-19. Statsbidrag som har sökts fram till 30 
november har bokats upp till 90 procent, i enlighet med 
försiktighetsprincipen enligt LKBR 4 kap. 4 § och baserat 
på den ersättning som kommunen erhöll efter första an-
sökningsomgången per 31 augusti. Beslut gällande ansökt 
ersättning fattas av Socialstyrelsen under februari 2021. 
Regeringen aviserade i januari 2021 att statsbidraget för er-
sättning för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19 
ska förlängas och även omfatta perioden december 2020. 
Vid upprättande av den här årsredovisningen har reger-
ingen ännu inte fattat beslut om förslaget. Höganäs kom-
mun har, i enlighet med yttrande från RKR i januari 2021, 
inte tagit upp anteciperade intäkter för perioden december 
2020 i bokslutet.

PENSIONER
Höganäs kommun redovisar pensionsförpliktelser i en-
lighet med rekommendation R10 från RKR. Pensions-
förpliktelserna redovisas enligt blandmodellen där pen-
sionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som en 
ansvarsförbindelse och pensionsförpliktelser intjänade 
från och med 1998 redovisas som en avsättning i balans-
räkningen. Prognosen för den totala pensionsförpliktel-
sen grundar sig på KPA:s prognoser.  

STATSBIDRAG 
Generella statsbidrag intäktsredovisas succesivt under 
innevarande år från och med den period då beslutet om 
bidraget fattades.
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NOT 10 KOMMUN                      
KONCERNEN

KOMMUN

MARK, BYGGNADER OCH 
TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

2020 2019 2020 2019

Ingående bokfört värde 2 527,1 2 314,4 1 300,2 1 236,4

Ingående bokfört värde, 
rättelse expl

40,9 0,0 40,9 0,0

Årets nyanskaffningar 498,3 335,3 277,3 128,6

Årets försäljningar -27,3 -27,0 -27,3 0,0

Årets utrangeringar -1,0 0,1 0,0 0,0

Årets avskrivningar -104,5 -95,7 -67,0 -64,8

Utgående bokfört värde 2 933,5 2 527,1 1 524,1 1 300,2
Anskaffningsvärde 4 880,5 4 288,8 2 795,0 2 504

Ackumulerade avskrivningar -1 940,8 -1 738,4 -1 264,7 -1 197,6

Ackumulerade nedskrivningar -6,2 -23,3 -6,2 -6,2

Utgående bokfört värde 2 933,5 2 527,1 1 524,1 1 300,2
Genomsnittlig nyttjande-
period, år 29,0 29,1

NOT 12 KOMMUN                      
KONCERNEN

 KOMMUN

FINANSIELLA                               
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2020 2019 2020 2019

Aktier
AB Höganäshem 2,2 2,2

Höganäs Energi AB 5,0 5,0

Höganäs Omsorg AB 10,0 10,0

Hotell Strandbaden 
Höganäs AB

0,3 0,3

Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32 8,0

Höganäs kommuns Örestrands-
anläggningen AB

10,4

Höganäs Mark och 
Exploatering AB

2,0

Ängelholm Helsingborg 
Flygplats holding AB

0,01

AB Sydvatten 13,0 13,0 13,0
NSR AB 0,6 0,6 0,6

Summa 0,0 13,6 33,1 49,5
Andelar
Kommuninvest i Sverige AB 12,6 2,4 12,6 2,4

Övriga andelar 0,1 2,9 0,1 0,1

Summa andelar 12,7 5,3 12,7 2,5
Koncerninternt lån 3,7 0,0 3,7 11,1

Övriga finansiella anläggnings-
tillgångar 1,0 0,0 0,0 0,0

Summa finansiella tillgångar 17,4 18,9 49,5 63,1

NOT 13 KOMMUN                      
KONCERNEN

KOMMUN

FÖRRÅD, LAGER OCH               
EXPLOATERINGSFASTIGHETER

2020 2019 2020 2019

Lager och förråd 5,5 3,8 2,3 2,1

Exploateringsfastigheter 15,6 0,0 15,6 0,0

Summa 21,1 3,8 17,9 2,1
Specifikation 
exploateringsfastigheter

Ingående värde 0,0 0,0

Årets utgifter -3,7 0,0

Årets försäljning 3,7 0,0

Omklassificering/omvärdering 15,6 0,0

Summa exploateringsfastigheter 15,6 0,0

Summa 21,1 3,8 17,9 2,1

NOTER

NOT 14 KOMMUN                      
KONCERNEN

KOMMUN

FORDRINGAR                       
KORTFRISTIGA FORDRINGAR

2020 2019 2020 2019

Kundfordringar 59,1 55,4 11,6 16,9

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 69,1 37,1

16,0 12,6

Skattefordringar 33,8 64,8 31,4 63,0

Övriga kortfristiga ford ringar 65,2 58,8 28,6 31,0

Delsumma 227,2 216,2 87,5 123,6

Interna poster mellan bolag -47,4 -38,9

Summa 179,8 177,3 87,5 123,6

NOT 15 KOMMUN                      
KONCERNEN

KOMMUN

EGET KAPITAL 2020 2019 2020 2019

Ingående eget kapital 1 630,2 1 399,8 1 005,9 973,9

Ingående eget kapital,
rättelse av fel - 
exploatering

40,9 0,0 40,9 0,0

Ingående eget kapital, 
effekt av konsolidering 12,9 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 100,0 230,4 55,9 32,0

Summa 1 784,0 1 630,2 1 102,7 1 005,9

NSR AB och Sydvatten AB har konsoliderats i de sammanställda räken-
skaperna för första gången räkenskapsåret 2020. Kommunen har varit 
delägare i bolagen sedan tidigare men konsolidering har gjorts först 2020 
med bakgrund av Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redo-
visning som trädde ikraft 2019. Då ägarförhållande funnits även innan år 
2020 uppstår en effekt i eget kapital vid konsolidering. En sådan här effekt 
uppstår normalt inte vid förvärv av bolag då konsolidering sker från och 
med det år förvärvet skedde.

NOT 16 KOMMUN                      
KONCERNEN

KOMMUN

AVSATT TILL PENSIONER 2020 2019 2020 2019

Särskild avtals/ålderspension 39,9 39,2 33,0 32,6

Summa pensioner 39,9 39,2 33,0 32,6

Löneskatt 8,6 7,9 8,0 7,9

Summa avsatt till pensioner 48,5 47,1 41,0 40,5

ANTAL VISSTIDS
FÖRORDNANDEN 2020 2019 2020 2019

Förtroendevalda

Tjänstemän

AVSATT TILL PENSIONER 2020 2019 2020 2019

Ingående avsättning 40,5 36,0

Ränte- och basbeloppsut-
räkning 1,3 1,4

Övrig post -0,1 2,0

Årets utbetalningar -2,6 -0,6

Nya avsättningar 2,1 1,7

Förändring av löneskatt -0,2 0,0

Summa avsatt till pensioner 48,5 47,1 41,0 40,5

NOTER

NOT 11 KOMMUN                      
KONCERNEN

KOMMUN

MASKINER OCH INVENTARIER 2020 2019 2020 2019

Ingående bokfört värde 57,6 55,9 52,7 52,9

Årets nyanskaffningar 22,4 9,7 2,2 6,6

Årets försäljningar -0,3 0 0,0 0

Årets utrangeringar 0 -0,1 0,0 0

Årets avskrivningar -10,5 -7,9 -6,4 -6,8

Utgående bokfört värde 69,2 57,6 48,5 52,7
Anskaffningsvärde 300,3 226,5 208,0 207,1

Ackumulerade avskrivningar -230,5 -168,3 -158,9 -153,8

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

Utgående bokfört värde 69,2 57,6 48,5 52,7
Genomsnittlig avskrivningstid, år 13,3 12,8

NOT 8 KOMMUN                      
KONCERNEN

KOMMUN

FINANSIELLA INTÄKTER 2020 2019 2020 2019

Ränta medelsplacering 0,1 0,1 0,1 0,1

Utdelning på aktier och andelar 7,0 6,0 7,0 6,0

Försäljning av aktier i dotterbolag 11,0 0,0 11,0 0,0

Övriga finansiella intäkter 2,9 3,9 2,3 2,0

Delsumma 21,0 10,0 20,4 8,1
Interna poster mellan bolag -18,0 -6,0

Summa 3,0 4,0 20,4 8,1

NOT 9 KOMMUN                      
KONCERNEN

KOMMUN

FINANSIELLA KOSTNADER 2020 2019 2020 2019

Nedskrivning finansiella
anläggningstillgångar

0,0 -0,2 0,0 -0,2

Räntekostnader 0,0 0,0 -0,7 -0,9

Övriga finansiella kostna der -8,9 -9,7 -0,9 -0,5

Delsumma -8,9 -9,9 -1,6 -1,6
Interna poster mellan bolagen 0,0

Summa -8,9 -9,9 -1,6 -1,6
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NOT 17 KOMMUN                      
KONCERNEN

KOMMUN

ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR 2020 2019 2020 2019

Redovisat värde vid årets 
början

35,3 38,9 28,8 38,9

Årets avsättning 6,1 12,5 0,0 12,5

Utnyttjade belopp -1,8 -0,3 -1,8 -0,3

Outnyttjade belopp som 
återförs.

0,0 -22,3 0,0 -22,3

Utgående avsättning 39,6 28,8 27,0 28,8

Uppskjuten skatt 76,2 61,9

Summa övriga avsättningarSumma övriga avsättningar
115,8 90,7 27,0 28,8

SPECIFIKATION                      
AVSÄTTNINGAR

Återställande av deponier 14,2 15,0

Statlig infrastruktur 11,1 12,1

Framtida åtaganden enligt 
exploateringsavtal 1,7 1,7

SummaSumma 27,0 28,8

NOT 18 KOMMUN                      
KONCERNEN

KOMMUN

LÅNGFRISTIGA SKULDER 2020 2019 2020 2019

Kommuninvest i Sverige AB 426,3 145,0 214,0 145,0

Upplupna 
anslutningsavgifter

61,8 54,7 61,8 54,7

Fastighetslån, 
Höganäshem AB 356,2 343,0

Anläggningslån, 
AB Höganäs Energi 0,0 160,0

Övriga lån 60,1

Summa långfristiga skulder 904,4 702,7 275,8 199,7
Koncerinternt lån -3,7 0,0

Koncernmässiga justeringar 40,6 0,0

Summa 941,3 702,7 275,8 199,7

NOT 19 KOMMUN                      
KONCERNEN

KOMMUN

KORTFRISTIGA SKULDER 2020 2019 2020 2019

Leverantörsskulder 85,3 81,7 62,0 50,3

Upplupna löner 2,7 3,2 0,8 3,2

Moms och punktskatter 42,9 54,8 26,4 25,2

Upplupen semesterlön 67,1 46,9 46,9 45,8

Upplupen särskild löne skatt 
pension

18,1 6,7 13,3 5,8

Upplupen pensionskostnad 33,2 23,8 22,5 23,8

Förutbetalda intäkter och      
upplupna kostnader

126,8 126,6 85,8 85,4

Övriga kortfristiga skulder 225,9 205,2 40,1 46,5

Skuld till avgiftskollektivet 3,6 5,4 3,6 5,4

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

Delsumma 605,7 554,3 301,5 291,4

Interna poster mellan bolag -53,0 -45,8

Summa 552,7 508,5 301,5 291,4

NOTER

NOT 20 KOMMUN                      
KONCERNEN

KOMMUN

ANSVARSFÖRBINDELSER 2020 2019 2020 2019

Ansvarsförbindelse IB 204,3 213,1 204,3 213,1

Försäkring IPR, extra inlösen -32,4 0,0 -32,4 0,0

Ränteuppräkning 1,6 1,7 1,6 1,7

Basbeloppsuppräkning 4,2 5,0 4,2 5,0

Gamla utbetalningar -16,0 -16,9 -16,0 -16,9

Aktualisering 0,0 0,0 0,0 0,0

Övrig post 8,4 1,5 8,4 1,3

Summa förpliktelser 170,1 204,4 170,1 204,2

Löneskatt 41,3 49,5 41,3 49,5

Total ansvarsförbindelse 211,4 253,9 211,4 253,7
Aktualiseringsgrad 98% 98%

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

NOT 21 KOMMUN                      
KONCERNEN

KOMMUN

BORGENSFÖRBINDELSER 2020 2019 2020 2019

Sydvatten AB
SEB 7,3 7,3 7,3 7,3

Nordea AB 14,7 14,7 14,7 14,7

Svenska Handelsbanken AB 3,5 9,4 3,5 9,4

Nordic Investment Bank 19,5 8,0 19,5 8,0

Malmö Kommun 6,2 7,7 6,2 7,7

Helsingborgs Kommun 9,1 10,6 9,1 10,6

Ej utnyttjat 12,6 15,3 12,6 15,3

Total ramborgen 72,9 73,0 72,9 73,0

Nordvästra Skånes renhållning AB 
Utnyttjat 21,6 19,3 21,6 19,3

Ej utnyttjat 21,6 23,9 21,6 23,9

Totala ramborgen 43,2 43,2 43,2 43,2
Ängelholm Helsingborgs Flygplats AB 
Utnyttjat 0,7 0,0

Ej utnyttjat 2,52,5 0,0

Totala ramborgen 3,2 0,0
Ängelholm Helsingborgs flygplats holding AB
Utnyttjat 0,0 0,0

Ej utnyttjat 0,2 0,0

Totala ramborgen 0,2 0,0
Höganäs kommun Örestrandsanläggningen AB
Utnyttjat 13,0 0,0

Ej utnyttjat 12,0 0,0

Totala ramborgen 25,0 0,0
Höganäs Mark och Exploatering AB
Utnyttjat 30,0 0,0

Ej utnyttjat 20,0 50,0

Totala ramborgen 50,0 50,0
Norra Höganäs Markutveckling AB
Utnyttjat 27,0 0,0

Ej utnyttjat 23,0 0,0

Totala ramborgen 50,0 0,0
Höganäs Energi AB

Kredit koncernkontot 26,0 26,0

Kommuninvest i Sverige AB 160,0 114.0

Ej utnyttjat borgensram 40,0 86,0

Totala ramborgen 226,0 226,0
AB Höganäshem
Kredit koncernkonto 10,0 10,0

Kommuninvest i Sverige AB 185,0 135,0

Ej utnyttjat borgensram 185,0 235,0

Totala ramborgen 380,0 380,0
Högnaäs Omsorg AB
Kredit koncernkonto 10,0 10,0

Totala ramborgen 10,0 10,0
Summa 116,1 116,2 860,5 782,2

NOTER

Höganäs kommun har i 1995-04-06, KF § 25 och 
2009-10-29 KF §96] ingått en solidarisk borgen 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktel-
ser. Vid en uppskattning av den finansiella 
effekten av Höganäs kommuns ansvar enligt 
ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras 
att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sve-
rige AB:s totala förpliktelser till 501 230 mnkr och 
totala tillgångar till 525 483 mnkr.
      Kommunens andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 773 mnkr och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 825 mnkr.
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NOTER
NOTER

NOT 22 KOMMUN                      
KONCERNEN

KOMMUN

JUSTERING FÖR EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER 2020 2019 2020 2019

Avskrivningar 116,2 96,7 73,4 68,8

Nedskrivningar 0,0 3 0.0 3

Utrangeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Gjorda avsättningar 28,6 22,9 1,5 17,2

Minskning av avsättning pga utbetalningar -0,3 0,0 -0,3 0,0

Återförda avsättningar -1,8 -22,8 -1,8 -22,8

Upplösning av bidrag till infrastruktur 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga ej likviditetspåverkande poster 53,7 0,0 40,9 0,0

Summa 196,4 99,8 113,7 66,2

VATTEN OCH AVLOPP
NOT 23                            TKR VATTEN OCH AVLOPP

VERKSAMHETENS INTÄKTER 2020 2019

Konsumtionsavgifter 66 910 65 295

Periodiserade anslutningsavgifter 2004 1 082

Övriga intäkter 149 115

Summa 69 063 66 492

NOT 24                           TKR VATTEN OCH AVLOPP

VERKSAMHETENS KOSTNADER 2020 2019

Personalkostnader -12 700 -11 666

Övriga externa kostnader -24819 -29 004

Interna intäkter 2957 2 978

Övriga interna kostnader -21878 -19 712

Summa -56 440 -57 404

NOT 25                            TKR VATTEN OCH AVLOPP

FINANSIELLA INTÄKTER 2020 2019

Ränta 83 455

Serviceavgift 0 -250

Summa 83 205

NOT 26                           TKR VATTEN OCH AVLOPP

FINANSIELLA KOSTNADER 2020 2019

Intern ränta -3 203 -3 034

Summa -3 203 -3 034

NOT 27                           TKR VATTEN OCH AVLOPP

ANLÄGGNINGAR 2020 2019

Ingående bokfört värde 213 619 204 133

Årets nyanskaffningar 40 315 19 439

Årets avskrivningar -10 387 -9 953

Utgående bokfört värde 243 547 213 619

Anskaffningsvärde 527 854 487 547

Ackumulerade avskrivningar -284 307 -273 928

Utgående bokfört värde 243 547 213 619

Genomsnittlig avskrivningstid, år 23,4 21,5

NOT 29                          TKR VATTEN OCH AVLOPP

EGET KAPITAL 2020 2019

Ingående eget kapital 0 0

Årets resultat - -

Överskott -1205 -4 087

Överföring av överskott 1205 4 087

Utgående eget kapital 0 0

NOT 30                          TKR VATTEN OCH AVLOPP

LÅNGFRISTIGA SKULDER 2020 2019

Skuld till skattekollektivet:

Avräkningsskuld 0 17 218

Externlån 214 000 145 000

Upplupna anslutningsavgifter 61 834 54 611

Summa långfristiga skulder 275 834 216 829

NOT 31                           TKR VATTEN OCH AVLOPP

KORTFRISTIGA SKULDER 2020 2019

Skuld till VA-kollektivet 3 560 4 765

Övriga kortfristiga skulder 4 521 6 223

Summa kortfristiga skulder 8 081 10 988

NOT 28                          TKR VATTEN OCH AVLOPP

MASKINER OCH                  
INVENTARIER

2020 2019

Ingående bokfört värde 1 226 1 621

Årets nyanskaffningar 

Årets avskrivningar -321 -395

Utgående bokfört värde 905 1 226

Anskaffningsvärde 8 922 8 922

Ackumulerade avskrivningar -8 017 -7 696

Ackumulerade nedskrivningar 0 0

Utgående bokfört värde 905 1 226

Genomsnittlig avskrivningstid, år 2,8 3,1

NOT 32                           TKR KOMMUNEN

KOSTNAD FÖR                              
RÄKENSKAPSREVISION

2020 2019

Sakkunnikt biträde 191 125

Förtroendevalda 27,4 31,6

Total kostnad räkenskapsrevision 218,4 156,6

NOT 33
UPPLYSNING OM SÄRREDOVISNINGAR

Särredovisning har upprättats enligt Lag (20016:412) om allmänna vattentjänsten för VA-verksamehten och återfinns i den här årsre-
dovisningen. Särredovisning för avfalls- och renhållningsverksamheten finns tillgänglig hos NSR på hemsida www.nsr.se. 

NOT 34
AVVIKELSE FRÅN GRUNDLÄGGANDE REDOVISNINGSPRINCIPER

Enligt 9 kap. 3 § LKBR ska upplysning lämnas om kommunen avviker från grunläggande redovisningsprinciper. Kommunen avviker från 
grundläggande redovisningsprinciper gällande redovisning av leasing. Under året har ett omfattande arbete gjorts för att identifiera 
leasingavtal i kommunen och klassificera dessa. Arbetet är ännu inte helt klart men vid utgången av 2020 uppskattas att leasingav-
tal till ett värde om ca 3 mnkr är klassificerade som operationella leasingavtal trots att de är finansiella leasingaval. Påverkan på de 
finansiella rapporterna innebär att balansräkningens omslutning borde vara ca 3 mnkr större och resultatet ca 3 mnkr högre än vad 
som redovisats vid utgången av året.

NOT 35 
RÄTTELSE AV VÄSENTLIGA FEL

Höganäs kommun har fram till och med räkenskapsåret 2019 redovisat utgifter och inkomster hänförliga till exploateringsprojekt på 
balansräkningens tillgångssida som pågående arbete. Vid projektavslut har överskott, eller underskott, i projekten resultatförts. Vid 
ingången av 2020 utgjordes därför saldot på kontot för pågående arbete av investeringsutgifter i projekten men även exploaterings-
inkomster som borde ha resultatförts. 
Vid rättelse har de inkomster, som tidigare år borde ha resultatförts, rättats mot eget kapital, i enlighet med rekommendation R12 från 
RKR. Detta har resulterat i en ökning av eget kapital om 40,9 mnkr. På motsvarande sätt har balansräkningens tillgångssida ökat med 
motsvarande belopp. Effekten blir en ökning av balansomslutningen och att inga inkomster hänförliga till exploateringsredovisningen 
redovisas på balansräkningens tillgångssida från och med räkenskapsåret 2020.

BALANSRÄKNING (FORTS. NOT 35) UB 2019 IB 2020

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar 1 352,9 1 352,9

Materiella anläggningstillgångar, rättelse 
av väsentliga fel exploateringsred.

40,9

Finansiella anläggningstillgångar 63,1 63,1

Summa anläggningstillgångar 1 416,0 1 456,9

Omsättningstillgångar 150,3 150,3

Summa tillgångar 1 566,3 1 607,2

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Årets resultat 32,0 32,0

Eget kapital 973,9 973,9

Eget kapital, rättelse av väsentliga fel 
exploateringsred.

40,9

Summa eget kapital 1 005,9 1 046,8

Skulder

Avsättningar 69,3 69,3

Långfristiga skulder 199,7 199,7

Kortfristiga skulder 291,4 291,4

Summa skulder 560,4 560,4

Summa eget kapital och skulder 1 566,3 1 607,2

NOT 36 KOMMUN      

 KONCERNEN

KOMMUNEN

LEASING 20202020 2019 2020 2019

Ej uppsäjningsbara          
operationella leasingavtal 

Inom ett år 14,3 16,5

Senare än ett år, 
men inom fem år

10,2 17,1

Senare än fem år 0,0 0,1

Summa framtida              
minimileaseavgifter

24,5 33,7

NOT 37 
PENSIONER

Under året har ett försäkringsavtal tecknats med KPA Pensions-
försäkring AB. Syftet med avtalet är att trygga utfästa tjänste-
pensionsförmåner genom en pensionförsäkring. Pensionsför-
säkringen har tecknats för förmånsbestämda ålderspensioner 
som intjäntas innan år 1998. Avtalet innebär att 32,5 mnkr, exkl 
löneskatt, har erlagts som premier. Kommunens ansvarsförbin-
delse har minskat med motsvarande belopp.
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Alliansens handlingsprogram gäller för perioden 2019-2022. Alliansen består av Moderaterna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna som tillsammans fick 53 % av väljarkårens förtroende. Handlingsprogrammet följer strate-
gierna i Höganäs kommuns vision och visar vilken allmän inriktning som gäller men också vad som konkret ska 
åstadkommas. Här nedan följer en redogörelse hur arbetet fortgått hittills: 

1) OM ARBETET ÄR ÄNNU INTE PÅBÖRJAT 2) OM ARBETET ÄR PÅGÅENDE ELLER 
3) OM ARBETAT HAR FÄRDIGSTÄLLTS.

________________________________________________________
STRATEGI: STÄRK SKOLANS BREDD OCH SPETS

Höganäs kommun ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner 2
Eleverna ska få den bästa möjligheten att utvecklas i sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar i en 
lugn och trygg miljö med ändamålsenliga läromedel 2
Vi vill stimulera en ökad samverkan mellan skola och näringsliv 2
Stora ansträngningar ska göras för att stärka det förebyggande arbetet mot missbruk av droger, alkohol 
och tobak 2
Öka insatserna för att motverka våld, mobbning och kränkande särbehandling på skolor och arbets-
platser. Toleransarbetet måste fortsätta utvecklas och kan genomföras genom så kallade toleransresor 
eller helt på hemmaplan 2
När föräldrar väljer skola ska vi verka för skolskjuts efter vald skola, fristående som kommunal, för ökad 
valfrihet 1
Vi kommer att arbeta för ökad tillgänglighet i barnomsorgen, behovet av ”nattis” utreds snarast för att 
tillgodose föräldrars behov av stöd 2

___________________________________________________________________
STRATEGI: VÄXLA UPP UPPLEVELSENÄRINGEN

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

___________________________________________________________________

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

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

___________________________________________________________________
STRATEGI: FÖRBÄTTRA KOMMUNIKATIONERNA

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

___________________________________________________________________
STRATEGI: UTVECKLA DIALOG OCH SERVICE

Det ska vara lätt att få bygglov. Översiktsplan och detaljplaner ska ge frihet och skapa möjligheter 2
Nytt kulturhus/bibliotek påbörjas inom mandatperioden 2

___________________________________________________________________
STRATEGI: FÖRVERKLIGA MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

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

___________________________________________________________________
STRATEGI: FÖRVERKLIGA FÖRENKLA FÖR FÖRETAG

Skapa förutsättningar så att företag kan växa och utvecklas 2
Fortsätta arbeta för möjligheten till gårdsförsäljning av vin och öl 2
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HÖGANÄS KOMMUN   
PRODUCERAD AV EKONOMIAVDELNINGEN
263 82 Höganäs  • 042-33 71 00 • kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

PLATS FÖR REVISIONS-
RAPPORTEN
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NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Hult Inga-Maj (M) (ordförande)

Ann-Britt Strufve (M) (vice ordförande)
Elisabeth Sannerheim Brokopp (S)

Ej tjänstgörande ersättare Eva Nilsson (S)

Övriga närvarande Karin Runfors (överförmyndarhandläggare)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)

Sammanträdestid kl 17:00-17:30

Paragrafer §1

JUSTERING
Utsedd att justera Elisabeth Sannerheim Brokopp

Tid och plats Överförmyndarnämndens kansli, 2021-01-26 09:00

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

Karin Runfors

Ordförande ………………………………………………
Inga-Maj Hult 

Justerande ………………………………………………
Elisabeth Sannerheim Brokopp                        

Protokollet justerat den

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-01-26
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

2021-01-20

SIGNATUR

 

ÖFN/2021/2
§ 1
Årsredovisning 2020 med verksamhetsberättelse och 
måluppfyllelse
Sammanfattning av ärendet  

Kommunledningskontoret har upprättat årsredovisning för överförmyndarnämnden. För 2020 
redovisar överförmyndarnämnden överskott. Överskottet kan härledas till lägre 
fortbildningskostnader då dessa inte kunnat genomföras på grund av rådande pandemi men även 
lägre arvodeskostnader än budgeterat. 
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse avseende årsredovisning 2020.
Årsredovisning för överförmyndarnämnden 2020.
 

Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar

att godkänna överförmyndarnämndens årsredovisning för 2020.
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige
Kommunkansliet

Anslaget nedtaget den 2021-02-17
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-02-09

SIGNATUR

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Peter Schölander (M) (ordförande)

Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Lennart Nilsson (S) (2:e 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)

Ej tjänstgörande ersättare Ann-Britt Strufve (M)
Bertil Ziegler (M)
Gertrud Greén (C)
Barbara Struglics Bogs (KD)
Reinhold Knutsson (S)
Ros-Mari Paulsson (L)
Göran Lock (MP)

Övriga närvarande Anneli Sjöborg (chef för kultur- och fritidsförvaltningen)
Caroline Pamp (ekonom)
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Jacob von Post (chef för samhällsbyggnadsförvaltningen)
Jan Kivisaar (kommunikatör)
Jeanette Liljenberg (controller)
Lars Scotte (räddningschef)
Margareta Engkvist Björkenhall (chef för teknik- och 
fastighetsförvaltningen)
Maria Bylund (ekonomichef)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)
Sandra Flodmark (redovisningsansvarig)
Elisabeth Bonakdar Hashemi (nämndsekreterare)

Sammanträdestid kl 15:00-18:10

Paragrafer §12

JUSTERING
Utsedd att justera Leif Löwegren (SD)

Datum och plats 2021-02-16, Digitalt signerade 
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-02-09

SIGNATUR

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

Jacob Derefeldt

Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander (M) §§ 12-16

Justerande ………………………………………………
Leif Löwegren (SD)                        

Justerande ………………………………………………
                       

Tillkännagivandet av justeringen har  2021-02-18
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-02-09

SIGNATUR

KS/2020/566
§ 12
Godkännande av årsredovisning 2020 för kommunstyrelsens 
förvaltningar
Sammanfattning av ärendet  

Samtliga av kommunstyrelsens förvaltningar har upprättat förslag till årsredovisning för 
respektive förvaltning. Dessa presenterades av förvaltningscheferna på sammanträdet.
 
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet, beslut den 26 januari 2021, § 1,
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 20 januari 2021,
Kommunledningskontoret, årsredovisning för 2020,
Kommunstyrelsens ordförande, tjänsteskrivelse den 20 januari 2021,
Kommunstyrelsen, årsredovisning 2020,
Kultur- och fritidsutskottet, beslut den 25 januari § §,
Kultur- och fritidsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 18 januari 2021,
Kultur- och fritidsförvaltningen, årsredovisning 2020,
Räddningstjänsten, tjänsteskrivelse den 18 januari 2021,
Räddningstjänsten, årsredovisning 2020,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 19 januari 2021,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, årsredovisning 2020,
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 18 januari 2021,
Teknik- och fastighetsförvaltningen, årsredovisning skattefinansierad verksamhet 2020,
Teknik- och fastighetsförvaltningen, årsredovisning taxefinansierade verksamhet 2020.

Förslag till beslut
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer utskottens förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslagen.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna kommunstyrelsens förvaltningars årsredovisningar för 2020.

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret
Kultur- och fritidsförvaltningen
Räddningstjänsten
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknik- och fastighetsförvaltningen

Anslaget nedtages  2021-03-16
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PROTOKOLL
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

2021-01-21

SIGNATUR

NÄRVARANDE

Ordförande Gustaf Wingårdh (M), ej §§ 23, 28
Olof Suneson (M) §§ 23, 28

Ledamöter Olof Suneson (M) §§1-22, 25-27, 29-30
Fredrik Walderyd (M)
Lina Östergren (M)
Kjell Lundberg (M)
Viktor Spinola (M)
Kjell-Arne Green (C)
Gary Paulsson (S) - frånvarande §§ 1-13, närvarande § 14-30
Sixten Paulsson (SD)

Tjänstgörande ersättare Heléne Nyholm (S) - ersättare för Gary Paulsson (S) §§ 1-13,
ersättare för Peter Graff (S) §§ 14-30
Bengt Åström (M) - ersättare för Peter Graff (S) §§ 1-13,
ersättare för Mikael Stjernquist (L) §§ 14-30

Ej tjänstgörande
ersättare

-

Övriga Plan- och bygglovschefen Gulistan Batak
Miljöchefen Ulf Frick
Kommunjuristen Torsten Rosin
Stadsarkitekten Gunilla Sandebert
Tillsynshandläggaren Josefine Holsby §§ 12, 19
Lantmäteriingenjören Oliver Werth §§ 15 - 18
Bygglovshandläggaren Damir Kacapor §§ 20 - 25
Bygglovshandkäggaren Linn Justad §§ 26 - 27
Bygglovshandläggaren Fredrik Petersson § 28
Bygglovshandläggaren Ulf P Frick § 29
Processledaren Johan Lingebrant § 30

Sekreterare Nämndsekreteraren Pernilla Stjernkvist

Sammanträdestid kl 14.00- 16.15 2021-01-21

Paragrafer § 1 - 30
BMN-bilagor 1-2/2021

1(60)
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PROTOKOLL
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

2021-01-21

SIGNATUR

JUSTERING

Utsedd att justera Fredrik Walderyd (M)

Miljöavdelningen onsdagen den 27 januari 2021

UNDERSKRIFTER

Sekreterare ……………………………………………… §§ 1-30
Pernilla Stjernkvist

Ordförande ……………………………………………… §§ 1-22, 24-27, 29-30
Gustaf Wingårdh (M)

Vice ordförande ……………………………………………… §§ 23, 28
Olof Suneson (M)

Justerande ……………………………………………… §§ 1-30
Fredrik Walderyd (M)

2(60)
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PROTOKOLL
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

2021-01-21

SIGNATUR

Dnr DIA.2021.13

§ 14
ÅRSREDOVISNING 2020 (ÄRENDE 14)

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden redovisar i sin årsredovisning resultat och måluppfyllelse för 2020.

Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att godkänna förslag till bygg- och miljönämndens årsredovisning för 2020.
att överlämna bygg- och miljönämndens beslut angående årsredovisning 2020 till

kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

· Bygg- och miljönämndens årsredovisning för 2020 - BMN-bilaga 1/2021

Förslag till beslut
Plan- och bygglovsavdelningen och miljöavdelningen föreslår att bygg- och miljönämnden
godkänner förslag till bygg- och miljönämndens årsredovisning för 2020 samt att överlämna
bygg- och miljönämndens beslut angående årsedovisning 2020 till kommunfullmäktige.

Förslag till beslut på sammanträdet
Gustaf Wingårdh (M), Olof Suneson (M) och Gary Paulsson (S) yrkar att bygg- och
miljönämnden ska godkänna förslag till bygg- och miljönämndens årsredovisning för 2020
samt att överlämna bygg- och miljönämndens beslut angående årsedovisning 2020 till
kommunfullmäktige.

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

Beslutet ska skickas till

· Kommunfullmäktige

17(60)
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PROTOKOLL
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2021-02-02

SIGNATUR

 

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Pia Möller (M) (ordförande)

Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M) (vice ordförande)
Ville Nykänen (M)
Bo Caperman (M)
Pehr Frykman (C)
Åsa Dencker (KD)
Carola Persson (S) (2:e vice ordförande)
Helene Nyholm (S)
Johan Ingvarson (MP)
Leif Löwegren (SD)
Mona Björkman Narheim (M)  ersätter Charlotte Lewenhaupt (M)

Ej tjänstgörande ersättare Maria Byrelid (M)
Nils Hyllienmark (M)
Ulf Silfverström (C)
Inger Nilsson (V)
Elisabeth Eriksson (L)
Gudrun Zettergren (SD)
Ulf Silverström (C)

Övriga närvarande Anne Petäjäjärvi Johansson (Administrativ chef)
Liselotte Herrlin (Utbildningschef)
Elisabeth Bonakdar Hashemi (Nämndsekreterare)
Malin Axberg (HR-konsult)

Sammanträdestid kl 17:00-18:45

Paragrafer §5

JUSTERING
Utsedd att justera Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M)

Tid och plats Digitalt, 2021-02-08 00:00

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

Elisabeth Bonakdar Hashemi

Ordförande ………………………………………………
Pia Möller (M) 

Justerande ………………………………………………
Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M)                        

Protokollet justerat den
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PROTOKOLL
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2021-02-02

SIGNATUR

 

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-02-09
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2021-02-02

SIGNATUR

 

UN/2021/7
§ 5
ÅRSREDOVISNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN 2020
Sammanfattning av ärendet  

I enlighet med kommunens tidplan för årsredovisning 2020 ska utbildningsnämnden lämna 
verksamhetsberättelse och måluppfyllelse tillsammans med justerat protokoll till 
kommunstyrelsen senast den 15 februari 2020. Nämnden har nu att ta ställning till årsredovisning 
för 2020 inklusive
verksamhetsberättelse och måluppfyllelse.

Utbildningsnämnden visar ett resultat på ett överskott på knappt 2,4 mnkr. Måluppfyllelsen är 
god och utbildningsnämndens verksamheter bidrar till kommunens strategier, mål och vision.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse för årsredovisning 2020 för utbildningsnämnden
 Årsredovisning 2020 (UTBILDNINGSNAMNDEN)

Förslag till beslut
Ordförande Pia Möller (M) föreslår utbildningsnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta att 
godkänna utbildningsnämndens årsredovisning för 2020.
 
Beslutsgång
Ordförande Pia Möller (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utbildningsnämnden beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna utbildningsnämndens årsredovisning för 2020.

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige

Anslaget nedtaget den 2021-03-04
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PROTOKOLL
SOCIALNÄMNDEN

2021-01-27

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

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Ingemar Narheim (M) (ordförande)

Gunilla Tengvall (M)
Anna Hedbrant (C)
Pia Lidwall (KD)
Peter Graff (S) (2:e vice ordförande)
Ann-Margreth Larsson (S)
Ulrika Adsersen (L)
Carina Lövstedt (C)  ersätter Leif Örtendahl (M)
Barbro Stigsdotter (MP)  ersätter Marie Tidedal (M) (vice 
ordförande)

Övriga närvarande Inger Offesson Persson (administrativ chef)
Josefine Skantz (nämndsekreterare)
Viweca Thoresson (socialchef)
Niklas Åkersträm (kanslichef)

Sammanträdestid kl 14:00-16:00

Paragrafer §4

JUSTERING
Utsedd att justera Anna Hedbrant (C)

Datum och plats 2021-02-03, Kommunkansliet 

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

Josefine Skantz

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

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

Protokollet justerat 2021-02-03

Tillkännagivandet av justeringen har  2021-02-04
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
SOCIALNÄMNDEN

2021-01-27

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

2021-01-27

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

SN/2020/10
§ 4
Årsredovisning 2020
Sammanfattning av ärendet  

Socialförvaltningens förslag till årsredovisning, det vill säga bokslut och verksamhetsberättelse för 
2020 presenterades.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Årsredovisning 2020, den 22 januari 2021
Rapport - Årsredovisning 2020

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

Beslut
Socialförvaltningen beslutar

att godkänna årsredovisningen för 2020,

att översända den till kommunfullmäktige.

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige
Akten

Anslaget nedtages  2021-03-02
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Revisionsberättelse för år 2020

KS/2021/159
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KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

2021-03-25

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

KS/2021/159
§
Revisionsberättelse för 2020

Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har lämnat revisionsberättelse och redogörelse för revisionens verksamhet 2020.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar
samt enskilda ledamöter i dessa organ. Vidare tillstyrker revisionen att kommunens årsredovisning
godkänns.

Beslutsunderlag 
Revisionens revisionsberättelse och redogörelse för år 2020, inkommen den 16 mars 2021

Beslut
Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar

att lägga revisionsberättelsen för 2020 till handlingarna.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till
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Redogörelse för revisionen år 2020 – Höganäs kommun 1

Revisorerna

Till:
Kommunfullmäktige
Höganäs kommun

Revisorernas redogörelse för år 2020

1. Inledning
Vi har utfört granskning enligt kommunallagen, revisionsreglementet och god revisionssed i
kommunal verksamhet.
Revisionsarbetet har avsett både förvaltnings- och redovisningsrevision i enlighet med upprät-
tad revisionsplan och har omfattat all verksamhet som bedrivs i nämnderna. Urvalet av gransk-
ningsprojekt har skett efter kriterierna väsentlighet och risk.
Förvaltningsrevision avser granskning av om verksamheten bedrivs ändamålsenligt och på ett
ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi har också granskat om nämndernas styrning och uppfölj-
ning varit tillräcklig för att effektivt bedriva verksamheterna.
Redovisningsrevision syftar till att utröna om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll
som utövas inom nämnder och styrelse är tillräcklig. Det gäller alltså frågan om tillförlitlighet i
räkenskaper och säkerhet i system och rutiner och omfattar dels den löpande redovisningen
och dels årsredovisningen.
Bedömning görs också avseende om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål för god
ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om.
Revision av intern kontroll syftar till att utröna om kommunen har analys av och kontroll på
riskerna i verksamheterna.

2. Genomförda granskningar
Avsnittet visar på de viktigaste resultaten av under året genomförda fördjupade granskningar.

2.1  Granskning av delårsrapport och årsredovisning

Granskning av delårsrapport per 2020-08-31
En översiktlig granskning av delårsrapporten per 2020-08-31 har genomförts. Enligt kommu-
nallagen ska fullmäktige ange mål och riktlinjer för verksamheten och finansiella mål kopplade
till god ekonomisk hushållning. En uppföljning av dessa skall redovisas i delårsrapporten och
årsredovisningen. Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten och årsbokslutet
är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Denna bedömning skall ske skriftligen.
Sammantaget bedömdes resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt vara förenligt med de
mål fullmäktige beslutat om. Följande konstaterades i bedömningen av delårsrapporten:

► Ändamålsenlig verksamhet
o Den nya styrmodellen implementerades 2015 och gäller till 2025.
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Redogörelse för revisionen år 2020 – Höganäs kommun 2

o Prognosen visar på att de finansiella målen beräknas uppfyllas vid årets slut.
o De flesta av KF:s strategier för verksamheterna visar att arbetet är på rätt väg.

Flertalet av målen har nåtts samt flera mål är på god väg att uppfyllas. Svårig-
heten i bedömningen ligger i att målen är satta på längre sikt och därför till viss
del bygger på bedömningar.

o Utifrån de prognoser som gjorts, gjordes i förvaltningsberättelsen bedömningen
att verksamheterna arbetar utifrån fullmäktiges vision och strategier och att god
ekonomisk hushållning kommer uppnås för året.

► Ekonomiskt tillfredsställande verksamhet
o Det prognostiserade resultatet för 2020 uppgår till 90,3 mnkr vilket är 77,3 mnkr

bättre än budget. Resultatet för 2019 uppgick till 32,0 mnkr.
o Skatteintäkter och generella statsbidrag förväntas öka med ca 5,5 % vid jämfö-

relse mellan utfall 2019 och prognos 2020. Ökningen är till stor del en effekt av de
extra generella statsbidrag som erhållits med anledning av Covid-19 pandemin.

o Verksamhetens nettokostnader förväntas öka med ca 1,7 %. Detta innebär såle-
des att utifrån prognosen förväntas verksamhetens nettokostnader öka i lägre takt
än skatteintäkterna.

o Det finansiella överskottsmålet om 1,5% bedöms utifrån prognos uppnås för året.
► Rättvisande räkenskaper

o Redovisning av exploateringsfastigheter sker ej i överensstämmelse med god re-
dovisningssed. Nya riktlinjer har tagits fram och beslutats i kommunfullmäktige
under 2020. Inför årsbokslutet kommer riktlinjerna implementeras och redovis-
ningen kommer att anpassas för att överensstämma med god redovisningssed.
Under 2020 har utredningsarbete pågått avseende historiska exploateringspro-
jekt, arbetet kommer att slutföras under hösten.

o Genomlysning av leasingkontrakt behöver genomföras för att säkerställa att redo-
visning sker i enlighet med RKR R5 avseende finansiell leasing.

Granskning av 2020 års bokslut och årsredovisning
Se separat bilagd rapport.

2.2  Fördjupade granskningar

Granskning av kommunens avtalshantering
Granskningens syfte var att bedöma om ansvariga nämnder säkerställer ändamålsenlig
kvalitetssäkring vid utformande av avtal samt om en tillräcklig uppföljning av ingångna avtal
sker. Den sammanfattande bedömningen var att ansvariga nämnder till del säkerställer en
ändamålsenlig kvalitetssäkring vid utformande av avtal. Bedömning byggde på att samtliga
avtal utom ett uppfyllde alla krav som ställdes i stickprovsundersökningen avseende avtalsut-
formningen. Vi bedömde det vara en risk att korrekt avtalsutformning ej säkerställs på sikt då
de inköpsambassadörer som intervjuats inte har genomfört den interna certifieringsutbild-
ningen och att flera har uppgett att de fått lite till ingen utbildning.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderades samtliga nämnder att:

► Införa dokumenterade rutiner och riktlinjer kring avtalsuppföljning som kan säkerställa en
systematisk avtalsuppföljning.

► Säkerställa att inköpsambassadörerna erhåller tillräcklig kompetens inom avtalsområdet.
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Redogörelse för revisionen år 2020 – Höganäs kommun 3

Granskning av behörighet till känsliga uppgifter samt interna kontroller

Granskningens syfte var att bedöma om nämndernas och styrelsens arbete med behörigheter,
åtkomster och loggkontroller i verksamhetssystemen hanteras på ett ändamålsenligt sätt och
med tillräcklig intern kontroll. Den sammanfattande bedömningen var att arbetet med behörig-
heter, åtkomster och loggkontroller delvis hanteras på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen
visade på behov av att tydliggöra gemensamma ramar för arbetet med systemförvaltning och
informationssäkerhet på övergripande nivå. Granskningen visade även på brister i behörig-
hetstilldelningen för socialnämnden. Avseende utbildningsnämnden bedömdes att det finns ett
behov av att upprätta riktlinjer och rutiner för såväl behörighetstilldelning, loggkontroller och
övergripande systemdokumentation för verksamhetssystemen.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderades socialnämnden att:

► Fastställa en plan för införandet av Lifecare
► Säkerställa att risk- och behovsanalyser genomförs i samband med införande av

Lifecare och vid upprättande av behörighetsstruktur.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderades utbildningsnämnden att:

► Upprätta rutiner, riktlinjer och systemdokumentation för verksamhetssystem.

Granskning av investeringsprocessen

Syftet med granskningen var att bedöma huruvida kommunstyrelsen har en ändamålsenlig
övergripande styrning av investeringsprocessen. Den sammanfattande bedömningen var att
kommunstyrelsen inte har en ändamålsenlig övergripande styrning av investeringsprocessen.
Bedömningen grundades på att det i stort saknas uttalade styrprinciper för
investeringsprocessen. Det finns uttalat ansvar i reglementen och delvis i budgetprinciper.
Däremot finns en avsaknad av styrdokument som tydliggör tillämpning och tillvägagångssätt.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderades kommunstyrelsen att:

► Definiera investeringsprocessen och däri tydliggöra; roll- och ansvarsfördelning, krav på
underlag samt former för uppföljning och slutredovisning.

► Tydliggöra vad som utgör stora investeringsprojekt.

Granskning av likvärdig skola
Granskningens övergripande syfte var att granska hur barn- och utbildningsnämnden arbetar
för att skapa likvärdighet i och mellan skolor i Höganäs kommun. Det sammanfattande bedöm-
ning var att det bedrivs ett i huvudsak ändamålsenligt arbete i Höganäs kommun för att skapa
likvärdighet mellan elever och skolor. Måluppfyllelsen är hög i kommunen vid jämförelse med
riket, dock ser vi likväl skillnader mellan skolors och elevgruppers måluppfyllelse. Bedömning
grundas på att det delvis saknas en tillräcklig analys kring vad som har positiv respektive ne-
gativ påverkan på måluppfyllelse och likvärdighet både inom och mellan skolor, vilket innebär
att det inte går att fullt ut avgöra om nuvarande åtgärder har varit och är ändamålsenliga och
tillräckliga. Vidare saknas uppföljning av hur den socioekonomiska tilldelningen används samt
vad det har gett för effekt. Vi ser det dock som en styrka att det finns ett stort engagemang
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inom verksamheten och flera exempel på samarbete mellan skolorna för att öka måluppfyllelse
och likvärdighet.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderades utbildningsnämnden att:
► Utöka analysen av måluppfyllelse och betygsresultat inom ramen för det systematiska

kvalitetsarbetet för att få en bättre förståelse för hur skolorna kan arbeta och vad som
ger resultat.

► Se över elevhälsans fördelning mellan skolor utifrån elevernas behov för att säkerställa
att alla elever har en likvärdig tillgång till elevhälsans kompetenser.

► Följa upp användningen av det socioekonomiska tillägget och analysera effekterna av
det.

3. Grundläggande granskning
Den 19 oktoberber 2020 genomfördes en grundläggande granskning då revisorerna träffade
presidierna och förvaltningscheferna för kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, bygg- och
miljönämnden, socialnämnden och överförmyndarnämnden. Syftet med den grundläggande
granskningen är att träffa nämnder och styrelse, informera sig om verksamheten och genom-
föra en övergripande granskning av all verksamhet. I samband med presidieträffarna inhäm-
tas också information om respektive nämnds interna kontroll och måluppfyllnad.

De inplanerade verksamhetsbesöken har pga smittrisk och nationella rekommendationer
med anledning av Covid-19 skjutits fram.

Vi har under året medverkat som samtalspartner och rådgivare till olika förvaltningar och nämn-
der. Vi har även sammanträffat med olika företrädare för förvaltningarna för information om de
olika verksamheterna i kommunen. Vi har haft regelbundna möten med kommunfullmäktiges
presidium varvid bl. a diskuterats planering, aktuella och kommande granskningar m.m.

Under året har vi även deltagit i externa kurser avseende den revisionella verksamheten.

4. Redogörelse för revisorernas anslag
Vi har haft ett anslag på 972 tkr till vårt förfogande. Utfallet för verksamhetsåret har uppgått
till 972 tkr.
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Revisorerna

Till kommunfullmäktige i
Höganäs kommun

Revisionsberättelse för år 2020

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse
och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i kommunens företag
AB Höganäshem, Höganäs Energi AB, Höganäs Energi Handel AB, Höganäs Omsorg AB
och Höganäs Mark- och Exploatering AB.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål,
beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet
och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning
och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning som
redovisas i bilagan ”Redogörelse för revisionen år 2020” och i under året avlämnade
revisionsrapporter.

Upplysning
Kommunrevisionen konstaterar att 2020 skapade omfattande utmaningar för kommunen
mot bakgrund av Covid-19. Kommunsektorn har aldrig tidigare ställts inför situationen att
hantera en global pandemi och en händelse som varit så utsträckt i tid. Vi har under året på
en övergripande nivå granskat hur kommunstyrelsen och nämnderna arbetat med
krishantering. Den övergripande granskningen visar att kommunstyrelsen och nämnderna
genom sin krishantering arbetat med att hantera de utmaningar och konsekvenser som
uppstått med anledning av pandemin. Kommunrevisionen avser att fortsatt följa hur
kommunstyrelsen och nämnderna arbetar med att hantera konsekvenserna av Covid-19.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Höganäs kommun i allt väsentligt har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit
tillräcklig.
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Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och
verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och
beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2020 godkänns.

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

Höganäs 2021-03-15

Hazze Brokopp Bertil Toreson Hanna Werth

Claes Pettersson Lars Bergwall

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Redogörelse för revisionen år 2020

Granskningsrapport från lekmannarevisorn för AB Höganäshem

Granskningsrapport från lekmannarevisorn för Höganäs Energi AB

Granskningsrapport från lekmannarevisorn för Höganäs Energi Handel AB

Granskningsrapport från lekmannarevisorn för Höganäs Omsorg AB

Granskningsrapport från lekmannarevisorn för Höganäs Mark- och Exploatering AB
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Till årsstämman i Aktiebolaget Höganäshem

Org nr 556104-9551

Lekmannarevisorerna

Granskningsrapport för år 2020

Jag av kommunfullmäktige i Höganäs kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat

Aktiebolaget Höganäshems verksamhet. Styrelsen svarar för att verksamheten bedrivs

i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som

gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och internkontroll samt pröva

om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de

föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens

revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet samt av årsstämman

fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs

för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Jag bedömer därtill, med beaktande av ovanstående, att bolagets interna kontroll
har varit tillräcklig.

Höganäs 2021-02-24

Lars Bergwall
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Till årsstämman i Höganäs EnergiAktiebolag
Org nr 556440-2401

HöcnruÄs
KOMMUN

Lekmannarevisorerna

Granskningsrapport för är 2020
Jag av kommunfullmäktige i Höganäs kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat
Höganäs Energi Aktiebolags verksamhet. Styrelsen svarar för att verksamheten
bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och internkontroll samt pröva

om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens
revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet samt av årsstämman
fastställda ägard i rektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs
för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Jag bedömer därtill, med beaktande av ovanstående, att bolagets interna kontroll
har varit tillräcklig.

Höganäs 2021

Bertil Toreson
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Till årsstämman i Höganäs Energi HandelAB
Org nr 556218-7749

HOGANAS
KOMMUN

Lekmannarevisorerna

Granskningsrapport för är 2020
Jag av kommunfullmäktige i Höganäs kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat
Höganäs Energi Handel AB:s verksamhet. Styrelsen svarar för att verksamheten
bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och internkontroll samt pröva
om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens
revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet samt av årsstämman
fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs
för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Jag bedömer därtill, med beaktande av ovanstående, att bolagets interna kontroll
har varit tillräcklig.

Höga näs 2021-03-08

Bertil Toreson
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Till årsstämman i Höganäs Omsorg AB

Org nr 559086-2032

Lekmannarevisorerna

Granskningsrapport för år 2020

Jag av kommunfullmäktige i Höganäs kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat

Höganäs Omsorg AB:s verksamhet. Styrelsen svarar för att verksamheten bedrivs i

enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som

gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och internkontroll samt pröva

om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de

föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens

revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet samt av årsstämman

fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och

omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Jag bedömer därtill, med beaktande av ovanstående, att bolagets interna kontroll
har varit tillräcklig.

Höganäs 2021-03-15

Hanna Werth
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Till årsstämman i Höganäs Mark- och Exploatering AB

Orgnr 559236-2445

Lekmannarevisorerna

Granskningsrapport för år 2020

Jag av kommunfullmäktige i Höganäs kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat

Höganäs Mark- och Exploatering AB:s verksamhet. Styrelsen svarar för att

verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut

samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och internkontroll samt pröva

om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de

föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens

revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet samt av årsstämman

fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs

för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Jag bedömer därtill, med beaktande av ovanstående, att bolagets interna kontroll
har varit tillräcklig.

Höganäs 2021-03-15

Hazze Brokopp
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Höganäs kommun

Granskning av årsbokslut och
årsredovisning 2020

Linn Höglund
Revisor
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Övergripande analys 2020

55,9

90,3

13,0
32,0

Utfall 2020 Prognos delår 2020 Budget 2020 Utfall 2019

Kommunens totala utfall i jämförelse med budget och föregående år
(mnkr)

Granskning av årsbokslut 2020

• Förändring mellan prognos vid delår och utfall 2020 uppgår till -34,4 mkr. Förändringen
beror huvudsakligen på effekt från inlösen utav en del av ansvarsförbindelse avseende
pensioner totalt ca 40 mnkr.

• Utfallet för 2020 är 42,9 mnkr högre än budgeterat resultat för året, vilket till stor del är en
effekt av generella statsbidrag med anledning av Covid-19.
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Resultatanalys

Utfall 2020 Utfall 2019
Årets resultat 55,9 mnkr 32,0 mnkr

Stöd Höganäshem nybyggnation prisvärda bostäder - +8,0 mnkr

Medfinansiering GC-väg - +12,5 mnkr

Reservation för skadestånd översvämningar - + 5,0 mnkr

Nedskrivning immateriella och materiella anläggningstillgångar - +3,0 mnkr

Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar - +0,2 mnkr

Exploateringsfastigheter -27,3 mnkr -12,8 mnkr

Pensionsavsättning förtroendevalda - +3,6 mnkr

Ängelholm Helsingborg flygplats +5,6 mnkr -

Extra generella statsbidrag Covid-19 -48,8 mnkr -

Inlösen pensioner, tecknande av pensionsförsäkring inkl. löneskatt +40,4 mnkr -

Försäljning aktier och andelar -11,0 mnkr -

Justerat resultat 14,8 mnkr 51,5 mnkr

Granskning av årsbokslut 2020

► Ovan görs en genomgång utifrån poster som vi under revisionen har identifierat som
poster av ”engångskaraktär”, sammanställningen utgör ingen uteslutande redogörelse.
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Prognossäkerhet
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Avvikelser mellan prognos
och utfall

► Under senare år har utfall och prognos visat på god överensstämmelse.
► Skillnad mellan prognostiserat resultat och utfall 2020 är en effekt av inlösen utav

pensioner, vilket inte var medtaget i prognos.

Granskning av årsbokslut 2020
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Nyckeltalsanalys
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Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling
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Nettokostnad Skatteintäkter, statsbidrag o utjämning

 Skatteintäkter, bidrag och utjämning uppgår till 1 513,0 mnkr för 2020, vilket är en ökning med
57,5 mnkr jämfört med 2019.

 Mellan 2015-2020 har skatteintäkter, utjämning och bidrag ökat med 297,0 mnkr.
 Nettokostnader uppgår till 1 475,9 mnkr för 2020, vilket är en ökning med 45,9 mnkr jämfört

med 2019.
 Mellan 2015-2020 har nettokostnaderna ökat med 267,7 mnkr.
 Viktigt att trenden håller i sig med högre ökning utav skatteintäkter jmf med nettokostnader.

Granskning av årsbokslut 2020
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Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling
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Nettokostnad Skatteintäkter, statsb o utj

 Ökningstakten avseende skatteintäkter, bidrag och utjämning är mellan 2019 och 2020 4% vilket
kan jämföras med ökningstakten för verksamhetens nettokostnader om 3,2%.

 Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag uppgår för 2020 till 97,5% (98,2%)
 Vår rekommendation är att kommunen fortsätter att följa kostnadsutvecklingen i verksamheten

och vidtar åtgärder om ökningstakten för kostnader börjar att öka i högre takt än ökningstakten
för skatteintäkter och bidrag.

Granskning av årsbokslut 2020
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Soliditet
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Soliditet inkl. pensionsåtagande

 Soliditeten beskriver kommunens långsiktiga finansiella utrymme. En hög soliditet skapar ett
långsiktigt finansiellt handlingsutrymme.

 Soliditet exkl. pensionsåtagande har minskat från 75,6% (2015) till 63,1% (2020).
 Soliditet inkl. pensionsåtagande har ökat från 42,2% (2015) till 51,0% (2020)
 Den ökade soliditeten inkl. pensionsåtagande 2020 är en effekt utav inlösen av pensioner.
 Höganäs kommun har en god soliditet i jämförelse med Skånes kommuner.

Granskning av årsbokslut 2020
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Strategiska frågor: Soliditet 2019 exl pensionsåtagande

Granskning av årsbokslut 2020
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Page 136 of 489



Strategiska frågor: Soliditet kommunkoncernen inkl.
pensionsåtagande.

Granskning av årsbokslut 2020
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Nämndernas utfall
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Nämndernas utfall

Belopp i mnkr
Budget-

avvikelse
(utfall)

Budget-
avvikelse
(prognos)

Avvikelse

Kommunfullmäktige 0,7 0,2 +0,5

Valnämnd 0,0 0,0 -

Revision 0,0 0,0 -

Överförmyndarnämnd 0,2 0,0 +0,2

Kommunstyrelse 5,6 -0,5 +6,1

Bygg- och miljönämnden 0,5 0,2 +0,3

Utbildningsnämnd 2,4 0,0 +2,4

Socialnämnd 0,2 0,0 +0,2

Summa nämnder 9,6 -0,1 +9,7

Finansförvaltningen 33,3 77,4 -44,1

Total budgetavvikelse 42,9 77,3 -34,4

Granskning av årsbokslut 2020
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Nämndernas utfall

• Kommunstyrelse
• Utfallet per 31 december visade på ett överskott på 5,6 mnkr.
• Förklaringen till det förbättrade resultatet härrör teknik- och

fastighetsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen.
• Inom samhällsbyggnadsförvaltningen beror överskottet främst på lägre

personalkostnaden till följd av vakanser, sjukskrivningar och
föräldraledighet.

• Även inom teknik- och fastighetsförvaltningen är överskottet till stor del
effekt utav vakanser inom personal.

• Utbildningsnämnden
• Utfallet per 31 december innebär ett överskott gentemot budget på 2,4

mnkr
• Det positiva utfallet kan förklaras av lägre kostnader för barn och elever i

behov av extra stöd, samt lägre kostnader till fristående verksamheter.

Granskning av årsbokslut 2020

Page 140 of 489



Nämndernas utfall

• Finansförvaltning
• Avvikelse inom finansförvaltningen visar ett överskott om 33,3 mnkr jmf

med budgeterat, efter det att budgeterat resultat beaktats.

• Avvikelsen beror huvudsakligen på:
• -38,8 mnkr pensionskostnader, främst pga. Inlösen av pensioner,
• +21,2 mnkr skatteintäkter och generella statsbidrag,
• +36,9 mnkr ej nyttjade budgeterade reserver
• +21,9 mnkr intäkter exploateringar
• -7,9 mnkr övriga poster

Granskning av årsbokslut 2020
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Väsentliga
redovisningsfrågor
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Pensionsåtagande och kapitalförvaltning
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Granskning av årsbokslut 2020

► Under året har pensionsförsäkring tecknats och inlösen av en del utav
ansvarsförbindelsen har genomförts uppgående till 40,4 mnkr inkl.
löneskatt.
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Balanskravsresultat

 I årsredovisningens förvaltningsberättelse framgår att balanskravet uppnås för 2020 med ett
balanskravsresultat om 44,9 mkr.

 Det finns inga tidigare underskott att täcka.
 Kommunen tillämpar inte möjligheterna till att göra avsättningar till resultatutjämningsreserv

(RUR).
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Granskning av årsbokslut 2020
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Investeringsverksamheten
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Granskning av årsbokslut 2020

► Investeringsnivån för 2020 har varit hög, vilket är i linje med den rekordhöga budget som
beslutats för året. Större investeringar avser Skola Viken etapp 2 (85 mnkr) och
gymnastikhall vid sporthallen (29 mnkr).

► Genomförandegraden uppgår till 56% (2019: 52%).
► Inga nya lån har tecknats och investeringarna har självfinansierats.
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Sida 19

God redovisningssed

► Intäktsredovisning
► Rådet för Kommunal Redovisnings (RKR) rekommendation R2 (intäkter)

som trädde i kraft 1/1-2020 anger att när en kommun erhåller
gatukostnads- och exploateringsersättningar så ska dessa redovisas som
intäkt i sin helhet när det inte längre föreligger en förpliktelse mot
finansiären.

► Dvs. när kommunen enligt en gatukostnadsutredning eller
exploateringsavtal har fullföljt sina förpliktelser mot finansiären så
föreligger inte längre någon skuld mot denna och de erhållna medlen ska
sålunda intäktsföras.

► Logiken i detta är att när posten inte längre uppfyller definitionen av att
vara en skuld så ska den intäktsföras.

► I samband med årets genomgång och anpassning utav redovisning av
exploateringar har anpassning till RKR R2 genomförts.

Granskning av årsbokslut 2020
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Övriga bokslutskommentarer

• Exploatering
• I balansräkningen under förråd och lager finns per 2020-12-31

exploateringsfastigheter till ett bokfört värde om netto 15,6 mnkr.
• Redovisning av exploateringsfastigheter har historskt inte skett i överensstämmelse

med med god redovisningssed. Ett arbete inleddes under 2019 med att anpassa
redovisningen , riktlinjer och tillämpningsanvisningar har tagits fram. Riktlinjerna
har antagits av kommunfullmäktige under 2020.

• Under 2020 har ett omfattande utredningsarbete genomförts avseende historiska
exploateringsprojekt som ej har redovisats i enlighet med god redovisningssed. Det
avser ett stort antal projekt och många transaktioner varav arbetet varit
tidskrävande och omfattade.

• Utredningsarbetet har resulterat i rättelse av historiskt redovisade
exploateringsprojekt. Korrigering har gjorts avseende exploateringsprojekt som
nettoredovisats under pågående projekt. Korrigering mot eget kapital om 40,9
mnkr har gjorts avseende projekt som borde varit resultatavräknade historiskt.
Motsvarande korrigering har gjorts avseende de delar i projekten som utgör mark,
byggnader och tekniska anläggningar. Erforderliga upplysningar om genomförd
rättelse lämnas i årsredovisningen.

• Vår uppfattning är redovisning av exploateringsprojekt numera uppfyller RKR:s
rekommendationer.

Granskning av årsbokslut 2020
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Övriga bokslutskommentarer

• Bidrag till statlig infrastruktur
• Avsättning för medfinansiering av statlig infrastruktur gjordes 2019 om 12,5 mnkr utifrån

beslut i Kommunfullmäktige. 0,3 mnkr utbetalades 2019, ytterligare 1,0 mnkr har betalats ut
under 2020. Kvarstående avsättning uppgår vid årets utgång till 11,1 mnkr.

• Avsättningen är  i enlighet med lagen om kommunal bokföring- och redovisning.

• Koncernintern avyttring dotterbolag
• Under året har dotterbolagen Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32 och Höganäs kommuns

Örestrandanläggningen AB avyttrats till nybildade bolaget Höganäs Mark och Exploatering AB.
• Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32 har avyttrats till bokfört värde.
• Höganäs kommuns Örestrandanläggningen AB har avyttrats till ett belopp som överstiger

bokfört värde om 11,0 mnkr, vilket har påverkat kommunens resultat positiv. Prissättningen är
baserad på förväntat marknadsvärde på fastigheten, någon extern värdering som styrker
prissättningen förekommer inte. Vi vill poängtera att prissättning vid transaktioner inom
koncernen behöver vara väldokumenterade och i största möjliga utsträckning styrkas med
externa värderingar.

Granskning av årsbokslut 2020
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Övriga bokslutskommentarer

• Finansiell leasing
• Kommunen redovisar ingen finansiell leasing i balansräkningen. Enligt RKR R5 skall finansiella

leasingavtal redovisas i balansräkningen som en anläggningstillgång med tillhörande skuld i form av
förpliktelser att betala framtida leasingavgifter.

• Genomlysning av befintliga leasingkontrakt har genomförts och arbetet beräknas färdigställas i
början av 2021.Anpassning till RKR R5 kommer att ske under 2021.

• Avstämning koncern
• Arbetet med koncernavstämningar och insamlande av uppgifter från koncernbolag har fortsatt att

utvecklas under året inför upprättande av den sammanställda redovisningen.

• Kommunens sammanställda redovisning har utvecklats till att även omfatta Sydvatten och NSR då
bolaget anses bedriva verksamhet som utgör en kommunalangelägenhet.

Granskning av årsbokslut 2020

Page 149 of 489



Sida 23

COVID-19

► Höganäs kommun har infört en särskild kod för COVID-19 kostnader.

Granskning av årsbokslut 2020

Åtgärd (ersättning för
merkostnader)

feb-
aug
mkr

sep-
nov
mkr

Totalt

Hälso- och sjukvårdspersonal
socialtjänstens personal samt
provtagning

4,3 1,8 6,1

Smittskyddsåtgärder enligt
smittskyddslagen (2004:168)

0,0 0,0 0,0

Personlig skyddsutrustning 9,7 2,2 11,9

Sjukvårdsrådgivning samt
informationsinsatser

0,8 0,3 1,1

Övriga anpassningar 0,1 0,5 0,6

SUMMA 14,9 4,8 19,7

Erhållen utbetalning 13,6 6,1 19,7

► Höganäs kommun har ansökt och erhållit
ersättning för merkostnader kopplat till COVID-19
enligt nedanstående. Beslut har erhållits 2021, i
bokslutet har 91,4% har intäktsförts 2020.
resterande del 1,7 mnkr har intäktsförts 2021.

► Staten har aviserat/beslutat om
extra tillskott till Höganäs
kommun under 2020 enligt
nedanstående:

Åtgärd mkr

Riksdags beslut februari,
utbet. mars

4,5

Aviserat 20 januari 9,1

Aviserat 2 april 27,3

Aviserat 18 maj 7,8

Avsättning till
periodiseringsfond
(prognos)

1,7

SUMMA 50,4

Page 150 of 489



Sida 24

Nyheter

► Finansdepartementet har i september 2020 beslutat om ett
kommittédirektiv (Dir. 2020:88). En särskild utredare ska bedöma om
nuvarande regelverk för ekonomisk förvaltning i kommunallagen utgör en
bra grund för en effektiv ekonomistyrning i kommuner/regioner.

► Utredaren ska bland annat:
► föreslå hur krav på god ekonomisk hushållning och regelverket för balanskravet bör vara

utformade,
► undersöka och vid behov lämna förslag till vägledning och stöd för den ekonomiska styrningen

i kommuner och regioner, och
► föreslå lösningar som sammantaget skapar goda förutsättningar för en effektiv

ekonomistyrning i kommuner och regioner och som ligger i linje med målen för den nationella
finanspolitiken.

► analysera de konsekvenser som en ändrad redovisningsmodell för pensionsförpliktelser skulle
få, givet att de förslag som utredaren lämnar i övrigt genomförs.

► föreslå hur regelverket för balanskravet bör vara utformat,
► föreslå hur balanskravsresultatet ska beräknas och regleras,
► bedöma om resultatutjämningsreserver bör bli obligatoriska och lämna förslag på hur

regelverket om resultatutjämningsreserver i övrigt bör vara utformat,

► Uppdraget ska redovisas senast den 24 september 2021.

Granskning av årsbokslut 2020
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Strategiska frågor, befolkningsutveckling
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► Befolknings-utvecklingen
för januari-december
2020 uppgår till +226
personer, (0,9%).

Granskning av årsbokslut 2020
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God ekonomisk hushållning
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God ekonomisk hushållning

► Ny styrmodell antogs 2015.
► Övergripande målet är att nå 30 000 invånare år 2025 (reviderat mål, tidigare 27

500 invånare).
► För att nå visionen finns åtta strategier och fem visionsbyggstenar

Granskning av årsbokslut 2020
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God ekonomisk hushållning
uppföljning finansiella mål

Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål för 2020

1. Kommunen ska redovisa ett resultat inklusive finansnetto och del av outnyttjade
reserver, i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag om 1,5
%.
 Utfall 2020: 3,7%, målet uppnås.

2. 100 % självfinansiering av investeringar inom skattefinansierad verksamhet (undantag
kan göras för större investeringsprojekt).
► Utfall 2020: Kommunens skattefinansierade verksamhet är fri från lån och målet uppnås.

Kommunstyrelsen gör bedömningen att Höganäs kommun har en god ekonomisk
hushållning för 2020

Granskning av årsbokslut 2020
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God ekonomisk hushållning
uppföljning visionsbyggstenar och strategier

Granskning av årsbokslut 2020

Visionsbyggsten Strategi Måluppfyllelse

Full fart inom och till Höganäs  Förbättra kommunikationerna • Strategin är nästan nådd

Internationell kunskapskraft
 Arbetsgivare i framkant

 Stärk skolans bredd och spets

• Strategin är nästan nådd

• Strategin är nästan nådd

Upplevelsemotorn Höganäs
 Växla upp upplevelsenäringen

 Förenkla för företag

• Strategin är nästan nådd

• Strategin är nådd

Växande småstadscharm  Utveckla dialog och service • Strategin är nästan nådd

Långsiktigt hållbart Höganäs
• Förverkliga miljömässig hållbarhet

• Stärkt social hållbarhet

• Strategin är nästan nådd

• Strategin är nådd

► Den övergripande uppföljningen innefattar en uppföljning av strategierna kopplat till respektive
byggsten. Detta är en förändring sedan delårsbokslutet där uppföljningen av strategierna
kopplades till perspektiven medborgare, medarbetare, utveckling och ekonomi.
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God ekonomisk hushållning
uppföljning nämndmål per strategi

 Sammanställning av nämndernas måluppfyllelse per strategi

Granskning av årsbokslut 2020

Förenkla för företag Arbetsgivare i framkant Förbättra
kommunikationerna

Förverkliga miljömässig
hållbarhet

Stärk skolans bredd och
spets

Stärkt social hållbarhet

Utveckla dialog och
service

Växla upp
upplevelsenäringen
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God ekonomisk hushållning
uppföljning verksamhetsmål

• Grafen illustrerar nämndernas bedömning av måluppfyllelsen
• 57 % av målen är uppnådda
• 35 % av målen är nästan uppnådda
• 5 % av målen är inte uppnådda men rör sig i rätt riktning
• 3 % av målen är inte uppnådda

Granskning av årsbokslut 2020

Total måluppfyllelse
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God ekonomisk hushållning
uppföljning bolagen

► Inför 2020 har tre av kommunens bolag beslutat om mål kopplade till
fullmäktiges strategier.

► I delårsrapporten följs måluppfyllelsen upp för de tre bolagen.

Granskning av årsbokslut 2020

AB Höganäshem Höganäs Omsorg ABHöganäs Energi AB
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Sammanfattning

Utfall för 2020
► Resultatet för 2020 uppgår till 55,9 mnkr vilket är 25,2 mnkr

högre jämfört med budget.
► Skatteintäkter, bidrag, utjämning har ökat med ca 4,0% eller

57,5 mnkr vid jämförelse mellan utfall 2019 och utfall 2020.
► Verksamhetens nettokostnader har ökat med ca 3,2% eller

45,9 mnkr.
► Utvecklingen av COVID-19 pandemin bedöms fortsätta att

påverka kommunens ekonomi även under 2021.

Investeringar
► Det konstateras att den investeringsbudget som fullmäktige

antagit har ej uppnåtts. Utfallet uppgår till 56% av budget.
► Prognosen i delåret i augusti var att utfallet skulle motsvara

ca 59% av budget.
► Större investeringarna avser Skola Viken etapp 2 och

Gymnastikhall vid sporthallen.

Nämndernas avvikelser, prognos mot budget
► Nämndernas totala budgetavvikelser uppgår till 9,7 mnkr.

Störst budgetavvikelse redovisar kommunstyrelsen med ett
budgetöverskott på 6,1 och Utbildningsnämnden 2,4 mnkr.

► Finansförvaltningen uppvisar en avvikelse om 33,3 mnkr,
vilket huvudsakligen avser ej nyttjade budgeterade reserver.
Inom finansförvaltningen förekommer det även en negativ
post om 40,4 mnkr avseende inlösen av pensioner inkl.
löneskatt.

God redovisningssed
► Vi noterar att kommunen inte tillämpar RKR R5 avseende

leasing.

► Vi noterar att nya principer och riktlinjer för
exploateringsredovisning införts under året. Vår bedömning
är att kommunen numera redovisar exploateringar i enlighet
med RKRs rekommendationer.

► Rättelse har genomförts av historiskt felredovisade
exploateringsprojekt. Rättelse har sker över eget kapital
avseende exploateringsprojekt som historiskt skulle ha
resultatavräknats, korrigeringen uppgår till 40,9 mnkr.

Balanskrav och god ekonomisk hushållning
► Balanskravsresultatet uppnås.
► Två av två finansiella mål för räkenskapsåret uppnås.
► Kommunövergripande strategier är tillövervägande delar

nästan uppnådda.
► En samlad bedömning görs med slutsatsen att:

” Bedömningen är att Höganäs kommun har en god
ekonomisk hushållning för 2020.”

► Sammantaget bedömer vi att resultatet i årsredovisningen i
allt väsentligt är förenligt med de mål fullmäktige beslutat
om.

Granskning av årsbokslut 2020
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Sammanfattande bedömning

Efter granskningen av årsredovisningen för 2020 är det vår uppfattning:

• I vår granskningsrapport framgår omfattning och inriktning på granskningen, samt eventuella
begränsningar. Granskningen har inte indikerat på några väsentliga fel i redovisade resultat- och
balansräkningar, kassaflöden eller noter för kommunen för räkenskapsåret 2020.

• Vår granskning har också omfattat en bedömning av följsamhet till Lagen om kommunal bokföring
och redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) när det
gäller upprättande av förvaltningsberättelse, driftsredovisning och investeringsredovisning.

• I vår granskning har inte noterats några väsentliga avvikelser från lagens och RKRs regelverk.

Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning.
Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen
och god redovisningssed.

Granskning av årsbokslut 2020
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Manager | Assurance

linn.hoglund@se.ey.com

+46 76 835 17 43

Linn Höglund
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Bilaga 1
Befolkningsutveckling
Höganäs kommun
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Regionala observationer

► Skånes befolkning förväntas öka med 8,8 procent.
► Skåne växer lite snabbare än riket.
► Ökningstakten i Skåne och hela riket förväntas vara starkare i början av

prognosperioden (2020-2029).
► Många personer i familjebildande åldrar.
► Ökad koncentration av unga vuxna i de stora städerna.
► Ökning av barn och äldre

Källa: Region Skåne, 2020. ”Skånes befolkningsprognos år 2020-2029”)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Höganäs 1% 1% 2% 3% 3% 4% 5% 5% 6% 6%
Skåne 1% 2% 3% 4% 4% 5% 6% 7% 8% 9%

0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%

10%

Total befolkningsutveckling - mot 2019
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Iakttagelser
Höganäs kommun

Källa: Region Skåne, 2020. ”Skånes befolkningsprognos år 2020-2029”)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Höganäs 0% -2% -2% -3% -3% -3% -3% -2% -1% -1%
Skåne 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2%
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Iakttagelser
Höganäs kommun

► Prognosen visar att Höganäs kommuns befolkning förväntas öka med 6%
fram till 2029

► Den största ökningen förväntas vara för personer som inte är arbetsföra,
vilket kommer ställa förändrade krav på kommunens
utbildningsverksamhet och vård och omsorg.

► Den största ökning förväntas vara för personer i pensionsåldern, 65 år och
äldre, där ökningen beräknas till 13 % fram till 2029. Vilket är en
kraftigare ökning än regionen i stort.

► Prognosen visar en minskning i åldrarna 0-9 år med 1 % fram till 2029.

Källa: Region Skåne, 2020. ”Skånes befolkningsprognos år 2020-2029”)
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Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 
exklusive kommunstyrelsen samt bygg- och 

miljönämnden

KS/2020/567
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KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

2021-03-25

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

KS/2020/567
§
Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 exklusive 
kommunstyrelsen samt bygg- och miljönämnden

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att besluta om ansvarsfrihet för kommunens nämnder samt styrelse enligt
kommunallagens 5 kapitel § 1 med flera.

Kommunens revisorer har tillstyrkt ansvarsfrihet för ledamöter i styrelse och nämnder

Beslutsunderlag 
Revisionens revisionsberättelse och redogörelse för år 2020, inkommen den 16 mars 2021 (se ärende 8).

Beslut
Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja/inte bevilja samtliga nämnder exklusive kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden samt 
de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för räkenskaper och förvaltning år 2020.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till
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Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 för 
kommunstyrelsen samt bygg- och miljönämnden

KS/2020/567
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KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

2021-03-25

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

KS/2020/567
§
Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 för
kommunstyrelsen samt byggnadsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att besluta om ansvarsfrihet för kommunens nämnder samt styrelse enligt
kommunallagens 5 kapitel § 1 med flera.

Kommunens revisorer har tillstyrkt ansvarsfrihet för ledamöter i styrelse och nämnder

Beslutsunderlag 
Revisionens revisionsberättelse och redogörelse för år 2020, inkommen den 16 mars 2021 (se ärende 8).

Beslut
Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja/inte bevilja kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden samt de enskilda förtroendevalda i 
dessa organ ansvarsfrihet för räkenskaper och förvaltning år 2020.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till
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Godkännande av uppföljning av intern kontroll 
2020 Höganäs kommun

KS/2020/579
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-03-09

SIGNATUR

 

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Peter Schölander (M) (ordförande)

Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Lennart Nilsson (S) (2:e 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)

Ej tjänstgörande ersättare Helena Svensson (M)
Ann-Britt Strufve (M)
Bertil Ziegler (M)
Gertrud Greén (C)
Katarina Sandén (C)
Barbara Struglics Bogs (KD)
Reinhold Knutsson (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 15:00-18:45

Paragrafer §30

JUSTERING
Utsedd att justera Fredrik Eljin (KD)

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

Jacob Derefeldt

Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander 

Page 1 of 3Page 172 of 489



PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-03-09

SIGNATUR

 

Justerande ………………………………………………
Fredrik Eljin (KD)                        

Protokollet justerat den 2021-03-18

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-03-18
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-03-09

SIGNATUR

 

KS/2020/579
§ 30
Godkännande av uppföljning av Intern kontroll 2020 Höganäs 
kommun
Sammanfattning av ärendet  

Kommunens nämnder och helägda bolag är ansvariga för den interna kontrollen inom sina 
respektive områden. Samtliga nämnder och bolag har genomfört uppföljning av 2020 års interna 
kontrollplan och rapporterat detta. Uppföljning har även gjorts av de risker som markerades för 
direktåtgärd i risk- och väsentlighetsanalysen för 2020. I rapporteringen inkluderas även av de 
förbättringsåtgärder som föreslogs för de avvikelser konstaterade i 2019 års uppföljning.

Totalt har 71 kontroller gjorts under 2020, där den största delen visar resultat utan avvikelser. 
Bland annat visar överförmyndarnämndens uppföljning på att rutinerna för hur gode män sörjer 
för huvudmannens person följs och att risken att något missas är liten. Andra exempel visar att 
Höganäshem förväntade investeringsstöd har erhållits och, att bygg och miljönämndens 
registrering och diarieföring sköts korrekt.

11 kontroller har visat på avvikelser. Exempel på detta är kontroll av att det lämnats in 
registerutdrag från belastningsregistret som utbildningsförvaltningen gjort. Stickprovskontroll har 
visat avvikelser då det saknats information om att intyg har tagits emot i systemet. På samtliga 
kontroller som visar avvikelser har förbättringsåtgärder vidtagits och kommer följas upp under 
2021.
 
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet, beslut den 23 februari 2021, § 11,
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 8 februari 2021,
Kommunledningskontoret, rapport uppföljning av intern kontrollplan 2020,
Kommunledningskontoret, rapport uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2020.

 
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 uppföljning av intern kontrollplan 2020 samt uppföljning av 2020 års förbättrings- 
och direktåtgärder.

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige

Anslaget nedtages den 2021-04-13
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN

2021-02-08
KS/2020/579

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

Uppföljning av Intern kontroll 2020 Höganäs kommun
Sammanfattning av ärendet
Kommunens nämnder och helägda bolag är ansvariga för den interna kontrollen inom sina respektive 
områden. Samtliga nämnder och bolag har genomfört uppföljning av 2020 års interna kontrollplan och 
rapporterat detta. Uppföljning har även gjorts av de risker som markerades för direktåtgärd i risk- och 
väsentlighetsanalysen för 2020. I rapporteringen inkluderas även av de förbättringsåtgärder som föreslogs 
för de avvikelser konstaterade i 2019 års uppföljning.

Totalt har 71 kontroller gjorts under 2020, där den största delen visar resultat utan avvikelser. Bland annat 
visar överförmyndarnämndens uppföljning på att rutinerna för hur gode män sörjer för huvudmannens 
person följs och att risken att något missas är liten. Andra exempel visar att Höganäshem förväntade 
investeringsstöd har erhållits och, att bygg och miljönämndens registrering och diarieföring sköts korrekt. 

11 kontroller har visat på avvikelser. Exempel på detta är kontroll av att det lämnats in registerutdrag från 
belastningsregistret som utbildningsförvaltningen gjort. Stickprovskontroll har visat avvikelser då det 
saknats information om att intyg har tagits emot i systemet. På samtliga kontroller som visar avvikelser har 
förbättringsåtgärder vidtagits och kommer följas upp under 2021.

Beslutsunderlag 
Rapport uppföljning av intern kontrollplan 2020
Rapport uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2020

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2020 samt uppföljning av 2020 års förbättrings- och 
direktåtgärder.

Herman Crespin
K0mmunchef

Jeanette Liljenberg
Controller
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SAMMANFATTNING AV 2020 ÅRS INTERNA KONTROLL 

Alla nämnder har tillsammans med Höganäs Energi AB, Höganäs Omsorg AB och AB Höganäshem beslutat om uppföljning av 2020 års interna kontroll, 
inklusive förbättrings- och direktåtgärder i de fall dessa har varit aktuella.  

I denna rapport redovisas resultatet för uppföljningen av förvaltningarnas och bolagens interna kontrollplaner för året. 

 

 
 

 

 

 

Nämnd Avvikelse Ingen avvikelse Totalt

Överförmyndarnämnden 0 6 6

KS Förvaltningar 11 26 26

Kom m unledningskontoret 6 1 1

Räddningstjänsten 3 3 3

Sam hällsbyggnadsförvaltningen 0 7 7

Teknik- och fastighetsförvaltningen 0 10 10

Kultur och frit idsförvaltningen 2 5 5

Bygg och miljönämnden 0 3 3

Utbildningsnämnden 5 3 3

Socialnämnden 0 4 4

Höganäs omsorg AB 0 2 2

AB Höganäshem 0 7 7

Höganäs Energi AB 0 4 4

Totalt 16 55 71

Resultat uppföljning av Interna kontrollplaner 2020 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
Överförmyndarnämndens uppföljning  under året har inte visat på några avvikelser. Sex kontroller har följts upp, bland annat har kontroll gjorts på hur gode mannen 

sörjer för huvudmannens person. 10 Stickprov har gjort där huvudman och anhöriga har intervjuats, resultatet visar att rutinerna följs och att risken för att något ska 

missas är liten.  

 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNINGAR 
Av totalt 37 kontrollmoment visar kommunstyrelsens förvaltningars uppföljning att 11 kontrollmoment har avvikelser och 26 är utan avvikelse. Av de som genomförts 

utan avvikelse finns till exempel teknik- och fastighetsförvaltningens kontroll av ut – och återlämning av nycklar, som visar att rutin fungerar och att inga obehöriga har 

tillgång till kommunens fastigheter. Kontroll utförd på kommunledningskontoret visar att risk finns att medarbetare som avslutat sin tjänst kan ha fortsatt tillgång till 

stadshuset.  

 

BYGG -OCH MILJÖNÄMNDEN 
Av bygg och miljönämndens tre kontroller visar ingen på avvikelse. Kontrollen på registrering och diarieföring av allmänna handlingar visar att registrering och diarieföring görs 

på korrekt sätt.   

 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 
Utbildningsnämndens uppföljning resulterar i tre kontrollmoment utan avvikelser och fem kontrollmoment med avvikelser. Uppföljningen visar bland annat på att 

rutinerna för handläggning av skolskjuts sker i enlighet med beslutade regelverk. Däremot konstaterar förvaltningen att de inte kan säkerställa om registerutdrag är 

inlämnat eller om det är notering i systemet som inte är gjord, i samband med kontroll av registerutdrag.  

 

SOCIALNÄMNDEN 
Socialnämndens uppföljning under året visar samtliga 4 kontroller utan avvikelse. Bland annat har uppföljning gjorts på risken Sekretessbrott där stickprovskontroller har 

gjorts på de verksamheter som genomför ökad digitalisering. Förvaltningen har inte genomfört någon utökad digitalisering och kontrollen visar ingen avvikelse. 
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HÖGANÄS OMSORG AB 
Höganäs Omsorgs ABs har följt upp två kontroller under året som båda visar utan avvikelser. En av kontrollerna har kontrollerat risken rån eller inbrott i verksamheter, där 

granskningen visar att det finns befintliga rutiner och riktlinjer hur personal ska agera i situationer som kan innebära risk för rån och inbrott.  

 

AB HÖGANÄSHEM 
2020 års granskning visar att fem av fem kontrollmoment inte hade några avvikelser. Uppföljningen av risk investeringsstöd visar att samtliga förväntade investeringsstöd har 

erhållits.  

 

HÖGANÄS ENERGI AB 
Fyra av fyra kontrollmoment har genomförts utan avvikelser på Höganäs Energi. Bland annat har uppföljning gjorts av risken tillräckliga kunskaper om rutiner och 

arbetsmiljöarbete och att alla medarbetare ska kunna utföra sitt arbete säkert och ha relevant kunskap om arbetsmiljön. Bolaget har redovisat resultatet som utan avvikelse då 

rutiner är uppdaterade i Arbetsmiljöhandboken och alla chefer och arbetsledare har informerats om arbetsgivaransvaret för den anställdes arbetsmiljö. 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 

Kontrollmoment utan avvikelser 
Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Kommentar 

Ekonomi 

Leasingavtal 
Risk för att leasingkontrakt inte avslutas i tid på 
grund av avsaknad av gemensamt system, vilket kan 
leda till att ökade kostnader för kommunen. 

Leasingavtal 
Varje nämnd får i uppdrag att gå igenom alla leasingavtal 
som finns i deras verksamhet, aktuellt register över 
leasingavtal ska finnas eller upprättas av förvaltningen. 

 Överförmyndarnämnden 
har inga leasingavtal. 

Upphandling 

Kreditkort. 
Risk för att vi handlar av leverantörer som inte är 
upphandlade på grund av att alltför många har 
tillgång till ett kreditkort i kommunen vilket kan leda 
både till onödig administration vid redovisning av 
inköpen samt till avtalsbrott. 

Genomgång av vad som handlas på kreditkort. 
Varje förvaltning går igenom de inköp som sker under en 
viss period på alla kreditkort på förvaltningen och stämmer 
av dessa mot de avtal som finns för upphandlade 
leverantörer. 

 Överförmyndarnämnden 
har inga kreditkort. 

Process 

Långvariga relationer mellan ställföreträdare och 
beslutsfattare 
Risk för att ärenden med ställföreträdare som haft 
uppdrag under lång tid inte hanteras lika ingående 
som ärenden med nyare ställföreträdare vilket kan 
leda till rättsförluster för huvudmannen. 

Granskning av beslut fattade i ärenden med erfaren 
ställföreträdare 
För år 2019 granska tio stycken slumpmässigt valda 
årsräkningar där ställföreträdaren haft uppdrag mer än 5 år. 
Granskningen ska inte göras av samma medarbetare som 
gjorde den sedvanliga granskningen av årsräkningen. 

 Endast 7 ärenden 
granskades men dessa 
visade inga avvikelser. 

Större och frekventa inköp till huvudmannen 
Risk för att större och/eller frekventa inköp eller 
fakturor som görs för huvudmannens räkning inte 
kommer huvudmannen till godo. 

Stickprov på större eller frekventa inköp 
Under 2020 ska 10 stickprovskontroller göras av större eller 
frekventa inköp för att kontrollera att varan/tjänsten kommit 
huvudmannen till godo och att fakturan är utställd på 
huvudmannen. 

 Inga avvikelser upptäckta. 
Rutinerna följs och risken 
för att något ska missas 
bedöms vara liten. 

Arvskiften 
Risk för att överförmyndarnämnden ger felaktigt 
samtycke till arvskifte på grund av komplicerat 
arvskifte. 

Dubbelgranskning av arvskiften 
Under 2020 ska samtliga arvskiften granskas av två 
tjänstepersoner istället för tidigare en tjänsteperson för att 
kontrollera att överförmyndarens samtycke blir korrekt. 

 Inga avvikelser upptäckta. 
Rutinerna följs och risken 
för att något ska missas 
bedöms vara liten. 

Sörja för person 
Risk för att ställföreträdaren inte sörjer för 
huvudmannens person på grund av bristande 
engagemang vilket leder till negativa konsekvenser för 
huvudmannen. 

Intervjuer av huvudmannen och dess anhöriga 
Under 2020 ska stickprov göras på 10 ärenden då 
huvudmannen och anhöriga/närstående intervjuas enligt en 
standardiserad mall om hur den gode mannen sörjer för 
huvudmannens person. 

 Inga avvikelser upptäckta. 
Rutinerna följs och risken 
för att något ska missas 
bedöms vara liten. 
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Kontrollmoment med avvikelser 
Riskkategorier Risk Kontrollmoment Avvikelse kontrollmoment Förbättringsåtgärd 

Ekonomi 

Risk för att leverantörsfakturor inte 
betalas i tid på grund av att 
beställaren inte uppger korrekt 
referens/kostnadsställe vid 
beställning vilket resulterar i mycket 
merarbete för att hitta rätt 
kostnadsbärare till fakturan. 

 
Stickprovskontroll på 
100 faktura/ggr för att 
se vilka fakturor som 
saknar märkning eller är 
märkta med fel 
referens/kostnadsställe, 
exempelvis ett namn 
istället för en referens. 

Stickprov har gjorts på 100 slumpvist utvalda fakturor 
för Kommunledningskontoret för perioderna januari 
- juni och juli -december 2020. Första perioden var 
avvikelsen 35% och andra perioden 29%, totalt ger 
detta en avvikelse på 32% på helåret. Avvikelserna 
består av att korrekt fakturareferens saknas på 
fakturorna (= ansvarsnummer) 

 Pågående 

 
Försenade leverantörsfakturor Då 
kontrollerna visat på fortsatta avvikelser 
har ekonomiavdelningen tagit fram en 
åtgärdsplan för att komma tillrätta med 
andelen felmärkta fakturor. Denna 
åtgärd finns med i 2021 års uppföljning 
som en direktåtgärd och kommer följas 
upp under året. 
 

Personal 

Risk för brister vid nyanställning och 
avslut av tjänst på grund av att vi inte 
har samordnade rutiner för de här 
processerna. Detta kan leda till att 
onödigt mycket tid läggs på rutiner 
som ska följas vid varje nyanställning 
och tjänsteavslut och att vi inte 
upplevs som en arbetsgivare i 
framkant. 

 
Passerkort. Lista från 
kansliet med aktiva 
passerkort jämförs mot 
avslutade anställningar. 

Det framkommer avvikelser då medarbetare som 
avslutat sin anställning fortfarande har tillgång till 
stadshuset. 

 Ej påbörjad 

 
förbättringsåtgärd för passerkort 
Genomgång och avstämning av de 
medarbetare som har tillgång till 
stadshuset och aktuella anställningar.  
Ta fram rutin för att säkra att tillgången 
till stadshuset ska upphöra i samband 
med att anställningen upphör. 
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Riskkategorier Risk Kontrollmoment Avvikelse kontrollmoment Förbättringsåtgärd 

Risk för att vi inte uppfattas som 
attraktiv arbetsgivare på grund av att 
vi inte återkommer till sökande i 
rekryteringsprocessen, vilket kan leda 
till att kommunen får dålig publicitet 
och arbetssökande inte söker sig till 
oss. 

 
Svar till arbetssökande    
 Kontrolleras genom 
Offentliga jobb, att 
verksamheten svarar alla 
arbetssökande 

I rekryteringssystemet ligger endast tio aktiva 
annonser med sista ansökningsdag 2020.11.30 eller 
äldre. Fem  av dessa har sista ansökningsdag under 
oktober eller tidigare. Även om en 
rekryteringsprocess av olika anledningar kan dra ut på 
tiden bedömer vi att dessa tjänster som dessa äldsta 
fem annonser avser ändå troligen är tillsatta nu - utan 
att adekvat svar getts till alla sökande och annonsen 
avslutats och arkiverats. 
 
Under 2019 lades en påminnelsefunktion till, vilken 
påminner ansvarig chef/rekryterare att svara 
kandidaterna och avsluta annonsen. Detta verkar i 
stort fungerat bra, även om det fortfarande finns ett 
fåtal avvikelser. Alla de fem äldsta är annonserade av 
HOAB. 

 Pågående 

 
Förbättringsåtgärd Svar till 
arbetssökanden HR-avdelningen 
kommer under januari 2021 påbörja ett 
större genomlysningsarbete av 
rekryteringssystemet för att se över 
behörigheter och annonseringsrutiner. 
Nästa steg i detta arbete blir att erbjuda 
utbildningar till användarna antingen i 
form av digitala korta utbildningar eller i 
form av ledarcaféer. 
 

Risk för brister vid nyanställning och 
avslut av tjänst på grund av att vi inte 
har samordnade rutiner för de här 
processerna. Detta kan leda till att 
onödigt mycket tid läggs på rutiner 
som ska följas vid varje nyanställning 
och tjänsteavslut och att vi inte 
upplevs som en arbetsgivare i 
framkant 

 Avstämning i 
HR-systemet. 
HR-konsult tar 
ut lista på en 
förvaltning 
som väljs 
slumpvis och 
stämmer av 
med aktuell 
förvaltning att 
uppdragstagare 
och 
timanställda 
som slutat är 
avslutade 
korrekt i 
systemet. 

 

 

 

En slumpvis förvaltning valdes ut - Kultur och 
Fritidsförvaltningen - och HR tog ut lista på 
uppdragstagare och timanställda/intermittent 
anställda. 72 personer fanns på listan. 41 av dessa 
borde avslutats. HR skickar uppdraget till HR 
Servicecenter att snarast avsluta de uppdragstagare 
som finns på listan, övriga kommer Kultur och Fritid 
att avsluta. 

 Pågående 

 
Förbättringsåtgärder avstämning i 
HR systemet Ta upp uppföljningens 
resultat på HR möte i januari med alla 
förvaltningar. Uppmana alla 
förvaltningar att göra kontroll. 
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Riskkategorier Risk Kontrollmoment Avvikelse kontrollmoment Förbättringsåtgärd 

Kommunikation 

Tillgänglighet - telefoni  
Varje kvartal följs den 
kommunövergripande 
statistiken för telefoni 
upp. 

Telefonistatistik visar att 2020 så besvaras i snitt 56% 
av de samtal som kopplas ut i organisationen, detta i 
jämförelse med ett snitt på 52% år 2019. Så sakta så 
ser vi en uppåtgående trend i antalet besvarade samtal 
efter koppling. 2020 har även statistik tagits fram för 
antal samtal som möts av upptagetton (dvs 
tjänsteperson trycker upptaget efter koppling gjorts) 
och detta är ett snitt på 8% och dessa samtal hanteras 
av servicecenter där information tas emot om ärendet 
som sedan läggs till sökt handläggare. Samtal som inte 
besvaras alls har ett snitt på 36%, men även här 
hanterar servicecenter ärendet och tar emot 
information som sedan läggs till handläggare ute i 
verksamheten. 

 Ej påbörjad 

 
Avvikelse Tillgänglighet - telefoni 
Fortsatta kommunikationsinsatser 
avseende TRIO och Outlook. Två till 
tre gånger per år leverera telefonistatistik 
på avdelningsnivå till förvaltningar med 
uppföljning på individnivå gällande 
besvarade och obesvarade samtal som 
kopplats. 
 

Upphandling 

Kreditkort  
Genomgång  vad som 
handlats på kreditkort 

Kontroll utförd genom att kontrollera redovisningen 
av inköp redovisade juni 2020. Totalt gäller detta 6 
visakort på kommunledningskontoret. Av 6 kort har 
2 kort avvikelse. Avvikelserna består av övriga inköp 
hos leverantörer som vi saknar avtal med. 

 Ej påbörjad 

 
Se över hantering och rutiner för 
kreditkort I samband med ny 
bankupphandling kommer översyn göra 
av hanteringen samt uppdatera rutiner 
för dessa. 
 

Kontrollmoment utan avvikelser 
Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Kommentar 

Ekonomi 

Leasingavtal 
Risk för att leasingkontrakt inte 
avslutas i tid på grund av avsaknad av 
gemensamt system, vilket kan leda till 
att ökade kostnader för kommunen. 

Leasingavtal 
Varje nämnd får i uppdrag att gå igenom alla 
leasingavtal som finns i deras verksamhet, 
aktuellt register över leasingavtal ska finnas 
eller upprättas av förvaltningen. 

 Kommunledningskontoret har aktuellt register över 
samtliga leasingavtal. 

Ny redovisningslag har satt krav på kommunen när det 
gäller leasingavtal, en del av detta innebär att ha en 
samlad förteckning över kommunens samtliga tecknade 
leasingavtal. Med anledning av detta har 
ekonomiavdelningen, med hjälp av extern konsult, tagit 
fram en samlad förteckning för hela kommunen. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

Kontrollmoment med avvikelser 
Riskkategorier Risk Kontrollmoment Avvikelse kontrollmoment Förbättringsåtgärd 

Upphandling 

Kreditkort.  
Genomgång av vad som handlas på 
kreditkort.    
 Varje förvaltning går igenom de inköp 
som sker under en viss period på alla 
kreditkort på förvaltningen och 
stämmer av dessa mot de avtal som 
finns för upphandlade leverantörer. 

Några mindre inköp av mat främst i matvaruhandel och 
mycket beroende på vår 24/7 verksamhet 

 Pågående 

 
Förbättringsåtgärd 
Kreditkortsinköp Inköp skall göras 
av avtalsleverantör när det går (24/7 
verksamhet). Varje inköp och kvitto 
ska granskas 
 

Säkerhet 

Uppföljning av 
påpekanden som 
gjorts vid tillsyn. 

 
Räddningstjänsten ska följa upp vissa 
tillsynsobjekt 2 ggr/år.    
 Stickprovs kontroll av objekt som 
vidtagit åtgärder efter påpekande vid 
tillsyn så det överensstämmer med 
tillsynsprotokollet 

I detta Covid -19 år har det inte gjorts några 
uppföljningar på verksamheter som haft påpekande vid 
tillsyner, av den anledning att räddningstjänsten ej varit 
välkommen pga. Covid -19 och av samma orsak har vi på 
räddningstjänsten ej velat exponera våra medarbetare då 
vi är en liten sårbar verksamhet. 

 Pågående 

 
Förbättringsåtgärd uppföljning av 
påpekande vid tillsyn Uppföljning 
kommer att återupptagas under 2021 
när Corona läget tillåter. 
 

Verksamhet 

Inaktuella 
krisledningspärmar. 

 
2ggr/år stämma av 
krisledningspärmarna mot verkligheten 

Avstämning är gjord, men verksamheter har ej 
återkommit med de förändringar som skett. 

 Pågående 

 
Förbättringsåtgärd inaktuella 
krisledningspärmar. 
Förbättringsåtgärden som görs är att 
KrisApp Cosafe som kommer att vara 
digital och kommer att vara lättare att 
ändra för alla. 
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Kontrollmoment utan avvikelser 
Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Kommentar 

Ekonomi 

Leasingavtal 
Risk för att leasingkontrakt inte 
avslutas i tid på grund av avsaknad av 
gemensamt system, vilket kan leda till 
att ökade kostnader för kommunen. 

Leasingavtal 
Varje nämnd får i uppdrag att gå igenom alla 
leasingavtal som finns i deras verksamhet, 
aktuellt register över leasingavtal ska finnas 
eller upprättas av förvaltningen. 

 Räddningstjänsten har aktuellt register över 
samtliga leasingavtal. Samlad förteckning över 
kommunens samtliga tecknade leasingavtal 
finns centralt på ekonomiavdelningen 

Säkerhet 

Risk för att rätt taktik och teknik 
inte används. 
Risk för att rätt taktik och teknik inte 
används vid räddningssamarbete 
mellan kommunerna. Risk finns att 
befäl från andra kommuner inte har 
samma taktik och teknik som 
kommunens brandmän. 

Kontrollera att räddningsinsatser inte 
påverkas negativt vid räddningssamverkan. 
Kontrollera att räddningsinsatser inte 
påverkas vid räddningssamverkan av 
allvarlig karaktär för att olika kommuner 
använder olika metoder och taktiker. 

 Som helhet under året har det skett några 
mindre misstag av inre befäl i Helsingborg, 
dessa har ej påverkat insatser så i stort är det 
godkänt. 

Verksamhet 

Sotnings- och 
brandskyddskontrollobjekt. 
Risk att sotnings- och 
brandskyddskontrollobjekt i 
kommunen inte utförs i tid. 

Delårsavstämning av sotningsobjekt. 
Jämföra gjorda objekt mot planerade för 
året. 

 Kontrollerat med kommunens sotnings 
entreprenör SIMAB att de är i fas med 
kommunens alla anläggningar och objekt 
enligt den intervall som är fastställd angående 
soning /rengöring och brandskyddskontroll. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Kontrollmoment utan avvikelser 
Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Kommentar 

Ekonomi 

Leasingavtal 
Risk för att leasingkontrakt inte avslutas i tid på 
grund av avsaknad av gemensamt system, vilket 
kan leda till att ökade kostnader för kommunen. 

Leasingavtal 
Varje nämnd får i uppdrag att gå igenom alla 
leasingavtal som finns i deras verksamhet, aktuellt 
register över leasingavtal ska finnas eller upprättas 
av förvaltningen. 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen har aktuellt 
register över samtliga leasingavtal. Samlad 
förteckning över kommunens samtliga 
tecknade leasingavtal finns centralt på 
ekonomiavdelningen 

Kommunikation 

Missad anmälan av frånvaro i Trio eller 
Outlook. 
Risk för att Servicecenter kopplar samtal till 
anknytningar som inte är bortkopplade på 
grund av slarv från den anställde kan leda till 
onödig irritation hos kommunmedborgare som 
vill nå den anställde. 

Återrapportering från Servicecenter när det brister 
på förvaltningen vad gäller anmälan av frånvaro i 
Trio eller Outlook.. 
Bortkoppling av telefonen via Trio/Outlook så att 
inte telefoner står och ringer utan svar. 

 Återkommande möten med Servicecenter 
fångar upp eventuella brister i 
frånvaroanmälan i Trio/Outlook, i syfte att 
åtgärda dessa. Under året har enstaka problem 
med tekniken identifierats och åtgärdats, samt 
svarsstatistik hos medarbetarna följts upp och 
kommunicerats inom förvaltningen. 

Upphandling 

Kreditkort. 
Risk för att vi handlar av leverantörer som inte 
är upphandlade på grund av att alltför många 
har tillgång till ett kreditkort i kommunen vilket 
kan leda både till onödig administration vid 
redovisning av inköpen samt till avtalsbrott. 

Genomgång av vad som handlas på kreditkort. 
Varje förvaltning går igenom de inköp som sker 
under en viss period på alla kreditkort på 
förvaltningen och stämmer av dessa mot de avtal 
som finns för upphandlade leverantörer. 

 Urval april månad 2020, alla inköp inom SBF 
denna period, korttyp VISA (EnterCard 
Group). Endast 1 inköp gjordes, kontrollen 
visade att det följer avtal. 

Verksamhet 

Delegation av beslutanderätt. 
Risk för att gällande delegationsbestämmelser 
inte är kända och efterlevs, samt att 
delegationsbeslut inte återrapporteras på grund 
av okunskap vilket kan leda till att beslut fattas 
av felaktig person. 

Att beslut verkligen återrapporteras enligt den rutin 
som finns. 
 

 Vid varje bygg- och miljönämndsmöte 
redovisar bygglovsavdelningen och 
miljöavdelningen tagna delegeringsbeslut 
enligt lista för nämnden. 

Legala 

Juridisk uppföljning - rutin för att beslut är 
korrekt i formalia och sak. 
Risk för att beslut inte överensstämmer med 
gällande lagstiftning på grund av bristande 
uppföljning av praxis och ny lagstiftning vilket 
kan leda till icke korrekt handläggning. 

Samtliga beslut som ska tas av kommunstyrelsen 
ska granskas i sak och att de är korrekt motiverade. 
Samtliga beslut som tas av kommunstyrelsen ska 
granskas i formaliahänseende i samband med 
tjänstemannaberedningen. 
 

 Inga avvikelser har upptäckts under perioden. 
Formalia stäms av vid 
tjänstemannaberedningar i samråd med jurist. 
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Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Kommentar 

Process 

Uppföljning av avtalade konsultuppdrag. 
Risk att upphandlade konsultuppdrag inte följs 
upp för att säkerställa att leverans erhållits enligt 
avtal på grund av okunskap, arbetsbelastning 
eller personalbrist vilket kan leda till att 
kommunen betalar för varor inte levererats. 

Att rutin följs för att kontrollera att de 
konsultuppdrag som är beställda erhålls enligt avtal. 
 

 Inga avvikelser har upptäckts under perioden. 
Avstämning sker löpande för pågående och 
kommande projekt inom respektive 
projektorganisation/styrgrupp. 

Nytt gemensamt styrsystem för 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Risk för att problem uppstår på grund av att ett 
nytt gemensamt styrsystem införs för 
samhällsbyggnadsförvaltningen vilket kan leda 
till störningar i verksamheten. 

Kontroll att problem inte uppstår vid införandet. 
Piloterna i projektet meddelar eventuella problem 
till förvaltningschefen. 

 Inga problem vid införandet av Project 
Companion. Projekt läggs in och följs upp 
fortlöpande. Resurs finns på förvaltningen 
som ansvarar för support till användarna. 

Page 189 of 489



 

Uppföljning av Intern kontroll 2020 15(28) 
 

 

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 

Kontrollmoment utan avvikelser 
Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Kommentar 

Ekonomi 

Leasingavtal 
Risk för att leasingkontrakt inte avslutas i tid på 
grund av avsaknad av gemensamt system, vilket 
kan leda till att ökade kostnader för kommunen. 

Leasingavtal 
Varje nämnd får i uppdrag att gå igenom 
alla leasingavtal som finns i deras 
verksamhet, aktuellt register över 
leasingavtal ska finnas eller upprättas av 
förvaltningen. 

 Kommunledningskontoret har aktuellt register över 
samtliga leasingavtal.. 

Ny redovisningslag har satt krav på kommunen när det 
gäller leasingavtal, en del av detta innebär att ha en samlad 
förteckning över kommunens samtliga tecknade 
leasingavtal. Med anledning av detta har 
ekonomiavdelningen, med hjälp av extern konsult, tagit 
fram en samlad förteckning för hela kommunen. 

Personal 

Ut- och återlämning av nycklar/taggar till 
kommunens fastigheter. 
Risk att nycklar/taggar som lämnats ut till 
entreprenörer är i omlopp och ger obehöriga 
personer tillgång till kommunens fastigheter. 

3 stickprov på utlämnande av 
nycklar/taggar till entreprenörer. 
Rutin för ut- och återlämning av 
nycklar/taggar 

 Inga avvikelser 

Utbildning 
Risk att medarbetare inte har uppdaterad 
utbildning ex Bas U respektive Bas P (utbildning 
byggarbetsmiljösamordnare) och därför inte följer 
arbetsmiljölagstiftningen. 

Kontroll av 3 slumpmässigt utvalda 
medarbetares utbildningsplan. 
Utbildning i Bas U och Bas P. 

 Finns med i medarbetarsamtal handlingsplan 

Sjukanmälan. 
Risk att medarbetare inte lägger in sin sjukdom i 
PS självservice och därmed får felaktigt utbetald 
lön samt att sjukstatistik blir missvisande. 

Kontroll av 3 slumpmässigt utvalda 
medarbetares sjukanmälan kontrolleras. 
Medarbetare skall anmäla till chef och 
lägga in sin sjukfrånvaro i självservice. 

 Kontrollerat 3 medarbetares sjukanmälan och inga 
avvikelser har noterats. 

Upphandling 

Kreditkort. 
Risk för att vi handlar av leverantörer som inte är 
upphandlade på grund av att alltför många har 
tillgång till ett kreditkort i kommunen vilket kan 
leda både till onödig administration vid 
redovisning av inköpen samt till avtalsbrott. 

Genomgång av vad som handlas på 
kreditkort. 
Varje förvaltning går igenom de inköp 
som sker under en viss period på alla 
kreditkort på förvaltningen och stämmer 
av dessa mot de avtal som finns för 
upphandlade leverantörer. 

 Urvalsmånad april, samtliga inköp med VISA-kort denna 
period. Fem st inköp gjordes, varav tre följde avtal och de 
resterande två inköpen avsåg luncher ute på stan där det 
nog inte finns något befintligt avtal som måste följas. 
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Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Kommentar 

IT 

Obehörigt tillträde till styr och 
övervakningssystemet på kommunens 
fastigheter. 
Risk att obehörig får tillträde till styr och 
övervakningssystem och kan då manövrera 
systemet. Detta kan leda till att både personal och 
material skadas. 

3 st slumpmässigt utvalda objekt 
kontrolleras . 
 

 systemet är kodat, ingen avvikelse 

Verksamhet 

Funktionskontroll av dagvattensystem. 
Risk att det blir översvämning hos 
kommuninvånarna.. 

Kontroll att arbetsorder är utförd i 
verkligheten. 
 

 Fungerar bra, men ett kommersiellt program som styrt 
processen hade varit till gagn för utveckling. 

Rutin för uppmärkning av specialkost. 
Fel kost kan innebära livsfara för matgästen. 

3 st slumpmässigt utvalda matgäster med 
kostavvikelser kontrolleras. 
Rutin för kostavvikelser kontrolleras. 

 Hos de tre slumpmässigt utvalda matgästerna fanns det 
inga avvikelser. 

Legala 

Utdrag ur belastningsregistret. 
Risk att olämplig personal vid städentreprenader 
arbetar på förskolor och skolor om inte utdrag ur 
belastningsregistret begärs ut. 

3 st slumpmässigt utvalda medarbetare 
hos entreprenör kontrolleras. 
Rutin vid städentreprenad gällande 
utdrag från belastningsregistret samt 
uppföljning under entreprenaden. 

 Det gjordes genom att kolla Belastningsregister. 

Process 

Städkontroll 
Risk att kommunen inte har kontroll över att 
städningen utförs enligt den standard som är 
beslutad.  Risk att städningskontroll, Insta 800 
kvalitetssystem, inte genomförs enligt plan. 

Insta 800 
 

 INSTA 800 kontrollgenomförd 4 ggr om året både i vår 
egen regi och hos entreprenören (Förenade Service). 
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KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

Kontrollmoment med avvikelser 
Riskkategorier Risk Kontrollmoment Avvikelse kontrollmoment Förbättringsåtgärd 

Upphandling 

Risk för att vi handlar av leverantörer som 
inte är upphandlade på grund av att alltför 
många har tillgång till ett kreditkort i 
kommunen vilket kan leda både till onödig 
administration vid redovisning av inköpen 
samt till avtalsbrott. 

 
Genomgång av vad som handlas på 
kreditkort.    
Varje förvaltning går igenom de 
inköp som sker under en viss period 
på alla kreditkort på förvaltningen 
och stämmer av dessa mot de avtal 
som finns för upphandlade 
leverantörer. 

2 av 5 fakturor har visat på 
avvikelse. Avvikelserna består av 
inköp till representation men där 
underlag såsom 
deltagarförteckning eller syfte 
saknas. 

 Klar 

 
Kreditkort Samtliga som innehar visakort 
har fått förtydligade riktlinjer kring vad 
som får handlas på kreditkorten av 
ekonomiavdelningen. 
 

Övrigt 

Dåligt anpassade verksamhetslokaler  
Uppföljning av fastighetsdialoger och 
de åtgärder som tas fram.    
 Följ upp att nödvändiga åtgärder 
vidtagits 

Dålig återkoppling på felanmälan, 
skyddsrondsprotokoll. Bristande 
dialog vid renovering och 
underhåll. 

 Klar 

 
Förbättringsåtgärd för Uppföljning av 
fastighetsdialoger och de åtgärder som 
tas fram För att förbättra återkoppling, 
underhåll och felrapportering, föreslås att 
fastighetsdialoger genomförs tre istället 
för en gång per år. 
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Kontrollmoment utan avvikelser 
Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Kommentar 

Ekonomi 

Leasingavtal 
Risk för att leasingkontrakt inte avslutas i tid på 
grund av avsaknad av gemensamt system, vilket 
kan leda till att ökade kostnader för kommunen. 

Leasingavtal 
Varje nämnd får i uppdrag att gå 
igenom alla leasingavtal som 
finns i deras verksamhet, aktuellt 
register över leasingavtal ska 
finnas eller upprättas av 
förvaltningen. 

 Ekonomiavdelningen har, med hjälp av en extern konsult, 
tagit fram en samlad förteckning för hela kommunen där 
inkluderas kultur- och fritidsförvaltningen. 

Fel vid utbetalning av bidrag 
Risk för att bidrag inte betalas ut på grund av 
brister vid hantering av utanordningar, vilket 
kan leda till att föreningar inte får sina pengar i 
tid eller betalningar uteblir. 

Uppföljning av beviljade bidrag 
Följ upp att utanordningar är 
gjorde, utbetalda och e-tjänsten 
är uppdaterad. 

 Månatligen har uppföljningar gjorts avseende utbetalningar av 
beviljade bidrag. Inga avvikelser har noterats. 

Risk för förlorade intäkter 
Risk för att exkludering av besökare sker, på 
grund av införandet av kontantfria 
verksamheter vilket kan leda till minskade 
intäkter. 

Uppföljning av intäkter 
Jämförelse med motsvarande 
period föregående år. 

 Mindre intäkter på biblioteken på grund av rådande läget med 
covid-19. Mindre intäkter på biljettförsäljning och 
förseningsavgifter. 

  

Under 2020 påbörjades arbetet med att göra HSC till en 
kontantfri anläggning. Eftersom vi vet att vi har kundgrupper 
där kontanter är ett mer förekommande betalmedel, tex barn 
12-15 år och personer över 65 år var planen att successivt föra 
ut information och förbereda våra kunder. Detta för att 
minska risken för intäktsbortfall. Under 2020 minskade 
kontanthanteringen med ca 50%, från ca 225 000 kr till 
123 000 kr. Kontanter står för ca 6% av de totala intäkterna på 
ca 2 000 000 kr. 

Verksamhet 

Risk vid nytt system 
Risk för att kopplingar för kö- och fakturor inte 
fungerar tillfredsställande på grund av 
installation av nytt system för Eric Ruuths 
verksamheter, vilket kan leda till att fakturor 
och elevköer blir felaktiga. 

 

Uppföljning av felanmälningar 
och feedback 
Logga felanmälningar och 
feedback som kommer in 
avseende det nya systemet. 

 Systemet har fungerat bra som förväntat. 
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Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Kommentar 

Övrigt 

Dåligt anpassade verksamhetslokaler 
Risk att förvaltningens lokaler inte är anpassade 
för de verksamheter som bedrivs på grund av 
att möjligheter att genomföra nödvändiga 
förbättringsåtgärder saknas, vilket kan leda till 
dålig arbets- och verksamhetsmiljö. 

Uppföljning av genomförda 
brand- och skyddsronder för att 
säkerställa att nödvändiga 
åtgärder genomförs. 
Följ upp att skyddsronder 
genomförts 

 Uppföljningarna har gjorts enligt plan och nödvändiga 
åtgärder har genomförts. 
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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 

Kontrollmoment utan avvikelser 
Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Kommentar 

Ekonomi 

Leasingavtal 
Risk för att leasingkontrakt inte avslutas i tid 
på grund av avsaknad av gemensamt system, 
vilket kan leda till att ökade kostnader för 
kommunen. 

Leasingavtal 
Varje nämnd får i uppdrag att gå igenom alla 
leasingavtal som finns i deras verksamhet, aktuellt 
register över leasingavtal ska finnas eller upprättas av 
förvaltningen. 

 Bygg- och miljönämnden har inga 
leasingavtal 

Upphandling 

Kreditkort. 
Risk för att vi handlar av leverantörer som 
inte är upphandlade på grund av att alltför 
många har tillgång till ett kreditkort i 
kommunen vilket kan leda både till onödig 
administration vid redovisning av inköpen 
samt till avtalsbrott. 

Genomgång av vad som handlas på kreditkort. 
Varje förvaltning går igenom de inköp som sker 
under en viss period på alla kreditkort på 
förvaltningen och stämmer av dessa mot de avtal som 
finns för upphandlade leverantörer. 

 Inga avvikelser 

Verksamhet 

Registrering och diarieföring av allmänna 
handlingar 
Risk för att handlingar inte registreras och 
diarieförs på ett korrekt sätt, på grund av 
bristande rutiner eller bristande kunskap. 
Vilket kan leda till felaktiga beslut och 
bristande förtroende hos medborgare. 

Stickprovskontroll av tre ärenden per månad 
Inom respektive ansvarsområde för bygg- och 
miljönämndens 

 Tre slumpvis utvalda ärenden/månad 
har valts ut i miljö- och 
bygglovsavdelningens respektive 
ärendesystem. Inga avvikelser 
uppvisade. 
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UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Kontrollmoment med avvikelser 
Riskkategorier Risk Kontrollmoment Avvikelse kontrollmoment Förbättringsåtgärd 

Ekonomi 

Stöldrisk  
Kontrollera att rutiner efterlevs 
och att korten redovisas löpande. 

Korten redovisas löpande, men fortfarande 
förekommer det att man köper hos ej 
upphandlade leverantörer. Detta trots 
flertalet påminnelser. Förbättring har skett 
hos alla utom tre enheter som står för 
avvikelserna, dock har en enhet endast en 
avvikelse medan övriga två har upprepade 
avvikelser. 

 Pågående 

 
Skärpta rutiner för hantering av kort Arbetet 
fortlöper med att säkerställa de nya rutinerna för 
hantering av de kort som finns i verksamheten och 
att avstämningarna sker löpande och korrekt. 
Fortsätta arbeta för att minska antalet kort i 
verksamheten. 
 

Personal 

Risk att vi anställer 
personal som finns med i 
belastningsregistret på 
grund av brott som 
diskvalificerar anställning. 

 
Kontroll att personal inklusive 
timanställda har lämnat ett utdrag 
ur  
belastningsregistret samt att det 
inte finns någon anmärkning på 
utdragen. 

En slumpmässig kontroll av 30 nyanställda 
under 2020 har genomförts i systemet 
WinLas. Av 30 medarbetare hade 20 en 
notering antingen som en bock i avtalet alt. 
som en händelse På 10 av medarbetarna 
saknades information. 

 Pågående 

 
Utveckla och förtydliga rutin Den nya rutinen 
ska förtydligas och skickas ut till samtliga chefer 
och chefsstöd. För att enklare kunna kontrollera 
och följa upp ska från och med 2020-01-01 
samtliga nyanställda få en händelse i WinLas kring 
belastningsregister, även de där bocken är ifylld. 
 

Upphandling 

Risk att 
upphandlingsrutiner och 
regelverk inte efterlevs. 

 
Säkerställa att 
upphandlingsrutiner och 
regelverk efterlevs. 

Det finns inköp gjorda av leverantörer som 
kommunen inte har avtal med, men det kan 
röra sig om inköp som inte avtalade 
leverantörer har i sitt sortiment. 

 Ej påbörjad 

 
Fortsatt utbildning Fortsatt arbete och 
förtydligande av regelverket inom 
utbildningsnämnden kommer att fortgå, dock är 
det ett gemensamt arbete för kommunen. Fortsatt 
utbildning under 2021 inom område upphandling, 
inköp och avtal kopplad till kvalitetssäkring av 
avtalsuppföljning. 
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Riskkategorier Risk Kontrollmoment Avvikelse kontrollmoment Förbättringsåtgärd 

Risk att avrop av behörig 
beställare inte sker hos 
upphandlad leverantör 

 
Säkerställa att avrop av behörig 
beställare sker hos upphandlad 
leverantör 

Stickprov har tagits på fyra konton: 
livsmedel, böcker, transport och lekmaterial. 
På konto transport fanns en avvikelse pga. 
felkontering. Konto lekmaterial och böcker 
gav inga avvikelser. Konto livsmedel gav 
flera avvikelser eftersom inköp är gjorda hos 
leverantör som vi inte har avtal med. 

 Ej påbörjad 

 
Skärpta rutiner Undersöka möjlighet att meddela 
lokala livsmedelsbutiker att inga inköp från 
utbildningsförvaltningen kan göras där, varken mot 
rekvisition eller fakturering av konto. Meddela alla 
chefer att inga personliga utlägg i livsmedelsbutik 
kommer att godkännas och att detta tas upp med 
varje enskild medarbetare vid medarbetarsamtal. 
 

Risk att vi handlar av 
leverantörer som inte är 
upphandlade pga. att alltför 
många har tillgång till ett 
kreditkort i kommunen, 
vilket kan leda både till 
onödig administration vid 
redovisning av inköpen 
samt avtalsbrott. 

 
Genomgång av vad som handlas 
på kreditkort. 

År 2019 gjordes en genomgång av kort och 
ett antal avslutades. De som inte avslutades 
krävde en motivering till varför de ska vara 
kvar. Det har informerats flera gånger ut i 
verksamheten vad som får handlas. Tyvärr 
kvarstår fortfarande felaktiga inköp på några 
kort, trots rutiner och påminnelser att följa 
dem. 

 Ej påbörjad 

 
Skärpta rutiner För de användare som fortsätter 
att göra felaktiga inköp med sina kort kommer 
korten att dras in. 
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Kontrollmoment utan avvikelser 
Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Kommentar 

Ekonomi 

Leasingavtal 
Risk för att leasingkontrakt inte 
avslutas i tid på grund av avsaknad av 
gemensamt system, vilket kan leda till 
att ökade kostnader för kommunen. 

Leasingavtal 
Varje nämnd får i uppdrag att gå igenom alla 
leasingavtal som finns i deras verksamhet, 
aktuellt register över leasingavtal ska finnas 
eller upprättas av förvaltningen. 

 Utbildningsförvaltningen har aktuellt register över samtliga 
leasingavtal. 

Ny redovisningslag har satt krav på kommunen när det gäller 
leasingavtal, en del av detta innebär att ha en samlad förteckning 
över kommunens samtliga tecknade leasingavtal. Med anledning 
av detta har ekonomiavdelningen, med hjälp av extern konsult, 
tagit fram en samlad förteckning för hela kommunen. 

Verksamhet 

Nationella prov 
Risk att nationella prov levereras till fel 
mottagare, vilket gör att risken för fusk 
ökar samt att proven inte kan 
användas. 

Leverans av nationella prov 
Granskning av beställningar, leveranser och 
rutiner under 2020 

 Endast två delprov hann genomföras innan Skolverket 
meddelade att nationella prov under år 2020 ställdes in med 
anledning av Corona-pandemin. 

Legala 

Rättssäkerhet handläggning 
skolskjuts 
Risk att nya processer, nya rutiner och 
fler handläggare kan leda till att det inte 
blir en likvärdig handläggning. 

Kontrollera att handläggningen av 
skolskjutsansökningar sker i enlighet med 
beslutat regelverk. 
Stickprovskontroll av beslutade ärenden, 
både i e-tjänst och i pappersform. 5 st. inom 
grundskolan och 5 st. inom gymnasieskolan 
per helår. 

 Utbildningsförvaltningen har de senaste åren utvecklat och 
säkerställt handläggningsprocessen och stödsystemen i 
processen. Rutinerna är klargjorda tillsammans med 
servicecenter som handlägger ansökningar på avstånd. 
Utvecklingen av e-tjänsten med färdiga mallar för beslut mm har 
gjort att handläggningen har kvalitetssäkrats. Genomgången av 
årets ärenden visar att det inte har blivit några felaktiga beslut. 
Skolskjutshandläggaren har gått igenom samtliga beslut tagna 
för att kvalitetssäkra handläggningen. Inga stickprov har tagits, 
utan uppföljning av samtliga ärende. 

Utvecklingen i processen fortsätter och förhoppningen är 
fortsatt att införa en RPA för processen. 
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SOCIALNÄMNDEN 

Kontrollmoment utan avvikelser 
Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Kommentar 

Ekonomi 

Leasingavtal 
Risk för att leasingkontrakt inte 
avslutas i tid på grund av avsaknad av 
gemensamt system, vilket kan leda 
till att ökade kostnader för 
kommunen. 

Leasingavtal 
Varje nämnd får i uppdrag att gå igenom alla 
leasingavtal som finns i deras verksamhet, 
aktuellt register över leasingavtal ska finnas 
eller upprättas av förvaltningen. 

 Ny redovisningslag har ställt krav på kommunen när det 
gäller leasingavtal. En del av detta innebär att ha en samlad 
förteckning över kommunens samtliga tecknade 
leasingavtal. Med anledning av detta har 
ekonomiavdelningen, med hjälp av en extern konsult, tagit 
fram en samlad förteckning för hela kommunen. 

Det har inte gjorts någon separat genomgång av 
socialförvaltningen eftersom det har tagits fram en samlad 
förteckning centralt i kommunen. 

Upphandling 

Kreditkort. 
Risk för att vi handlar av leverantörer 
som inte är upphandlade på grund av 
att alltför många har tillgång till ett 
kreditkort i kommunen vilket kan 
leda både till onödig administration 
vid redovisning av inköpen samt till 
avtalsbrott. 

Genomgång av vad som handlas på 
kreditkort. 
Varje förvaltning går igenom de inköp som 
sker under en viss period på alla kreditkort 
på förvaltningen och stämmer av dessa mot 
de avtal som finns för upphandlade 
leverantörer. 

 Det finns inga kreditkort hos socialförvaltningen. 

IT 

Sekretessbrott 
Risk för sekretessbrott i samband 
med utökad digitalisering på grund 
av osäker hantering av information 
och informationsöverföring. 

Stickprovskontroll inom verksamheter som 
genomför utökad digitalisering. 
Har verksamheten genomfört riskanalyser 
innan digitaliseringen? Har risken med säker 
informationshantering beaktats? Hur arbetar 
verksamheten med eller kommer arbeta med 
att hantera risken? 

 Förvaltningen har inte genomfört någon utökad 
digitalisering. Den enda förändring som genomförts är en 
uppgradering av det befintliga verksamhetssystemet 
Procapia som har bytt namn till Lifecare. 

Säkerhet 

Rån eller inbrott i verksamheter 
Risk för rån eller inbrott i 
verksamheter på grund av att det kan 
finnas stöldbegärlig egendom och 
kontanter. Detta kan leda till att 
personal blir skadad fysiskt och/eller 
psykiskt. 

Granska verksamheters befintliga riktlinjer 
och rutiner samt riskanalyser där 
arbetsmiljön kan innebära risk för rån eller 
inbrott. 
Har verksamheten en skriftlig riktlinje eller 
rutin för hur personal ska agera i situationer 
som kan innebära risk för rån eller inbrott? 

 Generellt har det tagits fram en plan för hur man ska agera 
vid hot eller våld. Den har gåtts igenom och uppdaterats 
2020. Specifikt vad gäller affären finns även överfallslarm 
till de anställda. Det är bara affären som bedriver 
affärsverksamhet under 2020. 
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HÖGANÄS OMSORG AB 

Kontrollmoment utan avvikelser 
Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Kommentar 

IT 

Sekretessbrott 
Risk för sekretessbrott i samband 
med utökad digitalisering på grund 
av osäker hantering av information 
och informationsöverföring. 

Stickprovskontroll inom verksamheter som 
genomför utökad digitalisering. 
Har att verksamheten genomfört 
riskanalyser innan digitaliseringen? Har 
risken med säker informationshantering 
beaktats? Hur arbetar verksamheten med 
eller kommer arbeta med att hantera risken? 

 Höganäs Omsorg AB har inte genomfört 
någon utökad digitalisering under 2020. 

Säkerhet 

Rån eller inbrott i verksamheter 
Risk för rån eller inbrott i 
verksamheter på grund av att det kan 
finnas stöldbegärlig egendom och 
kontanter. Detta kan leda till att 
personal blir skadad fysiskt och/eller 
psykiskt. 

Granska verksamheters befintliga riktlinjer 
och rutiner samt riskanalyser där 
arbetsmiljön kan innefatta risk för rån eller 
inbrott. 
Har verksamheten en skriftlig riktlinje eller 
rutin för hur personal ska agera i situationer 
som kan innebära risk för rån eller inbrott? 

 Generellt har det tagits fram en plan för hur 
man ska agera vid hot eller våld. Den har gåtts 
igenom och uppdaterats 2020. Specifikt vad 
gäller LSS-verksamheten Affären finns även 
överfallslarm till de anställda. Det är bara 
Affären som bedriver affärsverksamheten 
under 2020. 
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AB HÖGANÄSHEM 

Kontrollmoment utan avvikelser 
Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Kommentar 

Ekonomi 

Fakturahantering. 
-Risk för överdebitering 
-Kostnads -och beställar-kontroll 
-Fördelning och redovisning av kostnader (rätt 
kostnad på rätt konto) 

Fakturagranskning 
Slumpmässigt välja ut fem fakturor/månad 
för att stämma av att moms, belopp, rätt 
avtalspriser, förfallodatum mm är stämmer. 

 Inga avvikelser under året 

Investeringsstöd 
Hela eller delar av investeringsstödet kan gå förlorat 
om vi inte uppfyller Boverkets uppsatta krav. 

Investeringsstöd 
Projekt med investeringsstöd stäms av 
tertialvis för att säkerställa utbetalning. 

 Samtliga förväntade investeringsstöd har 
erhållits. 

Personal 

Organisationens utveckling 
Medarbetarnas förståelse, engagemang och 
deltagande är givna förutsättningar för att nå 
målsättningarna enligt affärsplanen 

Medarbetarsamtal 
Säkerställa att samtliga medarbetare har haft 
medarbetar-samtal och uppföljnings-samtal 
där tydliga mål har diskuterats. 

 Kontroll har utförts enligt rutinbeskrivning. 
Inga avvikelser har konstaterats. 

Beslut om nytt NMI verktyg har fattats med 
implementering 2021. 

Upphandling 

Processflöde för all upphandlingsverksamhet 
Upphandlings-området kräver hög kompetens för 
att undvika:: 
-oupphandlade områden  
-otillåtna direktupp-handlingar 
-försämrade relationer med leverantörer 
-viten och böter- 
-sämre priser / högre kostnader för bolaget 

Granskning av upphandlingar 
Inventera och skapa en matris över områden 
vi handlar upp varor och tjänster inom och 
stäm av så att vi har avtal inom dessa 
områden. Om avtal saknas ska upphandling 
ske. 

 Matris finns och upphandlingsansvar är 
fördelat inom ledningsgruppen. Mindre 
avvikelser gällande konsulttjänster är iakttagna 
och åtgärdade. 

Säkerhet 

Systematiskt brandskyddsarbete och 
krishantering 
Krishanteringen och det systematiska 
brandskyddsarbetet syftar till att reducera risken för 
bränder och naturkatastrofer. Av flera skäl är detta 
viktigt: 
-hyresgästernas trygghet 
-besparar oss kostsamma bränder 
-uppfyllande av lagar och regler 

Systematiskt brandskyddsarbete 
Höganäshem anlitar en extern konsult för 
att utföra SBA i hyreshus. 
Kontrollmomentet består i att slumpmässigt 
välja ut ett område per bovärd per år för att 
stämma av att rutinen om SBA utförts. 

 Brandskyddsorg. och rutiner är reviderade. 
Utbildning av berörda har genomförts. 
Förändrat arbetssätt är implementerat. 
Gränsdragningslista mellan hyresvärd och 
lokalhyresgäster utvecklas och implementeras 
i nya kontrakt och omförhandlade kontrakt. 
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Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Kommentar 

Verksamhet 

Besiktningsrutiner. 
Bolaget genomför årligen ca 150 besiktningar i 
samband med omflyttningar. En enhetlig 
bedömning är viktig för förtroende och 
professionell hantering mot våra kunder. 

Besiktning av lägenheter 
Utvärdera besiktningsrutinerna för att på så 
sätt säkerställa att likvärdig besiktning 
genomförs. 

 Inga avvikelser att rapportera. Utbildning 
kommer ske under 2021 för bovärdar. 

Process 

Affärsplan 
Styrelsens inriktningsbeslut genom affärsplanen kan 
äventyras om inte verksamheten följs upp. 

Affärsplan 
Uppföljning av affärsplan ska ske tertialvis, 
såväl på aggregerad som detaljerad nivå. 
Redovisas på styrelsemöte i februari. 

 Inga avvikelser att rapportera. Digitalt verktyg 
för uppföljning kommer införas under 2021. 

Page 202 of 489



 

Uppföljning av Intern kontroll 2020 28(28) 
 

 

HÖGANÄS ENERGI AB 

Kontrollmoment utan avvikelser 
Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Kommentar 

Ekonomi 

Lager - beställningar 
Säkra att rätt artiklar beställs och finns 
på lager 

Anpassa affärssystem 
Anpassa affärssystemet så att det per 
automatik genererar beställningsförslag 
utifrån satta beställningspunkter på våra 
lagerartiklar. 

 Konsulter på Unit4 har hjälpt till att sätta upp vårt lagersystem i 
UBW så att det varje måndag mailas ett beställningsunderlag till 
vår arbetsledare och lageransvarig. De kan då säkra att artiklarna 
beställs i tid till lagret. Varje artikel har en beställningspunkt som 
triggas när artikeln hamnar på beställningsunderlaget för 
beställningen. 

Personal 

Tillräckliga kunskaper om rutiner 
och arbetsmiljöarbete 
Alla medarbetare ska kunna utföra sitt 
arbete säkert och ha relevant kunskap 
om arbetsmiljön 

Kunskap om rutiner och arbetsmiljöarbete 
Uppdatera rutiner i Arbetsmiljöhandboken, 
säkerställa att de följs av medarbetarna samt 
att adekvat utbildning sker vid nyanställning. 

 Rutiner och listor har uppdaterats om vad som ska informeras 
vid nyanställning samt avstämning att det genomförs, rutiner är 
uppdaterad i Arbetsmiljöhandboken och alla chefer/arbetsledare 
har fått information om arbetsgivaransvaret för den anställdes 
arbetsmiljö. 

Verksamhet 

Effektbrist vid haveri på en av 
huvudtransformatorerna 
Måste kunna koppla om och veta vad 
respektive utgående fack kan belastas 
med 

Upprätta mallar och märkning 
För omkoppling i elnätet och maxbelastning 
på respektive utgående fack 

 Projektet med att upprätta mallar och märkning fortgår enligt 
plan. Eftersom arbetet är omfattande, har pågått sedan 2018, 
och troligtvis kommer att pågå under ett antal år framöver har 
beslut tagits om att plocka bort projektet från Intern 
kontrollplan. 

Dokumentation i GIS-system 
uteblir 
Att vid utsättningar via ex 
Ledningskollen saknar 
kulvertdokument och utsättning uteblir 
således. 

Uppdaterad dokumentation 
Uppdatera kontrollplanens dokumentation 
med moment för att säkerställa 
leveranssäkerhet och förhindra personskada. 

 Kontrollplanens dokumentation har uppdateras med moment 
för att säkerställa leveranssäkerheten och förhindra 
personskador. 
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SAMMANFATTNING AV 2020 ÅRS INTERNA KONTROLL 

Alla nämnder har tillsammans med Höganäs Energi AB, Höganäs Omsorg AB och AB Höganäshem beslutat om uppföljning av 2020 års interna kontroll, 
inklusive förbättrings- och direktåtgärder i de fall dessa har varit aktuella. 

I denna rapport redovisas de åtgärder som är gjorda för de risker som valdes för direktåtgärd 2020, samt de förbättringsåtgärder som föreslogs för de 
kontroller som visade på avvikelse i 2019 års uppföljning.   

 

  

Nämnd Förbättringsåtgärder direktåtgärder

Överförmyndarnämnden 0 0

KS Förvaltningar 17 2

Kom m unledningskontoret 8 2

Räddningstjänsten 5 0

Sam hällsbyggnadsförvaltningen 0 0

Teknik- och fastighetsförvaltningen 1 0

Kultur och frit idsförvaltningen 3 0

Bygg och miljönämnden 0 0

Utbildningsnämnden 8 3

Socialnämnden 2 0

Höganäs omsorg AB 2 0

AB Höganäshem 1 0

Höganäs Energi AB 0 0

Totalt 30 5

Åtgärder 2020
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Uppföljning av förbättringsåtgärder 
Riskkategorier Risk Kontrollmoment + Avvikelse kontrollmoment Förbättringsåtgärd 

Ekonomi 

Risk för att 
leverantörsfakturor inte 
betalas i tid på grund av att 
beställaren inte uppger 
korrekt 
referens/kostnadsställe vid 
beställning vilket resulterar i 
mycket merarbete för att 
hitta rätt kostnadsbärare till 
fakturan. 

Kontrollmoment 
Genomgång av felaktigt märkta fakturor. Stickprovskontroll på 
100 faktura/ggr för att se vilka fakturor som saknar märkning eller 
är märkta med fel referens/kostnadsställe, exempelvis ett namn 
istället för en referens. 
Avvikelse kontrollmoment 
Stickproven har visat att flertalet fakturor under perioden jan-dec 
har avvikelser såsom ansvarsnummer eller referensnummer på 
fakturan. Ca 33% 

 Klar 

 
Obetalda leverantörsfakturor 
Felaktiga fakturor som fastnar i systemet ska hänvisas till 
beställaren och beslutsattestanten som ska se till att uppgifterna 
rättas hos leverantör och att fakturorna blir rätt till nästa gång. 
Information om detta ska gå ut till alla ekonomer och 
beslutsattestanter för information. 
 

År 2020 2020-09-01 
 

Ekonomiavdelningen har tagit fram en åtgärdsplan för att 
komma tillrätta med andelen felmärkta fakturor. Risken kontroll 
ersättare semesterperiod och obetalda leverantörsfakturor 
kommer då hanteras tillsammans och risken kommer att 
hanteras som en direktåtgärd och följas upp under 2021. 

Risk för att representation 
redovisas felaktigt på grund 
av att användarna inte 
bifogar kompletta underlag 
eller saknar kunskap för att 
redovisa representation 
korrekt. Detta kan förutom 
missvisande redovisning 
leda till badwill och dålig 
medial uppmärksamhet för 
kommunen. 

Kontrollmoment 
Stickprovskontroll. Varje förvaltning kontrollerar 25 slumpmässigt 
utvalda verifikationer. Kontrollansvarig ska kontrollera att 
- redovisningen stämmer 
- deltagarförteckning är bifogat 
- syfte är tydligt beskrivet 
Avvikelse kontrollmoment 
Stickprov har gjorts på 25 fakturor bokade på konto 7101 och 
7110, intern och extern representation för perioden 201901-
201912. Av dessa finns avvikelse på 11 av 25 fakturor. 
Avvikelserna beror på att antingen saknas tydligt syfte eller 
deltagarförteckning eller både och. 

 Klar 

 
Representation 
Kontrollen har visat på avvikelser, men det är inte samma som 
året tidigare. Berörda granskare och beslutsattestanter kommer 
att informeras av respektive ekonom om gällande regler och 
policys för att detta ska bli rätt framöver. 
 

År 2020 2020-06-22 
 

Ekonomiavdelningen har uppdaterat informationen om 
representationsreglerna på arbetsnätet. Denna information har 
skickats ut till KLK chefer och berörda. 
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Riskkategorier Risk Kontrollmoment + Avvikelse kontrollmoment Förbättringsåtgärd 

Risk för att 
leverantörsfakturor inte 
betalas i tid på grund av att 
beställaren inte uppger 
korrekt 
referens/kostnadsställe vid 
beställning vilket resulterar i 
mycket merarbete för att 
hitta rätt kostnadsbärare till 
fakturan. 

Kontrollmoment 
Kontroll vid sommarsemesterperiod och julledighet. Varje 
förvaltning kontrollerar vilka användare, som har åtkomst till 
fakturahanteringen i UBW,  som inte angivit ersättare vid 
sommarsemester och julledighet. 
Avvikelse kontrollmoment 
Kontrollen är utförd genom att kontrollera om ersättare är inlagd 
på två specifika datum under året (sommar och höstlovet) på de 
personer som har bas-behörighet i UBW, dvs har möjlighet att ta 
emot en faktura i systemet. Kontrollen har visat på avvikelse då 
ersättare inte är inlagt i systemet. Resultatet visar att på ordinarie 
granskare samt beslutsattestant har samtliga lagt in ersättare eller 
lägger ner tid under sin semester för att åtgärda detta. Kontrollen 
har inte påvisat att orsaken till obetalda fakturor ligger i att 
ersättare inte är inlagd. 

 Klar 

 
Kontroll ersättare semesterperiod 
Ta fram ny rutin för att förbättra ej hanterade 
leverantörsfakturor i UBW 
 

År 2020 2020-09-01 
 

Ekonomiavdelningen har tagit fram en åtgärdsplan för att 
komma tillrätta med andelen felmärkta fakturor. Risken kontroll 
ersättare semesterperiod och obetalda leverantörsfakturor 
kommer då hanteras tillsammans och risken kommer att 
hanteras som en direktåtgärd och följas upp under 2021. 

Kommunika-
tion 

Dålig service när 
medborgare, föreningar, 
företagare som vill komma i 
kontakt med tjänstepersonal 
på kommunen inte får hjälp 
med sitt ärende. Negativt 
för kommunens varumärke. 

Kontrollmoment 
Telefonistatistik. Varje kvartal följs den kommunövergripande 
statistiken upp. Mätningen görs på hela organisationens 
tillgänglighet vid vidarekoppling från huvudväxel. Varje 
förvaltning har tagit fram åtgärder för att öka tillgängligheten. 
KLK och SBF har kontinuerlig uppföljning som diskuteras på 
ledningsgruppsmöte. 
Avvikelse kontrollmoment 
Av kopplade samtal från servicecenter besvaras enbart i 50-54 %. 

 Klar 

 
Kalenderkopplingar 
Vid nyanställning tydligt gå igenom Outlook och dess funktion 
samt koppling till telefoni, att redan anställd personal tar till sig 
information kring Outlook kalenderns användning och koppling 
till telefoni. 
 

År 2020 2020-06-03 
 

Information har vid olika tillfällen under året gått ut via 
arbetsnätet avseende kodning av telefon via TRIO och Outlook. 
Det finns tydliga manualer att följa på arbetsnätet hur hänvisning 
av telefon samt Outlook ska göras. Varje chef har uppdraget att 
informera sina nyanställda om telefoni och Outlook och vad 
som gäller för dessa arbetsverktyg. Vid möten i olika 
sammanhang, samt via personal i servicecenter har chefer och 
andra anställda fått instruktioner om hur telefon och mejl ska 
hänvisas vid frånvaro. 
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Riskkategorier Risk Kontrollmoment + Avvikelse kontrollmoment Förbättringsåtgärd 

Upphandling 

Risk för att vi handlar av 
leverantörer som inte är 
upphandlade på grund av 
att alltför många har tillgång 
till ett kreditkort i 
kommunen vilket kan leda 
både till onödig 
administration vid 
redovisning av inköpen 
samt till avtalsbrott. 

Kontrollmoment 
Genomgång av vad som har handlats på kreditkort. 
Avvikelse kontrollmoment 
Kontroll utförd genom att kontrollera redovisningen av inköp 
gjorda i april och maj månad 2019, totalt gäller detta 5 visakort på 
kommunledningskontoret. Av 5 kort har 2 kort avvikelse. 
Avvikelserna består av inköp av parkeringsbiljett och 3 inköp av 
leverantörer som vi saknar avtal hos. 

 Klar 

 
Kreditkort 
Kontrollen har visat på avvikelser. berörda kommer informeras 
av ansvarig ekonom om gällande regler och policy för att det ska 
bli rätt framöver 
 

År 2020 2020-05-27 
 

Ny rutin för hantering av kreditkort framtagen och 
kommuniceras ut till berörda från ekonomiavdelningen. Rutinen 
tydliggör för kortinnehavarna gällande regler för inköp och även 
hur dessa ska redovisas. 

Risk för att inköp sker 
utanför kommunens 
ramavtal på grund av att 
avtal inte är kända vilket 
kan leda till ökade 
kostnader och vite från 
upphandlade leverantörer. 

Kontrollmoment 
Genomgång av de leverantörer vi handlat med och av utgångna 
avtal 
Avvikelse kontrollmoment 
Kontrollen visar avvikelser på kommunledningskontorets inköp. 
Granskade avtal är bussresor, resebyråtjänster och livsmedel. 
Bussresor och resebyråtjänster är granskade tillsammans och av 
totala inköp under perioden januari-december visar på drygt 20% 
procent av inköpen på en avvikelse. De allra flesta inköpen har 
gjorts på avtal. Gällande livsmedel är avtalstroheten lägre. Drygt 
73 procent av inköpen har gjorts utanför avtal. I de flesta av de 
här fallen har mindre livsmedelsinköp som fika och liknande 
inhandlats hos leverantörer som kommunen inte har avtal med. 

 Klar 

 
Kommunens inköp 
Då kontrollen 2019 visat på fortsatt avvikelse, finns behov av 
tydligare information ut i verksamheten gällande inköp. 
Upphandling enheten har under 2019 tagit fram en ny 
avtalskatalog som ersätter avtalsdatabasen. Under 2020 kommer 
arbetet med nya rutiner fortsätta, vilket bland annat kommer 
innebära information, upphandlingsnätverk och utbildning ut i 
kommunens verksamheter. 
 

År 2020 2020-05-29 
 

Under 2020 kommer arbetet med nya rutiner fortsätta, vilket 
bland annat kommer innebära information, upphandlingsnätverk 
och utbildning ut i kommunens verksamheter. 
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Riskkategorier Risk Kontrollmoment + Avvikelse kontrollmoment Förbättringsåtgärd 

Risk för att kommunen står 
utan giltiga avtal på grund 
av brist på stöd och 
proaktivitet från 
upphandlingsenheten och 
att avtal saknas i 
avtalsdatabasen. Detta kan 
leda till att avtal går ut utan 
att vi är medvetna om det 
och att vi handlar varor och 
tjänster på avtal som inte 
längre är giltiga. 

Kontrollmoment 
Genomgång av utgångna avtal och om dessa är kända av berörda. 
Om ny upphandling för att skriva nytt avtal behövs ska detta 
initieras. 
Avvikelse kontrollmoment 
Under det gångna året har inga avtal som kontrollmomentet varit 
möjlig att tillämpa på gått ut och ny leverantör efter genomförd 
upphandling. 

 Klar 

 
Ogiltiga avtal 
Ta fram ny rutin hur detta kan kontrolleras 
 

Verksamhet 

Risk för att handläggning av 
ärenden på servicecenter 
inte utförs korrekt på grund 
av bristfällig överlämning av 
uppgiften från kommunens 
verksamheter vilket kan 
leda till att medborgarna 
och företagen som 
kontaktar servicecenter inte 
får den hjälp de kan 
förvänta sig och att deras 
förtroende för kommunen 
sänks. 

Kontrollmoment 
Genomgång av överlämnade uppgifter 
Avvikelse kontrollmoment 
Planerade uppgifter är överlämnade, med undantag för vigslarna 
som inte lämnats över från kommunkansliet (därav att avvikelser 
noteras i denna uppföljning). Avstämningar har gjorts under året 
med kommunledningskontorets olika avdelningar för att 
säkerställa informationsflöde och att servicecenter har de uppgifter 
de behöver för att utföra det uppdrag de ska utföra. 

 Klar 

 
Överlämnade uppgifter till servicecenter 
Överlämning av vigseladministration kommer att planeras och 
genomföras under 2020. 
 

År 2020 2020-06-03 
 

Alla planerade uppgifter är överlämnade, inklusive vigslarna som 
var den uppgift 2019 som ännu inte lämnats över. Utöver 
planerade uppgifter har servicecenter även tagit över hantering 
av tjänstekort, larmkoder samt hantering av e-tjänst samt 
försäljning av giveaways från kommunledningskontoret. 
Avstämningar har gjorts under våren med 
kommunledningskontorets olika avdelningar för att säkerställa 
informationsflöde och att servicecenter har de uppgifter de 
behöver för att utföra sitt uppdrag. 
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Uppföljning av direktåtgärd 
Risker Direktåtgärder Kommentar 

Informationssäkerhet År 2020 
 
Risk för att personuppgifter eller andra uppgifter i 
strid med GDPR kommer ut på grund av okunskap 
från anställda eller illvilja från externa, vilket kan leda 
till Skadestånd, skada för medborgare och slutligen 
dålig publicitet för kommunen. 

 Klar 

 
Förebyggande åtgärder 
KLK kommer under året ta fram 
introducerande information till 
kommunens medarbetare som hanterar 
personuppgifter eller andra GDPR 
uppgifter i syfte säkra våra processer. 
 
 

År 2020 2021-01-07 
 

: Under 2020 har det dataskyddsombudet som varit internt arbetat för att sprida 
kunskap i organisationen om GDPR och vad det innebär för de enskilda 
medarbetarna i sitt dagliga arbete. Tyvärr ställdes introduktionen för nyanställda 
medarbetare in och vid detta tillfälle skulle en kort information om GDPR 
genomföras. Inför 2021 har upplägget på dataskyddsarbetet förändrats och ett 
externt dataskyddsombud upphandlats samt en ny medarbetare rekryterats som 
bland annat kommer samordna arbetet med GDPR. 

Mutor och oegentligheter År 2020 
 
Risk för att oegentligheter begås på grund av att 
identifiering saknas av riskutsatta personer, vilket kan 
leda till dålig publicitet och förtroende för kommunen, 
samt personligt lidande för anställd. 

 Klar 

 
åtgärdsplan 
Ledningsgruppen får i uppgift att 
riskutvärdera och göra åtgärdsplan 
 
 

År 2020 2020-09-09 
 

De verksamheter som kan utsättas för mutförsök är: 
Upphandlingsverksamhet 
Överförmynderi 
Exploateringsavdelningen 
Näringslivsavdelningen 
Kommunchef/förvaltningschef 

Alla avdelningschefer får i uppdrag att ta upp policyn på APT 
https://www.hoganas.se/globalassets/documents/invanare/kommun-och-
politik/policydokument/riktlinjer-for-mutor-representation-och-
jav.pdf#search=mutor 

Kanslichef och HR-chef får i uppdrag tillsammans med Jeanette på ekonomi att 
utveckla materialet på arbetsnätet och så att man vet var man ska vända sig till vid 
oegentligheter. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

Uppföljning av förbättringsåtgärder 
Riskkategorier Risk Kontrollmoment + Avvikelse kontrollmoment Förbättringsåtgärd 

Upphandling Kreditkort 

Kontrollmoment 
Genomgång av vad som handlas på kreditkort 
Avvikelse kontrollmoment 
Något enstaka inköp som är gjort utanför avtal på kort, de flesta är mindre 
inköp pga 24/7 verksamhet, samverkan över Skåne och Sverige. 

 Klar 

 
Kreditkort 
Räddningstjänsten är i behov av kreditkort för sin 24/7 
verksamhet. Tillgång till dessa kreditkort är begränsad och 
noggrann kontroll görs vid användning. Fortsatt kontroll och 
begränsning av nyttjande av kreditkort. 
 

År 2020 2021-01-04 
 

Kreditkort används endast vid köp av produkter vid akuta och 
utan avtal vid småbelopp. 

Säkerhet 

felaktigheter ej 
åtgärdas 

Kontrollmoment 
kontrollera i verksamhetssystem  att svarskort inkommit 2 ggr /år 
Avvikelse kontrollmoment 
De tillsynade verksamheterna släpar efter med svarskorten efter tillsyn och 
med de åtgärder som skall färdigställas inom den period som var 
överenskommen. Påminnelse skickas ut till dessa. 

 Klar 

 
jämföra tillsyner och svarskort 
kontrollera att det kommit in svarskort 
 

åtgärder ej blir 
gjorda efter 
tillsyn 

Kontrollmoment 
stickprovskontroll 
Avvikelse kontrollmoment 
Några objekt är inte klara med de åtgärder som påpekats vid tillsyn men ar 
under arbete. 

 Klar 

 
Följa upp tillsynsobjekt med åtgärder 2 ggr/år 
Kontrollera att åtgärderna blir gjord efter tillsyn 
 

Verksamhet 
Sotnings -och 
brandskyddskont
rollobjekt 

Kontrollmoment 
Delårsavstämning 
Avvikelse kontrollmoment 
Vid delårsavstämning låg entreprenören i fas. 
Avstämning för helår kommer i januari. Det är brukligt att det är en viss 
diff på objekt och kontroller/sotning, det viktiga är att den inte är för stor. 

 Klar 

 
Sotning... 
Kontrollmoment som pågår är tillräckliga. 
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Riskkategorier Risk Kontrollmoment + Avvikelse kontrollmoment Förbättringsåtgärd 

Krisledningspär
mar 

Kontrollmoment 
2 ggr/år stämma av mot verkligheten 
Avvikelse kontrollmoment 
Alla personer som har papperspärm reviderar ej själva. 

 Klar 

 
Krisledningspärmar 
Revideringar kommer göras i januari 2020 
 

År 2020 2020-07-02 
 

Pågående, ännu ej klart. 
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TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 

Uppföljning av förbättringsåtgärder 

Riskkategorier Risk 
Kontrollmoment + Avvikelse 
kontrollmoment 

Förbättringsåtgärd 

Ekonomi 

Risk för att representation redovisas felaktigt på 
grund av att användarna inte bifogar kompletta 
underlag eller saknar kunskap för att redovisa 
representation korrekt. Detta kan förutom 
missvisande redovisning leda till badwill och 
dålig medial uppmärksamhet för kommunen. 

Kontrollmoment 
Varje förvaltning kontrollerar 25 slumpmässigt 
utvalda verifikationer. Kontrollansvarig ska 
kontrollera att 
- redovisningen stämmer 
- deltagarförteckning är bifogat 
- syfte är tydligt beskrivet 
Avvikelse kontrollmoment 
Avvikelse 

 Klar 

 
Representation 
Informera berörda om aktuella regler 
 

År 2020 2020-03-30 
 

Ledningsgruppen och samtliga VISA-korts 
innehavare har informerats om reglerna samt att 
det skall tas upp på respektive avdelningsmöte. 
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KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

Uppföljning av förbättringsåtgärder 
Riskkategorier Risk Kontrollmoment + Avvikelse kontrollmoment Förbättringsåtgärd 

Ekonomi 

Risk för att representation redovisas felaktigt på 
grund av att användarna inte bifogar kompletta 
underlag eller saknar kunskap för att redovisa 
representation korrekt. Detta kan förutom 
missvisande redovisning leda till badwill och dålig 
medial uppmärksamhet för kommunen. 

Kontrollmoment 
Stickprov 
Avvikelse kontrollmoment 
Vi ser att vi behöver bli bättre på att redovisa ett tydligare 
syfte och alltid ha med deltagarförteckning 

 Klar 

 
Representation 
Ekonomiavdelningen kommer skicka ut tydliga 
riktlinjer avseende hanteringen av redovisning av 
representation. 
 

Upphandling 

Risk för att vi handlar av leverantörer som inte är 
upphandlade på grund av att alltför många har 
tillgång till ett kreditkort i kommunen vilket kan 
leda både till onödig administration vid redovisning 
av inköpen samt till avtalsbrott 

Kontrollmoment 
Stickprov 
Avvikelse kontrollmoment 
Vi gör ibland mindre inköp på inköpsställen utanför 
avtalen för brådskande ändamål. Vi har även köpt 
parkeringsbiljetter med visakorten utan att veta att detta 
inte var ok 

 Klar 

 
Kreditkort 
Ekonomiavdelningen ska gå ut med tydlig 
information till oss om regler vid inköp med 
kreditkort. 
 

Övrigt 

Risk att våra lokaler inte är anpassade för våra 
verksamheter på grund av att vi inte har möjlighet 
att genomföra nödvändiga förbättringsåtgärder, 
vilket kan leda till en dålig arbets- och 
verksamhetsmiljö. 

Kontrollmoment 
Periodiska uppföljningar 
Avvikelse kontrollmoment 
Avvikelser som noterats på skyddsronder åtgärdas inte 
alltid av TFF. 

 Klar 

 
Dåligt anpassade verksamhetslokaler 
Avstämning  
Dialog med fastighetschef 
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UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Uppföljning av förbättringsåtgärder 
Riskkategorier Risk Kontrollmoment + Avvikelse kontrollmoment Förbättringsåtgärd 

Ekonomi 

Stöldrisk 

Kontrollmoment 
Kontrollera att rutiner efterlevs och att korten 
redovisas löpande 
Avvikelse kontrollmoment 
Redovisningsrutinerna har inte efterlevts. 

 Klar 

 
Hantering av betalkort 
Nya rutiner har arbetats fram för att säkerställa en korrekt hantering och 
avstämning gentemot rätt konto. Arbetet fortlöper med att säkerställa de 
nya rutinerna för hantering av de kort som finns i verksamheten och att 
avstämningarna sker löpande och korrekt. Redovisningsansvarig på 
utbildningskontoret har kontinuerlig kontakt med verksamheterna för att 
påvisa hur korten ska hanteras. Kontrollen finns även med i planen 2020. 
 

År 2020 2020-11-20 
 

Redovisningsansvarig har fortsatt arbetet med att ta fram rutiner och 
riktlinjer för att säkerställa hanteringen av korten. Antalet kort har också 
fortsatt minska. 

Risk för att representation 
redovisas felaktigt på grund av att 
användarna inte bifogar 
kompletta underlag eller saknar 
kunskap för att redovisa 
representation korrekt. Detta kan 
förutom missvisande redovisning 
leda till badwill och dålig medial 
uppmärksamhet för kommunen. 

 

 

 

 

 

Kontrollmoment 
Stickprovskontroll 
Avvikelse kontrollmoment 
Ett par felaktiga konteringar och en del syften 
som saknas. 

 

 Klar 

 
Representation 
Utbilda användare i redovisning av representation. 
 

År 2020 2020-11-20 
 

Samtliga administratörer har fått information om rutinerna för 
representation. 
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Riskkategorier Risk Kontrollmoment + Avvikelse kontrollmoment Förbättringsåtgärd 

Personal 

Risk att vi anställer personal som 
finns med i belastningsregistret 
på grund av brott som 
diskvalificerar anställning. 

Kontrollmoment 
Kontroll att personal inklusive timanställda har 
lämnat ett utdrag ur belastningsregistret, samt att 
det inte finns någon anmärkning på utdragen. 
Avvikelse kontrollmoment 
Förvaltningen kan inte säkerställa om 
registerutdrag är inlämnat eller om det är 
noteringen i systemet som inte är gjord. 

 Klar 

 
Registerutdrag 
Översyn av rutiner tillsammans med HR centralt samt utbildning Fortsätta 
se över och förbättra rutinerna samt utbilda berörda personer. Hålla årliga 
uppföljningar samt fortsätta verka för rutiner på central nivå. 
Kontrollmomentet finns även med i kontrollplan år 2020. 
 

År 2020 2020-11-20 
 

Winlas har säkerställts med hantering av registrering av belastningsregistret 
samt vilka rapporter som kan tas fram för att sedan kontrollera att 
hanteringen är korrekt. Implementering av rutinen i verksamheten sker. 

Risk att kommunens rutiner och 
riktlinjer inte efterlevs vid 
rekrytering 

Kontrollmoment 
Stickprovskontroll av 5 st. nyrekryteringar inom 
hela förvaltningen, från annonsering till 
underskrivet avtal. 
Avvikelse kontrollmoment 
Efter stickprovskontroll av 5 rekryteringar avvek 
två från processen genom att återkoppling inte 
har skett till samtliga sökande som inte gått 
vidare. 

 Ej påbörjad 

 
Rekryteringsprocessen 
Utbilda chefer i rekryteringsrutiner och -riktlinjer 
 

År 2020 2021-01-22 
 

Utbildningsförvaltningen har inte genomfört någon utbildning för 
rektorerna för rekrytering och rekryteringssystemet. Det kommer att 
genomföras till våren. 

Upphandling 
Risk att upphandlingsrutiner och 
regelverk inte efterlevs 

Kontrollmoment 
Stickprovskontroll av fyra upphandlingar att 
gällande regelverk och rutiner efterlevs. 
Avvikelse kontrollmoment 
Bristande dokumentation av direktupphandling. 

 Klar 

 
Upphandling 
Utbildning i upphandling kommer att ske under 2020. Kontrollen finns 
även med i plan för 2020. Ny avtalskatalog är på plats och nya 
kommungemensamma rutiner håller på att arbetas fram. 
 

År 2020 2020-11-20 
 

Utbildningen för samtliga chefer är genomförd. 
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Riskkategorier Risk Kontrollmoment + Avvikelse kontrollmoment Förbättringsåtgärd 

Risk att avrop av behörig 
beställare inte sker hos 
upphandlad leverantör. 

Kontrollmoment 
Stickprovskontroll av fakturor konterade på fyra 
slumpmässigt utvalda konton avseende 
upphandlade varor och tjänster 
Avvikelse kontrollmoment 
En felkontering av faktura samt ett inköp hos 
leverantör som vi inte har avtal med. 

 Klar 

 
Utbildning 
Utbildning i upphandling ska hållas under 2020. Kontrollen finns även med 
i plan för 2020. Ny avtalskatalog är på plats och nya kommungemensamma 
rutiner håller på att arbetas fram. 
 

År 2020 2020-11-20 
 

Utbildningen genomförd. Kommer dock fortsatt utbildning under 2021 
inom område upphandling, inköp och avtal kopplad till kvalitetssäkring av 
avtalsuppföljning. 

Risk att vi handlar av leverantörer 
som inte är upphandlade, vilket 
kan leda till onödig 
administration vid redovisning 
samt avtalsbrott. 

Kontrollmoment 
Genomgång av vad som handlas på kreditkort 
under en viss period samt avstämning mot avtal 
för upphandlade leverantörer. 
Avvikelse kontrollmoment 
Det finns vissa inköp på korten som eventuellt 
hade kunnat genomföras på annat sätt. 

 Klar 

 
Översyn av rutiner och behov av kreditkort 
Fortsätta säkerställa befintliga rutiner och se över behoven av kort under 
2020 
 

År 2020 2020-11-20 
 

Redovisningsansvarig har fortsatt arbetet med att ta fram rutiner och 
riktlinjer för att säkerställa hanteringen av korten. Antalet kort har också 
fortsatt minska. 

Legala 

Risk att handläggning inte sker på 
ett rättssäkert sätt, vilket både 
kan innebära större kostnader 
och att invånare inte behandlas 
likvärdigt. 

Kontrollmoment 
Kontrollera att handläggningen av 
skolskjutsansökningar sker i enlighet med beslutat 
regelverk. 
Avvikelse kontrollmoment 
Under hösten 2019 fick en handfull 
vårdnadshavare felaktiga beslut enligt regelverket. 
Anledningen är den mänskliga faktorn och att 
gynnande beslut inte kan återkallas. 

 Klar 

 
Utveckla handläggningsprocessen 
Handläggningsprocessen kommer automatiseras så långt det är möjligt 
under 2020. 
 

År 2020 2020-11-20 
 

Handläggningsprocessen har säkerställts och stödsystem som utvecklats för 
att möta kvalitetssäkringen. Rutiner och mallar framtagna. Fortsatt 
utredning för att ha en RPA för processen. 
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Uppföljning av direktåtgärd 
Risker Direktåtgärder Kommentar 

Kontanthantering År 2020 
 
Stöldrisk 

 Klar 

 
Kontanthantering 
Översyn av nuvarande kontanthantering samt förslag på 
åtgärder för att minska stöldrisken. 
 
 

År 2020 2020-11-30 
 

Endast Kullagymnasiet har kvar sin kontanthantering. Vi 
arbetar för att ta bort kontanthantering även här, dock 
motsätter sig gymnasiet att ta bort möjligheten att kunna 
betala med kontanter i cafét då vissa elever saknar möjlighet 
till swish. 

Skyddad identitet År 2020 
 
Risk att elev med skyddad identitet får sin identitet röjd. 

 Klar 

 
Skyddad identitet 
Användning av ny sekretessmodul i Procapita införs. 
Uppföljning av hantering och upprättande av ny rutin 
under 2020. 
 
 

År 2020 2020-10-09 
 

Sekretessmodulen i Procapita har aktiverats och arbete med 
användning har påbörjats. Nya rutiner har upprättats och 
rektorerna har informerats. Som direktåtgärd 2021 kommer 
förvaltningen säkerställa att rutinen är känd inom samtliga 
verksamheter och att checklistan har följts vid de enheter 
som har barn/elever med skyddad identitet. 

Tidigare/senare upphörande av skolplikt samt rätt att 
fullgöra skolgång År 2020 
 
Risk att elever i fristående enheter inte får sina ärenden 
prövade av hemkommunen 

 Klar 

 
Skolplikt fristående 
Upprättande av ny rutin för hur de fristående ska anmäla 
ärenden för prövning, information till de fristående om ny 
rutin samt uppföljning. 
 
 

År 2020 2020-12-22 
 

Skolplikt anmäls via E-tjänst. Elevhälsochef följer upp 
ärenden. 
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SOCIALNÄMNDEN 

Uppföljning av förbättringsåtgärder 
Riskkategorier Risk Kontrollmoment + Avvikelse kontrollmoment Förbättringsåtgärd 

Ekonomi 

Risk för att representation redovisas 
felaktigt på grund av att användarna inte 
bifogar kompletta underlag eller saknar 
kunskap för att redovisa representation 
korrekt. Detta kan förutom missvisande 
redovisning leda till badwill och dålig 
medial uppmärksamhet för kommunen. 

Kontrollmoment 
Stickprovskontroll.    
 Varje förvaltning kontrollerar 25 slumpmässigt utvalda 
verifikationer. Kontrollansvarig ska kontrollera att 
- redovisningen stämmer 
- deltagarförteckning är bifogat 
- syfte är tydligt beskrivet 
Avvikelse kontrollmoment 
25 verifikat valdes ut. 21 verifikat var rätt konterade medan fyra 
var felkonterade. Deltagarförteckning fanns i 24 fall medan det 
saknades i ett fall. Syftet med representationen var angivet i 24 fall 
men saknades i ett fall. Samtliga verifikat med avvikelser är nu 
rättade. 

 Klar 

 
Kompetenshöjande insats avseende 
representation 
Utbildning i samband med chefsträff samt vid 
uppföljningsmöten. Utbildning av chefstöd i 
samband med ekonomiträffar. 
 

År 2020 2020-11-26 
 

Utbildning lokalt inom socialförvaltningen har inte 
utförts under 2020 på grund av Coronapandemin. 
Enligt plan kommer utbildning genomföras under 
2021. 

Frågan har hanterats i den strategiska 
ledningsgruppen inom socialförvaltningen. 
Assistent kontrollerar löpande bokförda 
representationsfakturor och kontaktar attestant i de 
fall underlag saknas. 
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Riskkategorier Risk Kontrollmoment + Avvikelse kontrollmoment Förbättringsåtgärd 

Risk för att leverantörsfakturor inte 
betalas i tid på grund av att ersättare inte 
angivits i systemet vid sjuk- eller 
semesterfrånvaro vilket kan leda till att 
fakturor ligger obehandlade i en 
användare inkorg. Försenade betalningar 
kan i sin tur resultera i badwill och extra 
kostnader som ränte- och 
påminnelseavgifter. 

Kontrollmoment 
Kontroll vid sommarsemesterperiod och julledighet.    
Varje förvaltning kontrollerar vilka användare, som har åtkomst 
till fakturahanteringen i UBW,  som inte angivit ersättare vid 
sommarsemester och julledighet. 
Avvikelse kontrollmoment 
Kontroll sommarsemester: 
 
Under veckorna 25-35 har socialförvaltningen granskat ca 30 
användare (de som identifierats som användare i UBW), som har 
åtkomst till fakturahanteringen i UBW såsom beslutsattestanter, 
granskningsattestanter, ersättare samt användare som kan få 
fakturor för kontroll. Under veckorna 25-26 hade 11 utav de 30 
personerna semester och samtliga 11 personer hade lagt in 
ersättare i UBW. Under veckorna 27-35 var det sex personer som 
vid något tillfälle inte aktiverat ersättare under sin semester. 
 
Kontroll julledighet: 
 
Under vecka 52 har socialförvaltningen granskat ca 37 användare 
(de som identifierats som användare i UBW), som har åtkomst till 
fakturahanteringen i UBW såsom beslutsattestanter, 
granskningsattestanter, ersättare samt användare som kan få 
fakturor för kontroll. Nio personer hade vid något tillfälle inte 
aktiverat ersättare under sin semester. 
 
Kommentarer kring kontrollmoment: 
 
De som inte aktiverat ersättare kan själva ha bevakat sina fakturor 
under sin ledighet. Det har inte funnits någon rapport att tillgå för 
att få fram vilka personer inom socialförvaltningen som har 
tillgång till fakturor i UBW, så urvalet är manuellt framtaget vilket 
innebär att någon person kan ha missats. Vissa personer har även 
försökt att aktivera, men har missat något moment i 
aktiveringsprocessen (rapporterade som avvikelse). 
Ekonomiassistent kontrollerar och följer upp eventuella obetalda 
fakturor hos de personer som inte aktiverat ersättare. 

 Klar 

 
Ersättare UBW 
Utbildning/förmedling av information i samband 
med chefsträff samt vid uppföljningsmöten med 
ansvariga chefer. Se över samt ev. förtydliga 
gällande riktlinjer. 
 

År 2020 2020-11-26 
 

Inför sommaren 2020 skickade assistent ut 
kompletterande instruktion avseende hur attestanter 
ska aktivera ersättare så att alla moment blir 
utförda. Assistenten kontrollerar med jämna 
mellanrum status obetalda fakturor och påminner 
vid behov aktuell attestant. På grund av 
Coronapandemin har utbildning/förmedling inte 
utförts under 2020. 

Vidare har ekonomiavdelningen tagit fram en 
åtgärdsplan för att komma tillrätta med andelen 
felmärkta fakturor. Risken kontroll ersättare 
semesterperiod och obetalda leverantörsfakturor 
kommer då att hanteras tillsammans och risken 
kommer att hanteras som en direktåtgärd och följas 
upp under 2021. 
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HÖGANÄS OMSORG AB 

Uppföljning av förbättringsåtgärder  
Riskkategorier Risk Kontrollmoment + Avvikelse kontrollmoment Förbättringsåtgärd 

Säkerhet 

Det finns risk för brott mot offentlighets- 
och sekretesslagen på grund av ej tillräcklig 
kompetens och kunskap om tystnadsplikt, 
sekretess och samtycke. Detta kan leda till 
att en medarbetare hanterar uppgifter och 
handlingar på ett felaktigt sätt. Detta kan i 
sin tur leda till böter eller värsta fall 
fängelse. 

Kontrollmoment 
Gör stickprovskontroll genom att skicka enkät till fem 
slumpmässigt utvalda enheter. 
Avvikelse kontrollmoment 
2019 fanns det en avvikelse på denna förbättringsåtgärd. 

 Klar 

 
Kontrollera att loggkontroller utförs enligt gällande 
rutin. 
Kontrollera att chefer genomför loggkontroller inom 
respektive ansvarsområde enligt gällande riktlinje för 
loggkontroller i Procapita och Lifecare. 
 

År 2020 2021-01-26 
 

Kontrollera att loggkontroller utförs enligt gällande 
rutin. 
Kontrollera att chefer genomför loggkontroller inom 
respektive ansvarsområde enligt gällande riktlinje för 
loggkontroller i Procapita och Lifecare. 
 

Bristande följsamhet av 
dataskyddsförordningen GDPR 
Risk finns att organisationen inte klarar av 
kraven enligt dataskyddsförordningen 
GDPR vilket kan leda till bristande 
hantering av personuppgifter samt 
sanktionsavgifter. 

 
Avvikelse kontrollmoment 
På grund av Corona har det endast varit en chefsträff 
under 2020. Informationen kring GDPR planeras komma 
med på chefsträffar under 2021. 

 Klar 

 
Hantera personuppgifter enligt GDPR 
Information vid en chefsträff om hur personuppgifter 
ska hanteras enligt dataskyddsförordningen GDPR. 
 

År 2020 2021-01-26 
 

Hantera personuppgifter enligt GDPR 
Information vid en chefsträff om hur personuppgifter 
ska hanteras enligt dataskyddsförordningen GDPR. 
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AB HÖGANÄSHEM 

Uppföljning av förbättringsåtgärder 

Riskkategorier Risk 
Kontrollmoment + Avvikelse 
kontrollmoment 

Förbättringsåtgärd 

Legala Dataskyddsförordningen 

Kontrollmoment 
GDPR.  
Granska att implementeringen av GDPR 
genomförs och att den nya rutinen efterlevs 
Avvikelse kontrollmoment 
Företaget har arbetat med GDPR under året. 
Dock ska en genomgång tillsammans med 
Höganäs kommuns GDPR-ansvarige 
genomföras. Dokumenthanteringsplanen måste 
uppdateras utifrån GDPR. 

 Försenad 

 
GDPR 
Genomgång med GDPR-ansvarig samt 
uppdatering av dokumenthanteringsplan 
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§ 13
Uppföljning av intern kontroll 2020 för kommunstyrelsens 
förvaltningar
Sammanfattning av ärendet  

Kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, räddningstjänsten, 
samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen har genomfört 
uppföljning av 2020 års interna kontrollplan. Uppföljning har även gjorts av de risker som 
markerades för direktåtgärd i risk- och väsentlighetsanalysen för 2020, samt inkluderas av de 
förbättringsåtgärder som föreslogs för de avvikelser konstaterade i 2019 års uppföljning.

Kontroll som visar på avvikelse är bland annat risken obetalda leverantörsfakturor, där stickprov 
visar att det saknas rätt fakturareferens på 1/3 av kontrollerade fakturor. Fakturor med felaktiga 
referenskoder kan resultera i försenade betalningar och merarbete för de medarbetare som 
hanterar fakturorna. På samtliga kontroller som visat på avvikelser har förbättringsåtgärder 
vidtagits och kommer följas upp under 2021.

Samtidigt visar de flesta kontroller på ett utfall utan avvikelse. Till exempel visar en av 
kontrollerna att rutin för ut- och återlämning av nycklar till kommunens fastigheter fungerar som 
den ska. Ytterligare en kontroll visar att räddningssamarbetet med andra kommuner fungerar bra 
och att samma teknik och metoder används i samband med gemensamma räddningsinsatser.

Genom att identifiera risker, kontrollera och rapportera avvikelser säkerställer vi att de åtgärdas 
och följs upp. Av den orsaken behöver avvikelser inte anses som något negativt, då syftet är att 
identifiera framtida hinder och säkerställa att vi når de politiskt beslutade målen på ett säkert och 
effektivt sätt.

Reinhold Knutsson och Gertrud Greén har, i enlighet med § 3 i Reglementet för intern kontroll 
(KFS: 2019:05) valts som representanter från kommunstyrelsen att arbeta med intern kontroll 
tillsammans med tjänstemännen på kommunstyrelsens förvaltningar (exklusive kultur- och 
fritidsförvaltningen där Reinhold Knutsson (S) och Margareta Widell (M) har valts). 
Förvaltningarna har gått igenom sina respektive uppföljningar tillsammans med representanterna.
 
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet, beslut den 26 januari 2021, § 2,
Kultur- och fritidsförvaltningen, beslut den 25 januari 2021, § 2,
Uppföljning av intern kontrollplan 2020 för kommunstyrelsens förvaltningar,
Uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2020 för kommunstyrelsens förvaltningar.

Förslag till beslut
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer utskottens förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslagen.
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-02-09

SIGNATUR

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att godkänna kommunstyrelsens förvaltningars uppföljning av intern kontrollplan 2020, samt 
uppföljning av 2020 års förbättrings- och direktåtgärder.

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret
Kultur- och fritidsförvaltningen
Räddningstjänsten
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknik- och fastighetsförvaltningen

Anslaget nedtages  2021-03-16
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PROTOKOLL
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

2021-01-20

SIGNATUR

 

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Hult Inga-Maj (M) (ordförande)

Ann-Britt Strufve (M) (vice ordförande)
Elisabeth Sannerheim Brokopp (S)

Ej tjänstgörande ersättare Eva Nilsson (S)

Övriga närvarande Karin Runfors (överförmyndarhandläggare)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)

Sammanträdestid kl 17:00-17:30

Paragrafer §2

JUSTERING
Utsedd att justera Elisabeth Sannerheim Brokopp

Tid och plats Överförmyndarnämndens kansli, 2021-01-26 09:00

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

Karin Runfors

Ordförande ………………………………………………
Inga-Maj Hult 

Justerande ………………………………………………
Elisabeth Sannerheim Brokopp                        

Protokollet justerat den

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-01-26
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

2021-01-20

SIGNATUR

 

ÖFN/2021/3
§ 2
Intern kontrollplan 2020 - uppföljning
Sammanfattning av ärendet  

Kommunledningskontoret har följt upp överförmyndarnämndens interna kontrollplan för 2020. 
Inget av kontrollmomenten påvisade några avvikelser. 
 
 Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse avseende uppföljning av plan för intern kontroll 2020.
Överförmyndarnämndens uppföljning av intern kontroll 2020.
 
 
 

Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar

att godkänna uppföljning av överförmyndarnämndens interna kontrollplan för 2020. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige
Kommunledningskontoret

Anslaget nedtaget den 2021-02-17
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PROTOKOLL
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2021-02-02

SIGNATUR

 

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Pia Möller (M) (ordförande)

Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M) (vice ordförande)
Ville Nykänen (M)
Bo Caperman (M)
Pehr Frykman (C)
Åsa Dencker (KD)
Carola Persson (S) (2:e vice ordförande)
Helene Nyholm (S)
Johan Ingvarson (MP)
Leif Löwegren (SD)
Mona Björkman Narheim (M)  ersätter Charlotte Lewenhaupt (M)

Ej tjänstgörande ersättare Maria Byrelid (M)
Nils Hyllienmark (M)
Ulf Silfverström (C)
Inger Nilsson (V)
Elisabeth Eriksson (L)
Gudrun Zettergren (SD)
Ulf Silverström (C)

Övriga närvarande Anne Petäjäjärvi Johansson (Administrativ chef)
Liselotte Herrlin (Utbildningschef)
Elisabeth Bonakdar Hashemi (Nämndsekreterare)
Malin Axberg (HR-konsult)

Sammanträdestid kl 17:00-18:45

Paragrafer §6

JUSTERING
Utsedd att justera Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M)

Tid och plats Digitalt, 2021-02-08 00:00

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

Elisabeth Bonakdar Hashemi

Ordförande ………………………………………………
Pia Möller (M) 

Justerande ………………………………………………
Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M)                        

Protokollet justerat den
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PROTOKOLL
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2021-02-02

SIGNATUR

 

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-02-09
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2021-02-02

SIGNATUR

 

UN/2021/8
§ 6
UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL 
2020
Sammanfattning av ärendet  

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll (KFS 2019:05), § 8, så ska nämnderna 
samtidigt med årsbokslutet rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen för 
det gångna året till kommunstyrelsen. Utbildningsförvaltningens uppföljning av intern kontroll 
2020 visar att fem av åtta kontrollmoment har avvikelser. Fyra av fem kontrollmoment med 
avvikelser gäller dock inköp från leverantörer som vi inte har avtal med. Där föreslår 
förvaltningen en rad förbättringsåtgärder. När det gäller uppföljningen av förbättrings- och 
direktåtgärder 2020 så är samtliga åtta åtgärder genomförda.

Beslutsunderlag
 Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 januari 2021
 Uppföljning av Intern kontroll 2020 (UTBILDNINGSNÄMNDEN)
 Uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder UN 2020

Förslag till beslut
Ordförande Pia Möller (M) föreslår utbildningsnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta att 
godkänna uppföljning av intern kontroll 2020 samt uppföljning av förbättringsåtgärder och 
direktåtgärder 2020 för utbildningsnämnden.
 
Beslutsgång
Ordförande Pia Möller (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utbildningsnämnden beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna uppföljning av intern kontroll 2020 samt uppföljning av förbättringsåtgärder och 
direktåtgärder 2020 för utbildningsnämnden.

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige

Anslaget nedtaget den 2021-03-04
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 PROTOKOLL 

 SOCIALNÄMNDEN  
 

 2021-01-27    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 
Beslutande 
ledamöter
  

Ingemar Narheim (M) (ordförande) 
Gunilla Tengvall (M) 
Anna Hedbrant (C) 
Pia Lidwall (KD) 
Peter Graff (S) (2:e vice ordförande) 
Ann-Margreth Larsson (S) 
Ulrika Adsersen (L) 
Carina Lövstedt (C)  ersätter Leif Örtendahl (M) 
Barbro Stigsdotter (MP)  ersätter Marie Tidedal (M) (vice 
ordförande) 

 
Övriga 
närvarande
  

Anita Bengtsson (avdelningschef IFO) §§8-17 
Cecilia Lindestam-Viebke (enhetschef vård och omsorg) §6 
Inger Offesson Persson (administrativ chef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) §1 
Josefine Skantz (nämndsekreterare) 
Viweca Thoresson (socialchef) 
Niklas Åkersträm (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 14:00-16:00 
  
Paragrafer §§1-20 

 
 

JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Anna Hedbrant (C) 
  

Tid och plats Kommunkansliet, 2021-02-03  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Josefine Skantz 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Ingemar Narheim  
 
Justerande ……………………………………………… 

Anna Hedbrant (C)                         
 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-02-04 
anslagits på kommunens anslagstavla 
 
 
Anslaget nedtages den  2021-03-01 
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 PROTOKOLL 

 SOCIALNÄMNDEN  
 

 2021-01-27    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
§ 1 Uppföljning av intern kontroll samt förbättrings- och direktåtgärder 2020 
§ 2 Modell för avgifter avseende omvårdnad, hemsjukvård och rehab 

§ 3 Ersättning till avgift för samverkan samhällsorientering, information om 
avsiktsförklaring för verksamheten samhälls- och hälsokommunikatörer 

§ 4 Årsredovisning 2020 
§ 5 Socialchefen informerar 
§ 6 Verksamhetspresentation 
§ 7 Verksamhetsrapport för ungdomssamordnaren 2020 
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 PROTOKOLL 

 SOCIALNÄMNDEN  
 

 2021-01-27    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

     SN/2019/217 
§ 1 
Uppföljning av intern kontroll samt förbättrings- och 
direktåtgärder 2020 
Sammanfattning av ärendet   
Enligt reglementet för intern kontroll KFS 2019:05 ska nämnden samtidigt med årsbokslutet 
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen för det gångna året till 
kommunstyrelsen. Det grundläggande syftet för intern kontroll är att säkerställa att verksamheterna 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om samt de lagar och 
föreskrifter som styr verksamheterna. Socialförvaltningen har genom telefonmöte med två av 
socialnämndens utvalda representanter, Leif Örtendahl (M) och Ann-Margreth Larsson (S), haft 
genomgång av uppföljning av kontrollmoment samt förbättrings- och direktåtgärder enligt intern 
kontrollplan 2020. 
  
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 2021-01-13 §1 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse den 11 januari 2021, 
Rapport – Uppföljning av intern kontroll 2020, den 7 januari 2021, 
Rapport – Uppföljning av förbättrings- och direktåtgärder 2020, den 7 januari 2021. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Ingemar Narheim (M) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
socialnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
  
att godkänna uppföljning av intern kontroll 2020, 
 
att godkänna uppföljning av förbättrings- och direktåtgärder 2020, 
 
att överlämna handlingarna till kommunstyrelsen. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
Akten 
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 PROTOKOLL 

 SOCIALNÄMNDEN  
 

 2021-01-27    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

     SN/2021/5 
§ 2 
Modell för avgifter avseende omvårdnad, hemsjukvård och 
rehab 
Sammanfattning av ärendet   
Den modell för avgifter som används av Höganäs kommun kräver mycket administration både i 
verksamheten och på socialförvaltningen centralt. Varje gång någon ändrar omfattning av omvårdnad 
eller hemsjukvård och rehab krävs både registrering och omräkning. Detta arbete är mycket 
tidskrävande och slutar ofta med att den avgift som ska betalas ändå är den samma eftersom det finns 
begränsande faktorer i maxtaxa och/eller förbehållsbelopp. 
  
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut den 13 januari 2021 § 2 
Socialförvaltningen, utredning om modell för avgifter den 8 januari 2021. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Ingemar Narheim (M) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
socialnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att anta ny taxa 600 kr per månad för omvårdnad, för hemsjukvård och rehab där första rehab besök 
ingår i abonnemang av hjälpmedel, 
  
att den nya taxan föreslås gälla från den 1 april 2021, 
  
att för avgifterna gäller full månadsdebitering om hjälp utgått mer än halva kalendermånaden. 
Månadsdebiteringen nedsätts dock till hälften om hjälp utgått mindre än halva månaden, 
  
att taxan räknas om årligen enligt konsumentprisindex. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
Akten 
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 PROTOKOLL 

 SOCIALNÄMNDEN  
 

 2021-01-27    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

     SN/2020/314 
§ 3 
Ersättning till avgift för samverkan samhällsorientering, 
information om avsiktsförklaring för verksamheten samhälls- och 
hälsokommunikatörer 
Sammanfattning av ärendet   
Sedan 2011 har Höganäs kommun ingått i ett samverkansprojekt med samhälls- och 
hälsokommunikatörer (SHK) tillsammans med Familjen Helsingborg, Länsstyrelsen Skåne, Region 
Skåne och Arbetsförmedlingen. Projektet utgör en gemensam resurs för att förmedla kvalitetssäkrad 
information till nyanlända flyktingar och andra invandrare på ett kostnadseffektivt sätt. 
Avsiktsförklaringen för 2021-2023 innebär att Höganäs kommun ingår som samverkanspart i det 
fortsatta gemensamma projektet med samhälls- och hälsokommunikatörerna i Skåne. 
  
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut den 13 januari 2021, 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse den 10 december 2020, 
Länsstyrelsen Skåne, Avsiktsförklaring 2021-2023 den 5 november 2020, 
Länsstyrelsen Skåne, Projektplan 2021-2023 den 2 november 2020. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Ingemar Narheim (M) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
socialnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att bevilja ersättning med 78 000 kr för 2021 avseende fortsatt kostnad för samhällsorientering i Skåne 
Nordväst,  
 
att kostnaderna betalas från schablonersättningen som kommunen erhåller från Migrationsverket, 
 
att lägga informationen angående avsiktsförklaring med godkännande till handlingarna. 
 
Beslutet ska skickas till  
Akten 
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 PROTOKOLL 

 SOCIALNÄMNDEN  
 

 2021-01-27    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

     SN/2020/10 
§ 4 
Årsredovisning 2020 
Sammanfattning av ärendet   
Socialförvaltningens förslag till årsredovisning, det vill säga bokslut och verksamhetsberättelse för 2020 
presenterades. 
  
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen tjänsteskrivelse, Årsredovisning 2020, den 22 januari 2021 
Rapport - Årsredovisning 2020 
 
Beslutsgång 
Ordförande Ingemar Narheim (M) ställer sitt förslag under proposition och finner att socialnämnden 
beslutar enligt förslaget. 
 
Beslut 
Socialförvaltningen beslutar 
 
att godkänna årsredovisningen för 2020, 
 
att översända den till kommunfullmäktige. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
Akten 
 
 
 
  

Page 238 of 489



 PROTOKOLL 

 SOCIALNÄMNDEN  
 

 2021-01-27    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

     SN/2021/13 
§ 5 
Socialchefen informerar 
Sammanfattning av ärendet   
Förvaltningschef Viweca Thoresson informerar om förvaltningens arbete med bland annat arbetssätt, 
bokslut och digitalisering. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ebba Larsson informerar om situationen 
med covid-19 och det pågående arbetet med vaccinationerna. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
  
att lägga informationen till handlingarna. 
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 PROTOKOLL 

 SOCIALNÄMNDEN  
 

 2021-01-27    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

§ 6 
Verksamhetspresentation 
Verksamhetschef Cecilia Lindestam-Viebke informerar om arbetssättet "Trygg hemma". Utredning 
från SKR är grunden till arbetssättet som nu innebär bildande av en verksamhetsgrupp för 
implementering i hemvården. Målet med arbetssättet är bättre kontinuitet med färre involverade i varje 
ärende och som ska leda till en trygg hemgång från sjukhus till egna hemmet och ett rehabiliterande 
förhållningssätt. 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
  
att lägga informationen till handlingarna. 
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 PROTOKOLL 

 SOCIALNÄMNDEN  
 

 2021-01-27    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

     SN/2021/28 
§ 7 
Verksamhetsrapport för ungdomssamordnaren 2020 
Sammanfattning av ärendet   
Verksamhetsredovisning 2020 för ungdomssamordnaren har sammanställts. Ungdomssamordnaren 
arbetar med alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande, trygghets- och hälsofrämjande 
frågor samt med delaktighet och inflytande med fokus på ungdomar i åldern 12-20 år. Samverkan sker 
med alla förvaltningar, lokal polis och andra aktörer. 
 
Skapande av förutsättningar för ett barnrättsbaserat synsätt med en aktiv delaktighet bland unga samt 
kontinuerliga möten mellan unga och kommun. 
Under 2020 har ungdomssamordnaren haft ett särskilt fokus på implementering av barnkonventionen 
och arbetet med barns rättigheter eftersom barnkonventionen blev svensk lag i januari 2020. 
  
Beslutsunderlag 
Rapport- verksamhetsberättelse ungdomssamordnare 2020 
 
Beslut 
Socialnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
 

Page 241 of 489



PROTOKOLL
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

2021-01-21

SIGNATUR

NÄRVARANDE

Ordförande Gustaf Wingårdh (M), ej §§ 23, 28
Olof Suneson (M) §§ 23, 28

Ledamöter Olof Suneson (M) §§1-22, 25-27, 29-30
Fredrik Walderyd (M)
Lina Östergren (M)
Kjell Lundberg (M)
Viktor Spinola (M)
Kjell-Arne Green (C)
Gary Paulsson (S) - frånvarande §§ 1-13, närvarande § 14-30
Sixten Paulsson (SD)

Tjänstgörande ersättare Heléne Nyholm (S) - ersättare för Gary Paulsson (S) §§ 1-13,
ersättare för Peter Graff (S) §§ 14-30
Bengt Åström (M) - ersättare för Peter Graff (S) §§ 1-13,
ersättare för Mikael Stjernquist (L) §§ 14-30

Ej tjänstgörande
ersättare

-

Övriga Plan- och bygglovschefen Gulistan Batak
Miljöchefen Ulf Frick
Kommunjuristen Torsten Rosin
Stadsarkitekten Gunilla Sandebert
Tillsynshandläggaren Josefine Holsby §§ 12, 19
Lantmäteriingenjören Oliver Werth §§ 15 - 18
Bygglovshandläggaren Damir Kacapor §§ 20 - 25
Bygglovshandkäggaren Linn Justad §§ 26 - 27
Bygglovshandläggaren Fredrik Petersson § 28
Bygglovshandläggaren Ulf P Frick § 29
Processledaren Johan Lingebrant § 30

Sekreterare Nämndsekreteraren Pernilla Stjernkvist

Sammanträdestid kl 14.00- 16.15 2021-01-21

Paragrafer § 1 - 30
BMN-bilagor 1-2/2021

1(60)
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PROTOKOLL
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

2021-01-21

SIGNATUR

JUSTERING

Utsedd att justera Fredrik Walderyd (M)

Miljöavdelningen onsdagen den 27 januari 2021

UNDERSKRIFTER

Sekreterare ……………………………………………… §§ 1-30
Pernilla Stjernkvist

Ordförande ……………………………………………… §§ 1-22, 24-27, 29-30
Gustaf Wingårdh (M)

Vice ordförande ……………………………………………… §§ 23, 28
Olof Suneson (M)

Justerande ……………………………………………… §§ 1-30
Fredrik Walderyd (M)

2(60)
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PROTOKOLL
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

2021-01-21

SIGNATUR

Dnr DIA.2021.14

§ 30
UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL 2020 (ÄRENDE 30)

Sammanfattning av ärendet
Av 6 kap. 7 § första och andra stycket kommunallagen (1991:900) framgår att nämnderna
skall, var och en inom sitt område, se till att den egna verksamheten bedrivs i enlighet med
de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de övriga föreskrifter som gäller för
verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Bygg- och miljönämnden kan
konstatera att 3 moment i den interna kontrollplanen inte visar på några avvikelser, det
gäller; hantering av kreditkort, leasingavtal, diarieföring och rättssäkerhet.

Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2020..
att överlämna bygg- och miljönämndens beslut angående uppföljning av intern kontroll

2020 till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

· Rapport över uppföljning av intern kontrollplan 2020 - BMN-bilaga 2/2021

Förslag till beslut
Plan-och bygglovsavdelningen och miljöavdelningen föreslår att bygg- och miljönämnden
godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2020 samt att överlämna bygg-
och miljönämndens beslut angående uppföljning av intern kontroll 2020 till kommun-
fullmäktige.

Förslag till beslut på sammanträdet
Gustaf Wingårdh (M), Olof Suneson (M) och Gary Paulsson (S) yrkar att bygg- och
miljönämnden ska godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2020 samt att
överlämna bygg- och miljönämndens beslut angående uppföljning av intern kontroll 2020 till
kommunfullmäktige.

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

Beslutet ska skickas till

· Kommunfullmäktige

60(60)
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Innehållsförteckning 
Kontrollmoment med avvikelser .................................................................................................................................................................... 3 

Kontrollmoment utan avvikelser .................................................................................................................................................................... 4 
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Kontrollmoment utan avvikelser 
Riskkategorier Risker Kontrollmoment Utfall Avvikelser 

Ekonomi 

Leasingavtal 
Risk för att leasingkontrakt inte 
avslutas i tid på grund av avsaknad 
av gemensamt system, vilket kan 
leda till att ökade kostnader för 
kommunen. 

Leasingavtal 
Varje nämnd får i uppdrag att gå igenom 
alla leasingavtal som finns i deras 
verksamhet, aktuellt register över 
lesingavtal ska finnas eller upprättas av 
förvaltningen. 

 Bygg- och miljönämnden har inga 
leasingavtal 

Upphandling 

Kreditkort. 
Risk för att vi handlar av 
leverantörer som inte är 
upphandlade på grund av att alltför 
många har tillgång till ett kreditkort i 
kommunen vilket kan leda både till 
onödig administration vid 
redovisning av inköpen samt till 
avtalsbrott. 

Genomgång av vad som handlas på 
kreditkort. 
Varje förvaltning går igenom de inköp som 
sker under en viss period på alla kreditkort 
på förvaltningen och stämmer av dessa 
mot de avtal som finns för upphandlade 
leverantörer. 

 Inga avvikelser 

Verksamhet 

Registrering och diarieföring av 
allmänna handlingar 
Risk för att handlingar inte 
registreras och diarieförs på ett 
korrekt sätt, på grund av bristande 
rutiner eller bristande kunskap. 
Vilket kan leda till felaktiga beslut 
och bristande förtroende hos 
medborgare. 

Stickprovskontroll av tre ärenden per 
månad 
Inom respektive ansvarsområde för bygg- 
och miljönämndens 

 Tre slumpvis utvalda ärenden/månad har 
valts ut i miljö- och bygglovsavdelningens 
respektive ärendesystem. Inga avvikelser 
uppvisade. 
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NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Ingemar Narheim (M) (ordförande)

Erling Wirehed (M) (vice ordförande)
Lennart Ekberg (M)
Peter Graff (S)
Barbro Stigsdotter (MP) §§4-6
Ulf Silverström(C)(suppleant) §§1-3 ersätter Barbro Stigsdotter 
(MP)

Övriga närvarande Bo Hansson (M) (suppleant)
Ulf Silverström (C) (suppleant) §§4-6
Barbara Struglics Bogs (KD) (suppleant)
Mikael Bendz (L) (suppleant)
Inger Offesson Persson (administrativ chef)
Karin Borgman Remse (utvecklingschef) § 6
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Josefine Skantz (nämndsekreterare)
Viweca Thoresson (VD)
Niklas Åkerström (kanslichef)

Sammanträdestid kl 15:00-16:15

Paragrafer §§1-6

JUSTERING
Utsedd att justera
Ersättare

Lennart Ekberg (M)

Tid och plats Servicecenter, 2021-01-28

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

Josefine Skantz

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

Justerande ………………………………………………
Lennart Ekberg (M)                        
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§ 1 Justering
§ 2 Godkännande av dagordning
§ 3 Förgående mötesprotokoll
§ 4 Årsrapport 2020
§ 5 Uppföljning av intern kontroll 2020
§ 6 Information från VD
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§ 1
Justering
Sammanfattning av ärendet
Justerare: Lennart Ekberg (M)
Dag och plats för justering: Torsdag den 28 januari, Servicecentret

Beslut
Styrelsen i Höganäs omsorg AB beslutar

 
att godkänna dag och plats för justeringen.
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§ 2
Godkännande av dagordning
Beslut
Styrelsen i Höganäs omsorg AB beslutar

 
att godkänna dagordningen.

Page 4 of 8Page 252 of 489



PROTOKOLL
HÖGANÄS OMSORG

2021-01-25

SIGNATUR

 

§ 3
Förgående mötesprotokoll
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen delges föregående mötesprotokoll från den 14 december 2020.

Beslutsunderlag
Protokoll Höganäs omsorg AB 2020-12-14

Beslut
Styrelsen i Höganäs omsorg AB beslutar

 
att lägga föregående mötesprotokoll med godkännande till handlingarna.
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HO/2020/5
§ 4
Årsrapport 2020
Sammanfattning av ärendet  
Årsrapporten för 2020 är upprättad och presenteras för styrelsen.

 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Årsrapport 2020, daterad 22 januari 2021
Rapport- Årsrapport 2020 för Höganäs omsorg AB

Beslut
Styrelsen i Höganäs omsorg AB beslutar

att godkänna årsrapporten för 2020.

Beslutet ska skickas till 
Akten
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HO/2021/8
§ 5
Uppföljning av intern kontroll 2020
Sammanfattning av ärendet  
Enligt reglementet för intern kontroll KFS 2019:05 ska kommunens nämnder och bolagsstyrelser 
samtidigt med årsbokslutet rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen för det 
gångna året till kommunstyrelsen. Det grundläggande syftet för intern kontroll är att säkerställa att 
verksamheterna bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om samt 
de lagar och föreskrifter som styr verksamheterna. Höganäs Omsorg AB:s ledningsgrupp har följt upp 
kontrollmoment och förbättringsåtgärder enligt intern kontrollplan 2020.

 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Uppföljning av intern kontroll 2020, daterad 19 januari 2021
Rapport – Uppföljning av intern kontroll 2020, daterad 11 januari 2021
Rapport – Uppföljning av förbättringsåtgärder 2020, daterad 11 januari 2021

Beslut
Styrelsen i Höganäs omsorg AB beslutar

att godkänna uppföljning av intern kontroll 2020,

att godkänna uppföljning av förbättringsåtgärder 2020,

att överlämna handlingarna till kommunstyrelsen.
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
Akten
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HO/2021/9
§ 6
Information från VD
Sammanfattning av ärendet  
Förvaltningschef Viweca Thoresson informerar om pågående aktiviteter i bolaget som bland annat 
inkluderar verksamheternas vaccinationssatsning mot covid-19, nytt lokalt samverkansavtal och digitala 
satsningar. Utvecklingschef Karin Borgman Remse informerar om förändringar inom korttidsenheten.
 
Beslutsunderlag
VD-rapport januari 2021

Beslut
Styrelsen i Höganäs omsorg AB beslutar
 
att lägga informationen till handlingarna.
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Godkännande av markanvisningsavtal för 
utveckling av Höganäs hamnområde

KS/2017/650
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NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Peter Schölander (M) (ordförande)

Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Lennart Nilsson (S) (2:e 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)

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

Övriga närvarande Emma Håkansson (projektledare)
Gulistan Batak (plan- och bygglovschef )
Gunilla Sandebert (stadsarkitekt)
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Jacob von Post (chef för samhällsbyggnadsförvaltningen)
Jan Kivisaar (kommunikatör)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)

Sammanträdestid kl 15:00-18:45

Paragrafer §38

JUSTERING
Utsedd att justera Fredrik Eljin (KD)

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

Jacob Derefeldt
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Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander 

Justerande ………………………………………………
Fredrik Eljin (KD)                        

Protokollet justerat den 2021-03-18

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-03-18
anslagits på kommunens anslagstavla
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KS/2017/650
§ 38
Utveckling av Höganäs hamnområde
Sammanfattning av ärendet  

1.1 BAKGRUND
Höganäs hamnområde med både marina och citybeach har ett unikt läge i direkt anslutning till 
stadskärnan. Med sitt strategiska läge utgör Höganäs hamnområde en viktig pusselbit i Höganäs 
centrum och i att utveckla Höganäs och Kullabygden som en starkare destination året runt.

I maj 2014 genomfördes en folkomröstning om utbyggnad av bostäder och hotell i hamnen. 
Förslaget röstades emot med svag majoritet. Efter folkomröstningen låg frågan vilande ett tag 
men under 2017 och 2018 genomfördes medborgardialoger om hur Höganäs hamn kan utvecklas 
med fokus på kommuninvånare, turister och båtliv. Det finns många åsikter om hamnen och hur 
denna ska utvecklas i framtiden men som helhet gav medborgardialogen ändå ett stöd för en 
försiktig utveckling av hamnområdet - flertalet menar att hamnen inte används fullt ut och är 
positiva till byggande, så länge det inte blir för högt eller stort. Många värnar om att hamnen 
fortsatt ska kännas pittoresk och charmig.
 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2018 § 33 om riktlinjer för hamnområdets utveckling:

• Hamnen som en del av staden och bygden - Hamnen är idag en av kommunens främsta 
besöksattraktioner för såväl kommuninvånare som externa besökare. Utvecklingen av hamnen är 
därför i framtiden en nyckelfaktor i kommunens ambition att växla upp upplevelsenäringen. 
Utvecklingen av denna måste dels handla om att skapa ett attraktivt område, dels hur hamnen ska 
bidra till och skapa förutsättningar för besöksnäringen, företagen och invånarna i hela kommunen 
att utvecklas.

• Koppla samman stad och hamn - Trots de korta fysiska avstånden kan hamnområdet idag 
uppfattas som isolerat och avsides. Öka tillgängligheten till hamnområdet och krymp de mentala 
avstånden genom att väva samman hamnen med stadskärnan och intilliggande områden.

• Ge hamnen liv året om - Hamnområdet har potential att leva upp under en större del av året.

• Bygg in de gröna värdena - Hamnområdets gröna värden utgörs idag av väl tilltagna grönytor 
med svårdefinierade kvalitativa värden. Utveckla de gröna värdena genom platsbildningar och 
rumslighet som stimulerar till mötesplatser och aktiviteter.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2019 § 11 bland annat att som framtidsscenario 
(skala för bebyggelse) för det fortsatta arbetet med utvecklingen av Höganäs hamnområde 
fastställa – Utveckla hamnen och bygg småskaligt - och i harmoni med övrig bebyggelse i 
hamnområdet. Kommunstyrelsen beslutade den 12 februari 2019 § 24 att uppdra åt 
kommunledningskontoret att utreda vad som är möjliga funktioner, verksamheter och byggnader 
som kan inrymmas inom fastställda skalan.

Under 2019 gav kommunledningskontoret konsultföretaget Annordia i uppdrag att genomföra en 
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marknadsanalys för att kartlägga behov och potential för ett nytt hotell med minst cirka 100 rum i 
hamnområdet i Höganäs. Annordias bedömning är att kommunens läge, attraktiva miljö och 
sto¬ra upptagningsområde inom övriga Skåne är gynnsamma för hotelletableringar ge¬nerellt. 
Annordias bedömning är dock att det befintliga marknadsunderlaget inte är tillräckligt stort för 
etablering av en ny hotellanläggning med minst 100-rum och som inte är reseanledning i sig själv. 
Annordias rekommendation är istället att kommunen undersöker möjligheterna till ett nytt 
mindre hotell och som erbjuder en tillräcklig attraktiv pro¬dukt för att kunna locka besökare som 
kommer utanför den egna marknaden. Kommunledningskontorets bedömning är att en mindre 
hotell som är en besöksdestination i sig själv ligger i linje med den strukturen som finns i 
Höganäs med flera relativt sätt mindre hotell. Ett mindre hotell ryms också inom skalan för 
bebyggelse – utveckla hamnen och bygg småskaligt och i harmoni med befintlig bebyggelse i 
området.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-28 § 111 bland annat att uppdra åt planavdelningen att 
initiera en planprocess som möjliggör en etablering av ett nytt hotell i Höganäs hamnområde 
samt att uppdra åt kommunledningskontoret att hos olika investerare undersöka intresset för 
etablering eller utveckling av ett mindre hotell i hamnområdet i Höganäs och som kan 
kombineras med annan verksamhet som ökar attraktiviteten för potentiella gäster. Parallellt ska 
frågan om båtutställningsplatser utredas.

1.2 UTREDNINGEN
Kommunledningskontoret har bildat en styrgrupp för projektet bestående av kommunchef 
Herman Crespin, Samhällsbyggnadschef Jacob von Post, Näringslivschef Åsa Lundqvist Peyron, 
planarkitekt Karin Stenholm samt projektledare Emma Håkansson. Under 2020 har 
projektgruppen genomfört följande aktiviteter:
- Investeringsprospekt och utskick till intressenter (bilaga 1 till markanvisningsavtalet).
- Säljaktiviteter som annonsering och samtal med potentiella investerare/exploatörer.
- Visningar för potentiella investerare/exploatörer.
- Möte med länsstyrelsen om hamnens utveckling.
- Påbörjat en fördjupad klimatutredning.
- Lokaliseringsutredning, workshops och dialog om alternativa båtuppställningsplatser.
- Dialog med Höganäs Båtsällskap, Byaföreningen Höganäs nedre, Höganäs AB samt Höganäs 
Roddklubb om hamnens utveckling.
- Värdering av det aktuella byggrätten för hotell (bilaga 3 till markanvisningsavtalet).

1.3 FÖRSLAG PÅ ETABLERING HOTELL I HÖGANÄS HAMN
Kommunledningskontoret har i samarbetet med konsultföretaget Place Promotion aktivt under 
2020 sökt efter aktörer som vill delta i arbetet med att utveckla Höganäs Hamnområdet. 
Investeringsprospekt med fastighetsbeskrivning, marknadsunderlag, omvärldsbeskrivning och 
motiv för utveckling av hamnområdet, togs fram och har skickats till ca 350 potentiella 
intressenter. Tiden för att inkomma med intresseanmälan gick ut 2020-12-31 och två 
intresseanmälningar kom in. Efter utvärdering föreslås att kommunen går vidare med Morshamn 
fastigheter AB genom att teckna ett markanvisningsavtal.

Hotellkonceptet beskrivs i den av Morshamn fastigheter AB inlämnade intresseanmälan (bilaga 2 
till markanvisningsavtalet). Morshamn fastigheter AB intention är att etablera merparten av 
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byggnaderna på den nordvästra parkeringen och skapa ett torg på platsen. Inriktningen är ett 
livsstilshotell med anknytning till vattnet, bygden och dess historia. Huvudbyggnaden är hotellet 
(med ca 60-70 rum), möteslokaler samt spa i översta etaget. Sedan finns det två semesterannex 
med mer ämnade hotellrum för veckouthyrning (20-30 rum); annexen innehåller även t.ex. 
surdegsbageri och konditori samt blomsterhandel. Mitt på torget finns ikonen för verksamheten, 
ett fiskrökeri och fiskhandel. Syftet är att rökeriet skall bli en naturlig del i vad som står högt på 
listan när man besöker Kullabygden och Höganäs. I direkt anknytning till restaurationsbyggnaden 
finns en restaurang samt ett mindre växthus. I växthuset kan man hålla konferenser, events och 
olika tillställningar. Runt torget önskar man etablera uthyrningsbara bodar samt stånd. Avsikten 
är att arbeta aktivt med events och happenings under året såsom farmers market och fira 
högtider. Allt för att skapa en naturlig uppmärksamhet omkring området och komplettera de 
andra besöksmålen i Höganäs Kullabygden.

Projektgruppens uppfattning är att anbudet uppfyller samtliga kriterier och krav som satts upp av 
Höganäs kommun. Förslaget anses vara tilltalande för invånare och besökare till Höganäs och 
smälter väl in i övrig bebyggelse och karaktären i området. Anbudet kompletterar befintliga 
verksamheter i området och kan bli en reseanledning till Höganäs i kombination med andra 
starka reseanledningar i kommunen. Entreprenörerna bakom projektet är väl förankrade i 
Höganäs och i regionen, har gedigen erfarenhet inom drift och utveckling av hotell och 
restaurangverksamhet samt bra arkitektoniska referenser. Projektgruppens förslag är därför att 
kommunen nu går vidare med ett markanvisningsavtal med Morshamn fastigheter AB för att 
tillsammans arbeta för att skapa rätt förutsättningar att inom området Höganäs 36:1 och Höganäs 
36:2 etablera det föreslagna konceptet Kullabygdens Hamnbadshotell, Spa och rökeri i Höganäs 
hamn.
 
Beslutsunderlag
Planutskottet, beslut den 23 februari 2021, § 5,
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 10 februari 2021,
Markanvisning Morshamn Fastigheter AB,
Bilaga 1 – prospekt Höganäs hamn,
Bilaga 2 – intresseanmälan,
Bilaga 3 – värdering.

 
Förslag till beslut 
Leif Löwegren (SD), Ulf Molin (C), Fredrik Eljin (KD) och Louise Stjernquist (L) yrkar bifall till 
planutskottets förslag till beslut.
 
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 markanvisningsavtalet med Morshamn fastigheter AB för etablering av 
Kullabygdens Hamnbadshotell, Spa och rökeri i Höganäs hamn,
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att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet.

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige

Anslaget nedtages den 2021-04-13
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Utveckling av Höganäs hamnområde
Sammanfattning av ärendet
1.1 BAKGRUND
Höganäs hamnområde med både marina och citybeach har ett unikt läge i direkt anslutning till 
stadskärnan. Med sitt strategiska läge utgör Höganäs hamnområde en viktig pusselbit i Höganäs centrum 
och i att utveckla Höganäs och Kullabygden som en starkare destination året runt.

I maj 2014 genomfördes en folkomröstning om utbyggnad av bostäder och hotell i hamnen. Förslaget 
röstades emot med svag majoritet. Efter folkomröstningen låg frågan vilande ett tag men under 2017 och 
2018 genomfördes medborgardialoger om hur Höganäs hamn kan utvecklas med fokus på 
kommuninvånare, turister och båtliv. Det finns många åsikter om hamnen och hur denna ska utvecklas i 
framtiden men som helhet gav medborgardialogen ändå ett stöd för en försiktig utveckling av 
hamnområdet - flertalet menar att hamnen inte används fullt ut och är positiva till byggande, så länge det 
inte blir för högt eller stort. Många värnar om att hamnen fortsatt ska kännas pittoresk och charmig.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2018 § 33 om riktlinjer för hamnområdets utveckling: 

• Hamnen som en del av staden och bygden - Hamnen är idag en av kommunens främsta 
besöksattraktioner för såväl kommuninvånare som externa besökare. Utvecklingen av hamnen är därför i 
framtiden en nyckelfaktor i kommunens ambition att växla upp upplevelsenäringen. Utvecklingen av 
denna måste dels handla om att skapa ett attraktivt område, dels hur hamnen ska bidra till och skapa 
förutsättningar för besöksnäringen, företagen och invånarna i hela kommunen att utvecklas.

• Koppla samman stad och hamn - Trots de korta fysiska avstånden kan hamnområdet idag uppfattas som 
isolerat och avsides. Öka tillgängligheten till hamnområdet och krymp de mentala avstånden genom att 
väva samman hamnen med stadskärnan och intilliggande områden.

• Ge hamnen liv året om - Hamnområdet har potential att leva upp under en större del av året. 

• Bygg in de gröna värdena - Hamnområdets gröna värden utgörs idag av väl tilltagna grönytor med 
svårdefinierade kvalitativa värden. Utveckla de gröna värdena genom platsbildningar och rumslighet som 
stimulerar till mötesplatser och aktiviteter.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2019 § 11 bland annat att som framtidsscenario (skala för 
bebyggelse) för det fortsatta arbetet med utvecklingen av Höganäs hamnområde fastställa – Utveckla 
hamnen och bygg småskaligt - och i harmoni med övrig bebyggelse i hamnområdet. Kommunstyrelsen 
beslutade den 12 februari 2019 § 24 att uppdra åt kommunledningskontoret att utreda vad som är möjliga 
funktioner, verksamheter och byggnader som kan inrymmas inom fastställda skalan.

Under 2019 gav kommunledningskontoret konsultföretaget Annordia i uppdrag att genomföra en 
marknadsanalys för att kartlägga behov och potential för ett nytt hotell med minst cirka 100 rum i 
hamnområdet i Höganäs. Annordias bedömning är att kommunens läge, attraktiva miljö och sto¬ra 
upptagningsområde inom övriga Skåne är gynnsamma för hotelletableringar ge¬nerellt. Annordias 
bedömning är dock att det befintliga marknadsunderlaget inte är tillräckligt stort för etablering av en ny 
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hotellanläggning med minst 100-rum och som inte är reseanledning i sig själv. Annordias rekommendation 
är istället att kommunen undersöker möjligheterna till ett nytt mindre hotell och som erbjuder en tillräcklig 
attraktiv pro¬dukt för att kunna locka besökare som kommer utanför den egna marknaden. 
Kommunledningskontorets bedömning är att en mindre hotell som är en besöksdestination i sig själv 
ligger i linje med den strukturen som finns i Höganäs med flera relativt sätt mindre hotell. Ett mindre 
hotell ryms också inom skalan för bebyggelse – utveckla hamnen och bygg småskaligt och i harmoni med 
befintlig bebyggelse i området. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-28 § 111 bland annat att uppdra åt planavdelningen att initiera en 
planprocess som möjliggör en etablering av ett nytt hotell i Höganäs hamnområde samt att uppdra åt 
kommunledningskontoret att hos olika investerare undersöka intresset för etablering eller utveckling av ett 
mindre hotell i hamnområdet i Höganäs och som kan kombineras med annan verksamhet som ökar 
attraktiviteten för potentiella gäster. Parallellt ska frågan om båtutställningsplatser utredas. 

1.2 UTREDNINGEN
Kommunledningskontoret har bildat en styrgrupp för projektet bestående av kommunchef Herman 
Crespin, Samhällsbyggnadschef Jacob von Post, Näringslivschef Åsa Lundqvist Peyron, planarkitekt Karin 
Stenholm samt projektledare Emma Håkansson. Under 2020 har projektgruppen genomfört följande 
aktiviteter: 
- Investeringsprospekt och utskick till intressenter (bilaga 1 till markanvisningsavtalet).
- Säljaktiviteter som annonsering och samtal med potentiella investerare/exploatörer.
- Visningar för potentiella investerare/exploatörer.
- Möte med länsstyrelsen om hamnens utveckling.
- Påbörjat en fördjupad klimatutredning.
- Lokaliseringsutredning, workshops och dialog om alternativa båtuppställningsplatser.
- Dialog med Höganäs Båtsällskap, Byaföreningen Höganäs nedre, Höganäs AB samt Höganäs Roddklubb 
om hamnens utveckling.
- Värdering av det aktuella byggrätten för hotell (bilaga 3 till markanvisningsavtalet).

1.3 FÖRSLAG PÅ ETABLERING HOTELL I HÖGANÄS HAMN 
Kommunledningskontoret har i samarbetet med konsultföretaget Place Promotion aktivt under 2020 sökt 
efter aktörer som vill delta i arbetet med att utveckla Höganäs Hamnområdet. Investeringsprospekt med 
fastighetsbeskrivning, marknadsunderlag, omvärldsbeskrivning och motiv för utveckling av hamnområdet, 
togs fram och har skickats till ca 350 potentiella intressenter. Tiden för att inkomma med intresseanmälan 
gick ut 2020-12-31 och två intresseanmälningar kom in. Efter utvärdering föreslås att kommunen går 
vidare med Morshamn fastigheter AB genom att teckna ett markanvisningsavtal. 

Hotellkonceptet beskrivs i den av Morshamn fastigheter AB inlämnade intresseanmälan (bilaga 2 till 
markanvisningsavtalet). Morshamn fastigheter AB intention är att etablera merparten av byggnaderna på 
den nordvästra parkeringen och skapa ett torg på platsen. Inriktningen är ett livsstilshotell med anknytning 
till vattnet, bygden och dess historia. Huvudbyggnaden är hotellet (med ca 60-70 rum), möteslokaler samt 
spa i översta etaget. Sedan finns det två semesterannex med mer ämnade hotellrum för veckouthyrning 
(20-30 rum); annexen innehåller även t.ex. surdegsbageri och konditori samt blomsterhandel. Mitt på 
torget finns ikonen för verksamheten, ett fiskrökeri och fiskhandel. Syftet är att rökeriet skall bli en 
naturlig del i vad som står högt på listan när man besöker Kullabygden och Höganäs. I direkt anknytning 
till restaurationsbyggnaden finns en restaurang samt ett mindre växthus. I växthuset kan man hålla 
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konferenser, events och olika tillställningar. Runt torget önskar man etablera uthyrningsbara bodar samt 
stånd. Avsikten är att arbeta aktivt med events och happenings under året såsom farmers market och fira 
högtider. Allt för att skapa en naturlig uppmärksamhet omkring området och komplettera de andra 
besöksmålen i Höganäs Kullabygden. 

Projektgruppens uppfattning är att anbudet uppfyller samtliga kriterier och krav som satts upp av Höganäs 
kommun. Förslaget anses vara tilltalande för invånare och besökare till Höganäs och smälter väl in i övrig 
bebyggelse och karaktären i området. Anbudet kompletterar befintliga verksamheter i området och kan bli 
en reseanledning till Höganäs i kombination med andra starka reseanledningar i kommunen. 
Entreprenörerna bakom projektet är väl förankrade i Höganäs och i regionen, har gedigen erfarenhet 
inom drift och utveckling av hotell och restaurangverksamhet samt bra arkitektoniska referenser. 
Projektgruppens förslag är därför att kommunen nu går vidare med ett markanvisningsavtal med 
Morshamn fastigheter AB för att tillsammans arbeta för att skapa rätt förutsättningar att inom området 
Höganäs 36:1 och Höganäs 36:2 etablera det föreslagna konceptet Kullabygdens Hamnbadshotell, Spa och 
rökeri i Höganäs hamn.

Beslutsunderlag 
Markanvisning Morshamn Fastigheter AB,
Bilaga 1 – prospekt Höganäs hamn,
Bilaga 2 – intresseanmälan,
Bilaga 3 – värdering.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att godkänna markanvisningsavtalet med Morshamn fastigheter AB för etablering av Kullabygdens 
Hamnbadshotell, Spa och rökeri i Höganäs hamn,

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet.

Herman Crespin
Kommunchef

Emma Håkansson
Projektledare
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MARKANVISNINGSAVTAL
Detta markanvisningsavtal har träffats mellan,

A) Höganäs kommun, 212000-1165, 263 82 Höganäs

och

B) Morshamn Fastigheter AB, 559287-7368, Box 1067
221 04 Lund

1 BAKGRUND
Höganäs hamnområde med både marina och citybeach har ett unikt läge i direkt 
anslutning till stadskärnan. Med sitt strategiska läge utgör Höganäs hamnområde 
en viktig pusselbit i Höganäs centrum och i att utveckla Höganäs och 
Kullabygden som en starkare destination året runt. 

Fastigheterna Höganäs 36:1 och Höganäs 36:2 utgör hamnområdet i Höganäs och 
ägs idag av kommunen. Under 2020 kommunicerade kommunen sin intention att 
vidareutveckla Höganäs hamn och därigenom sälja del av fastigheterna för 
nyetablering av hotell och tillhörande publik verksamhet, se bilaga 1. Höganäs 
kommun har därför aktivt under 2020 sökt efter aktörer som vill delta i detta  
utvecklingsarbete. Tiden för att inkomma med intresseanmälan gick ut 2020-12-
31 och efter utvärdering har kommunen beslutat att gå vidare med Morshamn 
fastigheter AB genom detta markanvisningsavtal.  

2 FÖRSLAGET
Konceptet beskrivs i den av Morshamn fastigheter AB inlämnade 
prospekt/intresseanmälan, se bilaga 2. Morshamn fastigheter AB intention är att 
etablera merparten av byggnaderna på den nordvästra parkeringen och skapa ett 
torg på platsen. Inriktningen är ett livsstilshotell med anknytning till vattnet, 
bygden och dess historia. Huvudbyggnaden är hotellet (med ca 60-70 rum), 
möteslokaler samt spa i översta etaget. Sedan finns det två semesterannex med 
mer ämnade hotellrum för veckouthyrning (20-30 rum); annexen innehåller även 
t.ex. surdegsbageri och konditori samt blomsterhandel. Mitt på torget finns 
ikonen för verksamheten, ett fiskrökeri och fiskhandel med inspiration från 
rökugnarna på Bornholm och i Dragör. Syftet är att rökeriet skall bli en naturlig 
del i vad som står högt på listan när man besöker Kullabygden och Höganäs. I 
direkt anknytning till restaurationsbyggnaden finns en restaurang samt ett 
mindre växthus. I växthuset kan man hålla konferenser, events och olika 
tillställningar. 
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Runt torget önskar man etablera uthyrningsbara bodar samt stånd. Avsikten är 
att arbeta aktivt med events och happenings under året såsom farmers market och 
fira högtider. Allt för att skapa en naturlig uppmärksamhet omkring området och 
komplettera de andra besöksmålen i Höganäs Kullabygden. 

3 ANVISNING
Parternas gemensamma avsiktsförklaring är att tillsammans arbeta för att skapa 
rätt förutsättningar att inom området Höganäs 36:1 och Höganäs 36:2 etablera det 
föreslagna konceptet Kullabygdens Hamnbadshotell, Spa och rökeri i Höganäs 
hamn. För det ändamålet kommer Höganäs kommun att i samråd med Morshamn 
fastigheter AB ta fram en detaljplan för området som möjliggör ovan beskriven 
verksamhet. Detaljplanen bekostas av kommunen. Detaljplanen påbörjades under 
2020 och målet är att den ska vara klar under första halvåret 2023. 

Kommunen förbinder sig att under tiden reservera 3 750 kvm markyta och en 
byggrätt på 7 500 kvm inom Höganäs 36:1 och Höganäs 36:2 till Morshamn 
fastigheter AB. Morshamn fastigheter AB ska till kommunen erlägga en 
handpenning för marken på 5 %, 675 000 kr, i samband med att detta 
markanvisningsavtal vinner laga kraft. 

I samband med slutligt förslag till detaljplan (antagandehandling) ska parterna 
upprätta och teckna ett marköverlåtelseavtal avseende marken och 
genomförandet av exploateringen. Kommunen har i samråd med Morshamn 
fastigheter AB tagit fram en värdering av byggrätten och parterna är överens om 
att den byggrättsvärderingen framtagen av Malmöbryggan Fastighetsekonomi 
AB och daterad 2021-01-15 är utgångspunkten för fastställandet av köpeskillingen 
av fastigheten i marköverlåtelseavtalet, se bilaga 3. Den erlagda handpenningen är 
en del av den slutliga köpeskillingen.  Kommunen ansvarar för att lösa 
ersättningslokaler till Höganäs Roddklubb, då deras lokaler ligger inom angivet 
markområde.  Kommunen ansvarar även för att lösa alternativa båt-/husbils-
uppställningsplatser åt Höganäs Båtsällskap, då dessa ligger inom angivet 
markområde. 

Båda parter äger rätt att upphäva detta avtal om det under utredningsarbetet 
framkommer omständigheter som innebär att det anvisade markområdet inte 
kommer att kunna planläggas för det i detta avtal avsedda ändamålet. Vid 
hävandet enligt denna punkt äger ingendera parten rätt till ersättning för 
nerlagda kostnader och handpenningen betalas tillbaka av kommunen. Skulle 
Morshamn fastigheter AB upphäva detta avtal av annat skäl än ovanstående 
tillfaller handpenningen kommunen.  
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Kommunen har också rätt att upphäva avtalet om det vid upprättandet av 
marköverlåtelseavtalet Morshamn fastigheter AB inte kan uppvisa finansiell 
förmåga att genomföra projektet. I det fallet tillfaller erlagd handpenning 
kommunen som ersättning för nerlagda kostnader.

4 KONTAKTPERSONER
Följande personer är utsedda som kontaktpersoner från respektive part:
Höganäs kommun
Herman Crespin
Morshamn fastigheter AB
Magnus Jansson

5 GILTIGHET
Detta avtal förfaller i alla sina delar om parterna inte träffar ovan angivet 
marköverlåtelseavtal senast 2023-06-30. Parterna kan enas om förlängning av 
detta avtal. 

6 ÖVERLÅTELSE
Detta avtal får inte överlåtas på tredje part utan utfärdarens skriftliga 
godkännande.

7 VILLKOR
Detta avtal gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Höganäs 
kommun godkänner avtalet genom beslut som vinner laga kraft.

8 TVIST
Tvist med anledning av detta avtal ska slutligt avgöras av allmän domstol med 
Helsingborgs tingsrätt som första instans.

 
 

Höganäs den Höganäs den 

HÖGANÄS KOMMUN Morshamn Fastigheter AB
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………………………………..

………………………………..

Peter Schölander Magnus Jansson

……………………………….. ………………………………..

Herman Crespin
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FASTIGHETERNA
Fastigheterna som nu är möjliga att förvärva heter Höganäs 36:1 och 36:2. 
Dessa fastigheter är lokaliserade mitt i Höganäs hamn. Fastigheterna som 
utgör hamnområdet i Höganäs ägs till 100% av Höganäs kommun. Under 
vinterhalvåret utnyttjas idag merparten av hamnplanen som uppställnings-
plats för båtar och på sommaren används delar av uppställningsytorna som 
parkering och ställplatser.  

PLATSEN
Höganäs hamnområde med både marina och citybeach har ett unikt läge i 
direkt anslutning till stadskärnan. Med sitt strategiska läge utgör Höganäs 
hamnområde en viktig pusselbit i Höganäs centrum. Utgångsläget är per-
fekt för att göra området ännu mer attraktivt, året runt, för alla besökare. 
Hamnområdets kännetecken är hamnaktiviteter, bad och rekreation men 
också industrihamn. 

MÖJLIGHETEN
Höganäs är en väl integrerad kommun i tillväxtregionen Skåne och här 
skapas utvecklingsmöjligheter genom kommunens geografiska lokalise-
ring. Drygt 5,4 miljoner människor finns idag lokaliserade inom 180 km 
från fastigheterna, vilket borgar för ett stort marknadsunderlag av pre-
sumptiva kunder och besökare. Här finns nu en unik möjlighet att för-
värva två fastigheter i ett absolut nationellt toppläge för att utveckla ett 
möjligt hotellkoncept som kan möta ett stort framtidsbehov i en växande 
näring.

1. SAMMANFATTNING
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HÖGANÄS- VÄL VÄRT ATT 
INVESTERA I
Välkommen till oss i Höganäs! På Kullahalvön, en 
särdeles vacker del av Skåne, ligger Höganäs. Här, så 
långt västerut i Skåne man kan komma, speglar vi 
oss i det glittrande havet och spanar mot Danmark 
vid horisonten. Det är lätt att förstå höganäsbornas 
höga tankar om vår kommun. Inte skrytsamma men 
varmt entusiastiska inför dess historia, lyriska inför 
omgivningarna och hoppfulla inför framtiden. 

Våra rötter ligger i bruksorten, keramiken och kaklet som gjort 
staden vida känd och här föddes den svenska turismen. Samtidigt 
har vi genomgått en förändring och utvecklats till en modern och 
attraktiv kommun med befolkningstillväxt och en stark turistde-
stination på en av Sveriges vackraste platser. För att kunna möta 
framtidens utmaningar måste vi växa. Höganäs vision innebär 
att vi år 2025 är 30 000 stolta invånare, framgångsrika företa-
gare som tillsammans är överens om att Höganäs är väl värt att 
investera i. Därför bjuder vi nu in er till att utveckla Höganäs 
tillsammans med oss! 

INTE STORT. INTE LITET. MER 
MITTEMELLAN LIKSOM
Småstadens charm i kombination med det geografiska läget gör 
Höganäs till mer än en småstad. Ingen storstad på något sätt, men 
väl ett medvetet trivsamt mittemellan. På vår färd mot framtiden 
samarbetar vi gärna med dragvilliga, nyfikna och utvecklings-
benägna investerare, entreprenörer och företag som vill utveckla 
möjligheter och miljöer i en charmigt levande kommun under 
förändring. 

MÅNGA VILL TILL HÖGANÄS!
Allt fler väljer att bo i Höganäs med närhet till storstäder, bra 
infrastruktur men också fantastisk natur. Vi blir fler och fler som 
längtar hit. Vi är nästan 30 000 stolta invånare och framgångs-
rika företagare som tillsammans är överens om att Höganäs är 
väl värt att investera i. För många är Höganäs det självklara valet 
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av bostadsort. Undersökningar visar att Höganäs kommun 
hamnar på förstaplatsen om invånarna själva får välja. Även 
företagsklimatet är på topp och ännu fler vill starta företag. 

VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN
Höganäs hänger med i utvecklingen och är en kommun för 
framtiden. Vi växer och vi bygger så att det knakar. Samtidigt 
utvecklar vi och förbättrar vår goda kvalitet. Här vill du vara 
med och bygga, utveckla och förfina platsen. Höganäs ska ha 
ett levande centrum med upplevelser där handel, kommunin-
vånare, besökare och företagare trivs.

STORT MEN ÄNDÅ LITET
Höganäs balanserar mellan småstad och storstad. Stor nog att 
rymma ett brett utbud av nöjen, kultur och service men liten 
nog att ha allt inom bekvämt avstånd. I Höganäs finns livs-
kvalitet, framåtanda och puls. Vi tänker nytt och här händer 
det saker! 

VI INVESTERAR OCH SATSAR!
Just nu pågår flera stadsutvecklingsprojekt, stora som små, 
i Höganäs. Vi gör stora satsningar, investerar för framtiden 
och staden växer på ett hållbart och attraktivt sätt. Arbetet 
med att utveckla centrum är en viktig del i helheten för en 
levande stad! 
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3. INVESTERINGSMÖJLIGHETEN

FASTIGHETERNA
Platsen som vi vill vidareutveckla är Höganäs hamn och 
här ligger fastigheterna Höganäs 36:1 och 36:2 som nu 
finns tillfälle att förvärva delar av (se bild). Fastigheterna 
som utgör hamnområdet i Höganäs ägs idag av kommu-
nen. Under vinterhalvåret utnyttjas merparten av hamn-
planen som uppställningsplats för båtar och på sommaren 
används idag delar av uppställningsytorna som parkering 
och ställplatser. 

HÖGANÄS HAMN 
Höganäs hamnområde med både marina och citybeach 
har ett unikt läge i direkt anslutning till stadskärnan (300 
m). Med sitt strategiska läge utgör Höganäs hamnområ-
de en viktig pusselbit i Höganäs centrum. Utgångsläget 
är perfekt för att göra området ännu mer attraktivt, året 
runt, för alla besökare. Hamnområdets kännetecken är 
hamnaktiviteter, bad och rekreation men också som indu-
strihamn. Genom hamnen löper även den nationella cy-
kelleden Kattegattleden samt den Europacertifierade Kul-
laleden. Båda lederna är viktiga attraktioner för besökare 
till regionen. Det finns två restauranger, ett mindre hotell, 
en hälsoklinik, kontor samt en inredningsbutik. I anslut-
ning till hamnens entré, väster om den inre bassängen, 
ligger Höganäs Båtsällskap. Bakom hamnområdet finns 
uppställningsplatser för båtar och ställplatser för husvag-
nar. I öster ligger Kvickbadet med kallbadhus, bryggor, 
lekplats, grönområde och strand, som ligger Höganäsbor-
na varmt om hjärtat. 

Det är nu dags att ta ett helhetsgrepp för hamnområdet 
i Höganäs och vi letar efter en eller flera aktörer som till-
sammans med oss kan och vill utveckla området.
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UTVECKLINGSPLAN
Höganäs Hamn har ett geografiskt mycket attraktivt 
läge med unika värden som ligger besökare och in-
vånare varmt om hjärtat.  Hamnen har utvecklats i 
etapper sedan 2004 och Höganäs kommun har redan 
idag investerat 10-tals miljoner i kajpromenader, servi-
cebyggnader, kallbadhus, lekplats, utegym med målet 
att skapa Sveriges bästa ”citybeach”. 

När det blev dags för etapp tre i utvecklingen av 
hamnen genomfördes en folkomröstning rörande 
möjlig utbyggnad av bostäder och hotell. Förslaget 
röstades emot med svag majoritet. Under 2017 inledde 
samhällsbyggnadsförvaltningen en utredning om hur 
Höganäs hamn kan utvecklas med fokus på kommun-
invånare, turister och båtliv, varvid en medborgardia-
log om hamnområdets framtid började genomfördes.

En tolkning av resultaten är att det finns starka åsikter 
kring hur hamnområdet inte bör utvecklas. Merpar-
ten anser att bygga bostäder, bygga stort och på höjden 
är det sämsta. Samtidigt är det också tydligt att en ut-
veckling måste till och därmed tycker att alternativet 
att låt det vara som det är, är det sämsta. 

I februari 2018 beslutade Kommunstyrelsen om rikt-
linjer för hamnområdets utveckling:

HAMNEN SOM EN DEL AV KOMMUNEN 
OCH BYGDEN
Hamnen är idag en av kommunens främsta besöksatt-
raktioner för såväl kommuninvånare som externa 
besökare. Utvecklingen av hamnen är en nyckelfak-
tor i kommunens ambition att i framtiden växla upp 
upplevelsenäringen. Utvecklingen måste dels handla 
om att skapa ett attraktivt område, dels hur hamnen 
ska bidra till och skapa förutsättningar för besöksnä-
ringen, företagen och invånarna i hela kommunen att 
utvecklas.
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KOPPLA SAMMAN STAD OCH HAMN
Trots de korta fysiska avstånden kan hamnområdet idag uppfattas som isolerat 
och avsides. Vi tror därför på att öka tillgängligheten till hamnområdet och att 
krympa de mentala avstånden genom att väva samman hamnen med stadskär-
nan och intilliggande områden.

GE HAMNEN LIV ÅRET OM
Hamnområdet har potential att leva upp under en större del av året. Kommu-
nen vill därför möjliggöra för invånarna att aktivera och göra området till en 
mötesplats för alla, årets alla timmar.

BYGG IN DE GRÖNA VÄRDENA
Hamnområdets gröna värden utgörs idag av väl tilltagna grönytor med svår-
definierade kvalitativa värden. Vi tror på att utveckla de gröna värdena genom 
platsbildningar och rumslighet som stimulerar till mötesplatser och aktiviteter.

I februari 2019 beslutade Kommunfullmäktige att som framtidsscenario för 
det fortsatta arbetet med utvecklingen av Höganäs hamnområde fastställa att:  

UTVECKLA HAMNEN OCH BYGG SMÅSKALIGT - OCH I HARMONI 
MED ÖVRIG BEBYGGELSE I HAMNOMRÅDET. 

EN LEVANDE MÖTESPLATS ÅRET RUNT
Höganäs vill få fler besökare och invånare att hitta ner till hamnen året om 
och vi vill få liv i hamnområdet även under årets mörka månader. För de som 
har sin båt i hamnen vill vi underlätta och skapa förutsättningar för fler före-
tag. Framförallt vill vi kombinera stadens utveckling med hänsyn till hamn-
områdets gröna ytor och möjligheter till avkoppling. 

Hamnområdet ska vara som ett gemensamt vardagsrum för de som bor och 
besöker hamnen. Här ska man kunna njuta av hav, frisk luft och citypuls på en 
och samma gång! Vårt fokus är på hållbarhet och attraktion för att förstärka 
upplevelsen av staden vid havet. Samtidigt är den angränsande Industriham-
nen en förutsättning för Höganäs och en utveckling i hamnen ska inte påverka 
verksamheten på ett negativt sätt.
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH FAKTA OM FASTIGHETEN
OMRÅDESSPECIFIKATION

Området omfattar delar av två fastigheter, Höganäs 
36:1 och Höganäs 36:2 (se skiss) vilka båda ägs av 
Höganäs kommun som avser att sälja delar av dessa. 
Hamnen är en småbåtshamn, fiskehamn och indu-
strihamn med tillhörande servicefunktioner. Befint-
lig vinteruppställning för båtar flyttas helt eller delvis 
utanför området för att lämna plats åt nyetablering.  
Placering av båtuppställning på vintern i närhet av 
hamnen är önskvärd för att minska transportbehov, 
vilket undersöks av Höganäs kommun parallellt med 
detta projekt.  

Angränsande fastighet Höganäs 36:91, söder om om-
rådet med byggnader utmed Kajpromenaden. Inom 
fastigheten ligger flera byggnader som ger plats åt en 
restaurang, kontorslokaler, butiker, serviceverkstad 
m.fl. Merparten av verksamheter är vända med sin 
framsida mot vattnet och strandpromenaden. Några 
verksamheter har huvudentréer norrifrån. För närva-
rande utnyttjas en del av båtuppställning som parke-
ring. 

I sydväst angränsar planområdet till Höganäsbolagets 
industrihamn, fastigheten Höganäs 35:1 som ägs av 
Höganäs AB. Industrihamnen med sin interna ang-
öringsväg från Höganäs AB:s industriområde ligger 
väster om området på ett avstånd mellan 200-450 
meter. Möjliga störningar från industrihamnen är 
industribuller samt utsläpp av stoft. Västerut ligger 
Reningsverket på ett avstånd 280-530 meter från om-
rådet. I första hand är det lukt från reningsverket som 
kan vara störande för omgivningen. Dock finns det 
inga klagomål registrerade under senare år.
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I norr och nordväst finns privatägda småhus. I öster ligger Höga-
näs stads centrala badstrand, Kvickbadet. Områdets yta är cirka 3,5 
hektar. Markhöjd inom området varierar mellan 2,0 och 3,0 möh. 

BYGGBAR YTA OCH HÖJD

Byggbar yta är satt till max 3 750 m2 BYA och max 7 500 m2 BTA 
(ovan mark) med möjlighet till flera byggnader. Förslag ska bygga 
vidare på småskaligheten i området och får uppgå till max två vå-
ningar. Enskilda delar kan vara tre våningar om andra delar av bygg-
nationen kompenseras med att vara lägre. 

DETALJPLAN

Ett genomförande av utvalt förslag villkoras av att en ny detaljplan 
baserad på förslaget vinner laga kraft. Vid detaljplanearbetet prövas 
områdets lämplighet samt allmänna och enskilda intressen. Detta 
kan innebära att förändringar i ursprungsförslaget kan behöva göras. 

KULTUR- OCH NATURMILJÖ

Kvickbadet, som ligger intill hamnen är värdefullt för rekreation och 
friluftsliv och det samma gäller grönytorna intill badet. Det finns 
potential att skapa ett sammanhängande grönstråk längs kusten, via 
Kvickbadet och vidare västerut genom hamnområdet.

Många byggnader i omgivningen har kulturhistoriska värden och 
kulturhistoriskt sett är hamnen en del av det gamla Höganäs Nedre. 
Inga kända fornlämningar finns inom området. 

Hamnen ligger inom riksintresse för högexploaterad kustzon. Vatte-
nområdena i och runt hamnen ligger inom riksintresse för friluftsliv. 
En bit ut i havet går en farled som är av riksintresse för kommunika-
tioner.

MARKFÖRHÅLLANDEN

Två översiktliga geotekniska undersökningar av området finns att 
tillgå som underlag. 1966 gjordes en preliminär grundundersökning 
och 1995 gjordes en översiktlig geoteknisk undersökning för plane-
rad bebyggelse för i huvudsak bostadsändamål vid Höganäs småbåts-
hamn. Båda undersökningar visar på ogynnsamma geotekniska för-
utsättningar för bebyggelse. 
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Mycket av marken i området är utfyllnadsmark, 
mestadels bestående av kolslagg med bränd lera 
underst, följt av ett lager tunt mulljordsskikt. 
Fyllningen i området är till största delen löst 
lagrad. Under utfyllnaden finns finsand, som 
är halvfast till fast lagrad. Enligt den geoteknis-
ka undersökningen från 1966 ligger bergytan 
ganska djupt och är ojämn. Genomsnittliga djup 
till berget uppges vara 8-10 meter under nivån 
±0,0. Kompletterande geoteknisk undersökning 
krävs för att klargöra bl.a. om det finns risk för 
sättningar. Grundvattennivå och eventuella för-
oreningar i marken är viktiga aspekter i utred-
ningen.

KLIMATANPASSNING OCH STRAND-
SKYDD

Enligt Höganäs översiktsplan bör ny bebyggelse 
och samhällsfunktioner av betydande vikt bör 
placeras med lägst grundläggningsnivå minst 
3 meter över havet (RH 2000). Vid avsteg från 
detta ska det motiveras med utredningar, karte-
ringar, riskbedömningar och den nya bebyggel-
sen och miljön ska vara utformad för att klara 
översvämningar exempelvis genom tekniska 
åtgärder och skydd. I översiktsplanen föreslås 

Höganäs hamn utvecklas genom förtätning. 
Här måste byggnader och infrastruktur säkras 
byggtekniskt eller användningen funktionellt 
anpassas. På sikt bör behovet av översvämnings- 
och våguppspolningsskydd och/eller beredskap 
för befintlig bebyggelse utredas i de så kallade 
riskområdena. Bebyggelse bakom hamnområ-
den kan säkras genom tillfälliga översvämnings-
skydd. Stigande hav och grundvatten, dagvat-
tenöversvämning och värmebölja för platsen bör 
studeras närmare. 

Strandskyddet återinträder automatiskt då en 
detaljplan som omfattar strandområden ändras. 
Beslut om att upphäva strandskyddet i en de-
taljplan fattas av kommunen och överprövas 
av länsstyrelsen. Planens genomförande kräver 
upphävande av strandskyddet inom hela eller 
alternativt stora delar av planområdet. För att 
strandskyddet ska kunna upphävas krävs sär-
skilda skäl enligt 7 kap. 18 c-d §§ miljöbalken. 
Höganäs kommuns bedömning är att en explo-
atering inom de aktuella områdena uppfyller det 
särskilda skälet ”Området har redan tagits i an-
språk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften.”
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TRAFIK OCH PARKERING 

Riksväg 111 söderifrån och riksväg 112 österi-
från fungerar som tillfartsvägar till centrum och 
vidare till hamnen. Från trafikrondellen vid Tri-
angelplatsen når man centrum och Kvickbadet 
via Storgatan. Hamnplanen angörs via Strand-
gatan. Strandgatan kan nås norrifrån via Bruks-
gatan samt från centrum via Storgatan-Strand-
gatan/Köpmansgatan eller via Centralgatan. 
Bruksgatan-Strandgatan fungerar som ett sam-
manbindande stråk och används bl a för tunga 
transporter från och till Höganäs småbåtshamn. 

Tillfart till hamnplanen framstår idag som ode-
finierad, det är svårt att hitta från centrum till 
hamnen. Kontakt mellan centrum och hamnen 
är därför en viktig aspekt vid utformning av om-
rådet. Även visuella kontakter/gångstråk mellan 
området och Köpmansgatan/Storgatan bör för-
tydligas och förstärkas.

Även inne i hamnområdet är kommunikationer 
mellan olika delar och funktioner oklara och 
svårlästa. För alla trafikanter, oavsett färdsätt, 
blir det svårt att orientera sig. Avsaknad av tyd-
liga transportvägar inom området bidrar till en 
ganska rörig trafik- och parkeringssituation spe-
ciellt under sommarhalvåret. 

Till skillnad från de svårlästa bilvägar finns det 
tydliga och raka gc-stråk från centrum till hamn-
planen i förlängning av Sundsgatan och Pridesga-
tan. Det finns även en tvär gc-förbindelse (Kulla-
leden) mellan Kvickbadet och Strandgatan. Det 
saknas ett gc-stråk utmed vattnet mellan kajpro-
menaden och gc-stråket utmed Kaptensgatan.

För befintliga verksamheter inom området och 
besökare till hamnen behövs åtminstone 100 par-
keringsplatser som måste säkras inom området i 
anslutning till befintlig bebyggelse. Parkeringsbe-
hovet för tillförda verksamheter beräknas utifrån 

hur många besökare och anställda som beräknas 
komma dit. Om det inte finns anledning att göra 
någon annan bedömning utgår kommunen från 
att 60 procent av dem kommer med bil. 

TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Kommunala ledningar för vatten och avlopp 
finns i anslutning till området. Dagvattenfrå-
gan bör utredas separat.  Befintliga ledningsstråk 
inom området kan komma att behöva flyttas i 
samband med ett genomförande, den västra plat-
sen korsas av tre större ledningar (avlopp och 
dagvatten) med ganska dålig lutning och är tek-
niskt sett ganska svåra att flytta.
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4. VÄLKOMMEN TILL SKÅNE OCH 
ÖRESUNDSREGIONEN

- EN STORSTADSREGION MED 3,9 MILJONER INVÅNARE
Närheten till Öresund och Europa bidrar till att 
det är attraktivt att både bo, besöka och verka 
i Skåne. Skåne är en av Sveriges tre storstadsre-
gioner och utgör tillsammans med Köpenhamn 
Öresundsregionen, en europeisk storstadsregion 
med 3,9 miljoner invånare. Öresundsregionen 
är till stor del sammanbunden av infrastruktur 
som möjliggör tät samverkan och integration. 
Tillgängligheten bidrar till ökad arbetskraft, 
fler arbetstillfällen, fler utbildningsmöjlighe-
ter, stort kulturutbud, bostäder och rekreation 
i Öresundsregionen. Skåne är porten till och 
från Europa!

Skåne län är Sveriges tionde till storleken och 
har drygt 1,3 miljoner invånare. Skåne län 
består av 33 kommuner och residensstaden 
Malmö grundades redan på 1200-talet. Befolk-
ningen i Skåne har sedan 1994 till 2019 ökat 
med 25 %. Skåne är tätbefolkat och har 125 
invånare per km2 i jämförelse med 25 invånare 
per km2. Alla Skånes 33 kommuner har haft en 
befolkningstillväxt under åren 2014-2019, där 
befolkningen ökat mest i västra Skåne.
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Medelåldern i Skåne är relativt låg, 40,9 år, vilket 
är tredje lägst i Sverige. Utbildningsnivån följer 
till stora delar rikssnittet med undantag för ande-
len högutbildade med eftergymnasial utbildning 3 
år eller mer, som är 26,8 % i jämförelse med riks-
snittet på 25,4 %. Skattekraften per 1000 invånare 
är något lägre i Skåne än riket i snitt. Högst skat-
tekraft har man på Skånes västkust där Vellinge, 
Staffanstorp, Kävlinge, Lomma och Höganäs ligger 
över index 100, dvs högre än rikssnittet.

NÄRINGSLIVET I SKÅNE
Öresundsregionen är en attraktiv region för företag. 
Några anledningar till detta är de många universite-
ten och att regionen är ledande inom medicin, bio-
teknologi (Medicon Valley), IT och livsmedel. Sve-
riges största forskningsanläggningar, ESS och Mav 
IV, ligger i Lund och det finns ett tiotal inkubatorer 
i regionen. De största företagen i Skåne är Peab Sve-

rige AB med över 2 600 anställda, Postnord Sverige 
AB med ca 2 400 anställda och Axis Communica-
tion AB med ca 2 000 anställda. Andra kända Skå-
ne-företag är tex Absolut Vodka, Tetra Pak, Oatly, 
Alfa Laval och IKEA har sitt huvudkontor i Skåne. 
Vad få vet är att världens snabbaste bil byggs hos 
Koenigsegg i Ängelholm och att i Höganäs skapa-
des de första klickgolven hos Välinge Innovation. 

Andelen företag inom handel, hotell och restaurang, 
personliga och samhälleliga tjänster samt fastighet, 
försäkring och kreditinstitut är högre än rikssnittet 
medan areella som jordbruk, skogsbruk och fiske är 
lägre än riksgenomsnittet. 
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Antalet arbetsställen med anställda var 2019 
drygt 53 000 vilket motsvarar 12,5 % av 
samtliga arbetsställen med anställda i riket. 
Antalet nystartade företag per 1000 invå-
nare (16-64 år) var under 2018, 11,2 vilket 
är näst högst i landet efter Stockholms län. 
Andelen nya företag med kvinnliga ledare 
var under samma år på tredje plats i Sverige 
med 7,4 per 1 000 kvinnor (16-64 år), efter 
Stockholms och Gotlands län.

TILLGÄNGLIGHET
Skåne fick 1953 Sveriges första motorväg 
mellan Malmö och Lund. De skånska motorvägarna hade redan från början internationell anslutning 
genom färjorna. När Öresundsförbindelsen blev färdig, anslöts denna till det övriga skånska motor-
vägsnätet som idag är idag dominerat av E6/E20, E4 och Öresundsbron (E20) samt dess motorvägsan-
slutningar som knyter samman det skånska motorvägsnätet med Köpenhamn och kontinenten. Som 
gränsregion hanterar Skåne en stor del av svenska företags transporter. Den så kallade transittrafiken är 
mycket omfattande – varje år rullar drygt en miljon lastbilar genom Skåne – och trafiken väntas öka 
kraftigt, inte minst när Fehmarn Bältförbindelsen mellan Danmark och Tyskland beräknas stå klar 
2028.

Skånes järnvägsnät är ett av Sveriges mest använda järnvägsnät. Järnvägsnätet är extremt tätt och väl-
utbyggt med 70 järnvägsstationer och förbindelser till de flesta större orterna i Skåne liksom många 
mindre orter. Trafiken är mest utvecklad i västra Skåne mellan de tre största städerna Malmö, Helsing-
borg och Lund samt till Köpenhamn på den danska sidan av Öresund. Fjärrtrafiken utgörs huvudsak-
ligen av tåg till Stockholm, Göteborg eller via Köpenhamn ut i Europa. Stora infrastruktursatsningar 
har genomförts i Skåne sedan 1990-talet, bla Öresundsförbindelsen, Citytunneln och Hallandsåstun-
neln. 

Antal arbetsställen med anställda 1998 - 2019
Index år 1998 = 100

Källa: SCB, Företagsregistret

Skåne län
Riket
Skåne län
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I Skåne finns tre flygplatser för linjetrafik, Malmö Airport, Ängelholm-Helsingborg samt Kristianstad 
flygplats. Malmö Airport är den största med avgångar till ca 40 olika destinationer och över 2 miljoner 
resenärer per år. Ängelholm-Helsingborg och Kristianstad erbjuder främst linjetrafik till Stockholm 
samt charterflyg. På behändigt avstånd ligger även den största flygplatsen i Norden, Copenhagen Air-
port, med över 30 miljoner passagerare per år och drygt 180 destinationer.

KOMMANDE INFRASTRUKTURSATSNINGAR
Den kommande Fehmarn Bält-tunneln som godkändes av den tyska myndigheten 2019 placerar regi-
onen i en ny nordeuropeisk kontext. Tack vare tunneln kommer Hamburg nås på cirka tre timmar och 
kortare restider väntas för både bil och tåg till Sveriges största exportmarknad. Snabbare och enklare 
förbindelser till Hamburg skapar potential för nordvästra Skånes besöksnäring då både kundmöten, 
affärsresor och kortare semesterresor blir mer attraktivt för den tyska marknaden. Tunneln förväntas 
vara i bruk år 2028. 

För tillfället pågår en utredning för en fast förbindelse, HH-tunneln, mellan Helsingborg och Helsin-
gör. Det finns än så länge inga beslut men förbindelsen skulle innebära en halverad restid, 40 minuter, 
till Helsingborg från Köpenhamn. Förutom kortare restider skulle en tunnel skapa goda förutsättning-
ar för regionen med ny kapacitet för utveckling och tillväxt. 

Under 2020 öppnar kongressanläggningen Clarion Hotel & Congress Sea U i Helsingborg, vilket 
skapar goda förutsättningar för överspillseffekter till Höganäs. Utbygganden av Västkustbanan mellan 
Helsingborg och Ängelholm planeras att påbörjas under 2020. 
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Höganäs kommun är belägen i nordvästra 
Skåne. Kommunen omfattar Kullahalvön 
i nordväst och är en gammal kulturbygd. 
Befolkningen uppgick till cirka 26 900 
år 2019, vilken väntas stiga till 30 000 
personer år 2025. Det motsvarar en 
befolkningsökning mer än dubbelt så hög takt 
som rikets medeltal.

Kommunens kraftiga befolkningsutveckling kom-
mande år, i likhet med tidigare år, är i huvudsak 
ett resultat av inflyttning. Bostadsbyggandet i Hö-
ganäs har varit högt under de senaste åren, vilket 
också väntas fortsätta för att uppnå de politiska 
målen om att bygga minst 2 700 bostäder till år 
2035. 

Arbetslösheten i Höganäs har under den senaste ti-
oårsperioden varit ungefär två procentenheter lägre 
än riket och haft en fallande trend sedan 2013. 
5,5 % procent av den registrerade arbetskraften är 
utan arbete i Höganäs kommun enligt Arbetsför-
medlingen vilket är betydligt lägre än rikssnittet 
på 7 %. Förvärvsfrekvensen är 81,1 % i jämförelse 
med Sverigesnittet 79,5 %

Andelen högutbildade är högre i Höganäs med 
46,2 % med eftergymnasial utbildning jämfört 
snittet i riket 43 % (2018). 

BÄSTA NÄRINGSLIVSKLIMATET I 
SVERIGE 
I Höganäs månar vi om företag, entreprenörskap 
och företagsamhet. I Sveriges kommuners och Re-
gioners kvalitetsmätning Insikt, där kommuners 
service gentemot företag mäts, placerar sig Höga-
näs på första plats i Sverige med ett NKI på 85. I 
Svenskt Näringslivs ranking av kommuner place-
rade sig Höganäs på plats 2 av samtliga Sveriges 
kommuner. Näringslivet anser i undersökningen 
att kommunpolitikernas och allmänhetens attity-
der till företagande är positiva samtidigt som det är 
förhållandevis lätt att hitta rätt kompetens i kom-
munen. 

Det finns närmare 3 500 företag i Höganäs 
kommun. Majoriteten av invånarna är anställda i 
små och medelstora företag och omkring en fjärde-
del av arbetstillfällena finns i tillverkningsföretag. 
De största företagen i kommunen är bland annat 
Höganäs AB (780 anställda), Välinge Innovation 
(220 anställda), Calderys Nordic (170 anställda), 
HA Bygg (100 anställda) och Nordic Waterproo-
fing (70 anställda). 

Höganäs är en entreprenörskommun och ande-
len invånare (20–64 år) som driver företag är 
9,4 % jämfört med Sverigemedel på 6,3 % och 
antal nyföretagsamma personer per 1 000 invånare 
var 2018 11,6 jämfört med Sverigesnittet på 10,2. 

5. OM HÖGANÄS KOMMUN
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Koncern
Anställda

2019

1 Peab ab 6 076

2 Ica Handlarnas Förbund 1 703

3 IKEA 1 550

4 Compagnie de Saint 
Gobain 868

5 Lindab International AB 793

6 Höganäs Holding AB 780

7 Johnson & Johnson Inc 725

8 Pai Partners 698

9 Bravida Holdingn AB 675

10 Nobina AB 675

11 Attendo AB 650

12 Total Produce Plc 648

13 AcadeMedia AB 644

14 Axel Johnson-gruppen 565

15 Dsv A/S 527

16 Resurs Holding AB (publ) 508

17 BrA Invest CKS AB 470

18 Assa Abloy AB 428

19 Greenfood Cidron Sarl 427

20 Christer Ohlsson Invest AB 423

20 STÖRSTA ARBETSGIVARNA
I HELSINGBORGSREGIONEN
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Höganäs kommun ingår i Familjen Helsingborg, 
ett samarbete mellan 11 kommuner i nordväs-
tra Skåne. Familjen Helsingborg är en del av det 
expansiva Greater Copenhagen-samarbetet som 
syftar till att gemensamt främja turism, närings-
livsetablering och inflyttning till regionen. Med 
drygt 350 000 invånare och över 31 000 företag 
utgör Familjen Helsingborg en stark knutpunkt 
för investeringar och kunskap, vilket resulterat i 
att flera såväl nationella som internationella före-
tag etablerat sig i regionen. De största företagen 
beräknat på antal anställda är bland annat PEAB, 
IKEA och Johnson & Johnson Inc. 

Familjen Helsingborg har ett näringsliv som vilar 
på i huvudsak tre ben: handel, livsmedel och be-
söksnäring. Sett i ett större perspektiv är regionen 
dessutom ett expansivt område för utbildning och 
logistik. 
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TILLGÄNGLIGHET
Närmaste flygplats är Ängelholm Helsingborg 
Airport. Flygplatsen ligger drygt 30 kilometer 
från Höganäs hamn och nås inom cirka 30 mi-
nuter med bil. Flygplatsen har ett vanligt år cirka 
4 400 årliga avgångar och ankomster till Bromma 
Stockholm Airport och Stockholm Arlanda Air-
port. Flygplatsen har även säsongsanpassad regul-
järtrafik till Mora/Sälen, Visby och Östersund. 
Höganäs ligger endast 30 minuter från flygplatsen, 
vilket är en fördel för tillresta affärsresenärer. Regi-
onen största flygplatser, Copenhagen Airport och 
Malmö Sturup, nås inom drygt 90 minuters bil-
färd från Höganäs. Från Copenhagen Airport går 
det direkttåg till Helsingborg. 

Höganäs har god tillgänglighet till samtliga stor-
städer på västkusten och till Danmark och Köpen-
hamnsregionen. Höganäs har ett fördelaktigt läge 
eftersom länsvägarna 111 och 112 som går genom 
kommunen ansluter till Europavägarna E4/ E6/
E20. 

Höganäs kommun trafikeras av sju olika busslin-
jer till bland annat Landskrona och Helsingborg. 
Helsingborg med sina dryga 145 000 invånare nås 

inom 30 min med buss och bil. 
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STADSUTVECKLING
STADSKÄRNAN OCH STORGATAN 

Vi tror på vår stadskärna och har målet att bli Årets 
stadskärna inom ett par år. För att utvecklas vill vi 
satsa. Med ett levande centrum blomstrar handeln 
och upplevelserna blir fler. Med en naturlig mötes-
plats blir det nära till butiker och restauranger och 
mindre genomfartstrafik, vilket lockar ännu fler 
näringsidkare att etablera sig i centrum. Storgatan 
mitt i centrum byggs därför om och beräknas vara 
klart 2021. Förslaget heter ”Hela Höganäs på röda 
mattan” och har tagits fram av White arkitekter. 
Ett besök på Storgatan ska vara som att gå på röda 
mattan och inbjuda till att vara här.  

MÖLLE HAMN 

I den anrika turistorten Mölle har Höganäs 
kommun investerat och utvecklat hamnen för att 
locka fler besökare och skapa bättre möjligheter för 
verksamheter att utvecklas och förlänga säsongen. 

TORNLYCKAN 

Den nya stadsdelen komma att innehålla cirka 
700 bostäder och med jämn utbyggnadstakt fär-
digställas inom en 15 årsperiod. Hela området 
omfattar cirka 22,5 hektar och ligger i sydöstra 
Höganäs där staden möter det öppna landskapet. 
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BIBLIOTEKET BLIR KULTURHUS 

Under 2021 inleds ombyggnaden av biblioteket till att bli ett kombinerat kulturhus och bibliotek. 
Höganäs kommun investerar 95 miljoner kronor i om- och tillbyggnaden som kommer stärka stads-
kärnans attraktivitet ytterligare.



TURISM OCH BESÖKSNÄRING 
När New York Times listade 52 resmål som de 
ansåg var värda ett besök hamnade Skåne på plats 
9. Höganäs kommun har tack vare sin storslag-
na natur lyckats sätta sitt namn på kartan genom 
Kullaberg som är ett av Sveriges mest besökta na-
turreservat med internationell dragningskraft. År-
ligen kommer över 500 000 besökare till Kulla-
berg. Genom Höganäs löper två stora leder som 
lockar många besökare; Kattegattleden, en 37 
mil lång nationell cykelled mellan Helsingborg 
och Göteborg. Och Kullaleden, en vandringsled 
som är en del av Skåneleden och har som enda 
svenska vandringsled fått den internationella kva-
litetsmärkningen ”Leading Quality Trail”. Hela 
kommunen med parker, hav, sandstränder, buti-
ker, museum och kaféer kan upplevas till fots eller 
med cykel. 

I Arild ligger en 18- håls golfbana som rankades 
2017 av Golf Digest som en av de 30 bästa anlägg-
ningarna i Norden och i regionen finns mer än 
30 golfbanor inom 45 min körtid. En stor bidra-
gande faktor till Höganäs popularitet och starka 
varumärke är keramiktraditionen som lockar stora 
mängder besökare till bla handelsplatserna Maga-
sin 36 samt Outlet-området. Idag finns ett tret-
tiotal keramikverkstäder att besöka i kommunen. 

Mat- och dryckesdestinationen är också ett kän-
netecken för Höganäs och Kullabygden. Det finns 
bland annat fyra vingårdar, många populära res-

tauranger och en mycket framgångsrik saluhall i 
kommunen. I juni 2019 öppnade event- och kon-
ferenslokalen Blå Hallen med drygt 5 000 kva-
dratmeter användbar yta skapar förutsättningar 
för att anordna större besöksdrivande evenemang.

BESÖKSMÅL   ANTAL BESÖKARE 

• Kullabergs naturreservat   500 000 

• Ittala Outlet    134 000 

• Kullabergs Naturrum   130 000 

• Flickorna Lundgren   100 000 

• Kullabergs Fyr + Café         60 000 

• Pannkaksladan    49 000 

• Keramiskt Center    41 000 

• Höganäs museum och Konsthall 17 000

• Mölle GK     11 000 

• Höganäs Bryggeri    6 000 

• St Arilds Golfklubb    6 000 
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HOTELLMARKNADEN
Hotellmarknaden i Höganäs kommun består av nio hotell med sammanlagt 199 rum och under 2021 
öppnar Villa Brunnby (fd Brunnby Gård) med 44 nyrenoverade rum. 

Anläggningarna kännetecknas av ett mindre rumsutbud och håller generellt hög standard. De två störs-
ta hotellen är Rusthållargården och Grand Hotel Mölle med 62 respektive 51 rum. 2018 noterades 
beläggningsgraden i Höganäs kommun till 42 procent, vilket är den högsta noteringen sedan 2009. 
Utvecklingen är ett resultat av en stark konjunktur och ett ökat privatresande. Snittpriset har haft en 
positiv utveckling den senaste tioårsperioden och noterades till drygt 1 200 kronor i fjol. Den höga 
snittprisutvecklingen kan hänföras till kommunens negativa tillväxt i disponibla rum. Nyckeltalen re-
sulterade i ett RevPAR, logiintäkt per disponibelt rum, om 470 kronor. 

Hotellmarknaden i Familjen Helsingborg består av 72 hotell fördelat på 11 kommuner. 2018 noterades 
en beläggningsgrad om 57 procent. Snittpriset är cirka 180 kronor lägre än Höganäs kommun, vilket 
gav ett RevPAR om 543 kronor.

26



27

ANTAL GÄSTNÄTTER NORVÄSTRA SKÅNE

BOENDETYP SKÅNE 2019
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”SYNDEN I MÖLLE”
Svensk turism föddes i Kullabygden och Mölle är en av Sve-
riges äldsta turistorter. Under 1800-talets andra hälft dök de 
första utländska gästerna upp för att ströva i de natursköna 
omgivningarna, klättra på klipporna, bada och koppla av.

Runt år 1890 briserade så den stora bomben: män och kvinnor 
badade ihop! Helt öppet och ogenerat. Det var en knall som 
gav eko långt ut i Europa och folk strömmade till för att upple-
va ”Synden i Mölle”. Till och med den tyske kejsaren Vilhelm 
II hittade till Mölle. I juli 1907 stannade han till med sin yacht 
”Hohenzollern” i några dagar och fick med egna ögon skåda 
den synd han läst om i tidningen hemma. Det finns dock inga 
bildbevis på att han själv badade. 

Och när Mölle äntligen fick sin efterlängtade järnväg 1910, 
som gick ända fram till samhällets nybyggda stationshus, då 
kom det stora lyftet för orten och badturismen. Bara med tåg 
anlände runt 50 000 badgäster det året. Tyskar åkte direkttåg 
från Berlin och via Paris och London kom också en ansenlig 
mängd britter och fransmän. Som mest hade Mölle 35 hotell 
och pensionat.
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Marknadsunderlaget på boendemarknaden finns med utgångspunkt från definierade 
fastigheter nedbrutna efter ett antal segment.

Dessa segment är fyra till antalet efter följande avstånd:
< 45 km
< 90 km
< 180 km
< 360 km

UNDERLAG AV BOENDE

Höganäs kommun har identifierat följande nyckelsegment i definitionen av det tillgängliga 
marknadsunderlaget.

PRIMÄRT MARKNADSUNDERLAG AV BOENDE

(upp till 180 km från föreslagen fastighet)

Inkluderar delar av Skåne, Danmark, Halland Blekinge och Kronoberg. Kalmar-, Jönkö-
pings- och Östergötlands län.

Den primära marknaden uppvisas nedbrutet efter tre delar: 0–45 km, 0–90 km samt 0–180 
km.

SEKUNDÄRT MARKNADSUNDERLAG AV BOENDE

(upp till 360 km från föreslagen fastighet)

Inkluderar stora delar av södra- och mellersta Sverige innehållande stora delar av länen: 
Västra Götaland, Skåne, Blekinge, Östergötland, Kalmar och dessutom till väsentliga delar 
av Danmark.
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6. BEFOLKNINGS- OCH 
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Sources: Esri, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, N Robinson, NCEAS, NLS, OS, NMA, Geodatastyrelsen, Rijkswaterstaat, GSA, Geoland, FEMA, Intermap and the GIS user community

Resultat
Avståndsintervall

≤ 45km
≤ 90km
≤180km
≤360 km

Underlag
Höganäs

¯

0 50 100 15025 km

TJÄNSTEOMRÅDEN
BEFOLKNINGS- OCH MARKNADSUNDERLAG

AVSTÅNDSSEGMENT
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1

172 282 172 303 65 471 56 477 63 368 67 86745 km

1 386 946 695 189 691 755 266 372 244 370 274 507 261 05890 km

5 415 662 2 702 649 2 713 011 961 446 965 337 1 022 076 1 083 429180 km

11 840 207 5 943 615 5 896 584 2 115 395 2 114 051 2 175 107 2 354 825360 km

TOTAL

POPULATION

TOTAL 

POPULATION

MÄN

TOTAL 

POPULATION

KVINNOR

TOTAL 

POPULATION

ÅLDER 0-15

TOTAL 

POPULATION

ÅLDER 16-29

TOTAL 

POPULATION

ÅLDER 30-44

TOTAL 

POPULATION

ÅLDER 45-59

344 585 91 402

340 639

1 383 374

3 080 829

TOTAL 

POPULATION

ÅLDER 60+
2020

INTERVALL

2

183 586 183 608 69 745 59 899 66 932 71 02145 km

1 476 300 738 105 738 195 283 564 258 108 289 945 273 20790 km

5 668 945 2 815 904 2 853 041 996 260 993 739 1 072 424 1 099 823180 km

12 397 102 6 181 263 6 215 839 2 197 763 2 174 981 2 282 856 2 388 556360 km

TOTAL

POPULATION

TOTAL 

POPULATION

MÄN

TOTAL 

POPULATION

KVINNOR

TOTAL 

POPULATION

ÅLDER 0-15

TOTAL 

POPULATION

ÅLDER 16-29

TOTAL 

POPULATION

ÅLDER 30-44

TOTAL 

POPULATION

ÅLDER 45-59

367 194 99 598

371 476

1 506 700

3 352 944

TOTAL 

POPULATION

ÅLDER 60+
2025

INTERVALL

PROGNOSTISERAD UTVECKLING AV TILLGÄNGLIGT BEFOLKNINGSUNDERLAG

Samtliga marknadssegment uppvisar en befolkningsmässig tillväxt på ca 10% till år 2030. 

Den totala marknaden och marknadsunderlaget 0–360 km kommer till år 2030 utvecklas till ca 12,7 
miljoner människor.

Till detta kan konstateras att även den primära marknaden med marknadsunderlaget 0–180 km år 
2030 kommer att närma sig 5,8 miljoner människor.
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3

190 486 190 509 71 361 63 382 68 394 72 25645 km

1 528 918 764 412 764 505 290 203 273 163 295 899 278 00290 km

5 838 570 2 899 406 2 939 163 1 035 510 1 005 500 1 118 390 1 068 221180 km

12 765 755 6 364 119 6 401 636 2 278 935 2 206 725 2 376 388 2 330 927360 km

TOTAL

POPULATION

TOTAL 

POPULATION

MÄN

TOTAL 

POPULATION

KVINNOR

TOTAL 

POPULATION

ÅLDER 0-15

TOTAL 

POPULATION

ÅLDER 16-29

TOTAL 

POPULATION

ÅLDER 30-44

TOTAL 

POPULATION

ÅLDER 45-59

380 994 105 602

391 650

1 610 949

3 572 780

TOTAL 

POPULATION

ÅLDER 60+
2030

INTERVALL

4

45 km

10 %90 km

8 %180 km

8 %360 km

TOTAL ÖKNING %

11 %

2020-2030

INTERVALL
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7. INTRESSEANMÄLAN
Inlämnade intresseanmälningar ska vara skrivna på svenska eller engelska. De ska innehålla 
en koncepthandling som i text och bild kortfattat beskriver hur intressenten önskar utforma 
området. Inlämnade förslag ska innefatta funktionerna nedan.

HOTELL

En hotellbyggnad med konferensmöjligheter samt 
ev. restaurang på gatuplan. 

TILLHÖRANDE PUBLIK VERKSAMHET

En publik verksamhet placerad antingen i 
anslutning till hotellet eller på annan plats inom 
området. 

OFFENTLIG PLATS

Ett sammanhängande offentligt rum i Höganäs 
hamn med koppling till stadskärnan. 

INTRESSEANMÄLAN SKA OMFATTA 
FÖLJANDE DELAR: 

• Koncepthandling 
En kortfattat beskrivning av förslaget med ovan 
nämnda funktioner samt klimatanpassning i text och 
illustrationer samt en tydlig vision om utvecklingen av 
Höganäs hamn samt dess arkitektoniska gestaltning. 

• Beskrivning av intressenten och dess team:  
Arkitekt, byggherre och hotellaktör, aktör till 
den publika verksamheten samt restaurang inkl. 
kontaktuppgifter. 

• Tänkt ägandeförhållande 

• Ratingintyg 
Ett högst tre månader gammalt ratingintyg, enligt UC’s 
soliditets-/likviditetsbedömning för respektive part i 
teamet. 

• Skatteverkets blankett SKV 4820 
för respektive part i teamet (högst tre månader gammal). 

• Finansiellt upplägg

• Referensprojekt från respektive part i teamet.

7.
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BEDÖMNINGSKRITERIER: 

Hur väl förslaget tar hänsyn till redovisade för-
utsättningar och förhåller sig till uppsatt utveck-
lingsplan för Höganäs hamn:

• Utveckla hamnen och bygg småskaligt - och i 
harmoni med övrig bebyggelse i hamnområdet 

• Hamnen som en del av staden och bygden

• Koppla samman stad och hamn

• Ge hamnen liv året om

• Bygg in de gröna värdena

• Intressentens sammansättning och dess ekonomiska 
och organisatoriska förmåga. 

• Referensprojektens relevans och kvalitet, 
arkitektoniska referenser samt referenser på erfarenhet 
avseende ägande, drift och förvaltning av hotell, 
restaurang samt eventuell tillhörande verksamhet 

• Ekonomi - redovisat riktvärde för kommande 
köpeskilling.

TIDPLAN

• 15 september 2020 - Intresseanmälan öppnar

• 20 november 2020 – Sista dag för att lämna in 
intresseanmälan

• Preliminärt 20 december 2020 – Kommunen 
meddelar om och vilken intressent man avser att gå 
vidare med

DIREKTANVISNING

Fastigheten kommer att direkt anvisas till utvald 
intressent. En direktanvisning innebär att kommu-
nen väljer ut en byggherre som får mark anvisad. 
Direktanvisning sker då det finns särskilda motiv 
att välja en viss intressent, exempelvis då Höganäs 
hamn är ett unikt projekt samt att kommunen 
önskar en viss profil i området. 

Direktanvisning är också aktuell i området då 
markområdet tidigare funnits ute för markanvis-
ning utan att någon byggnation kommit till stånd. 
Markanvisningen görs i ett tidigt skede och ger in-
tressenten möjlighet att till viss del vara delaktig i 
detaljplanearbetet och utredningsarbetet. Markan-
visning sker i enlighet med kommunens riktlinjer.  

Värdering av fastigheter sker i samerkan mellan 
kommun och intressent. Att detaljplanen vinner 
laga kraft blir en förutsättning för att marköver-
låtelsen eller upplåtelsen ska kunna genomföras. 
Observera att kommunen inte kan garantera bygg-
rätten innan ny detaljplan vunnit laga kraft för det 
aktuella markområdet.
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FRÅGOR OCH KOMMUNIKATION
Eventuella frågor ställs skriftligen till Place Promotion Sweden AB som även har rätt att korrespon-
dera med andra intressenter avseende eventuella kompletterande uppgifter om inlämnade förslag. 
Intressenter får ej ta direktkontakt med deltagare i projektgruppen, förutom utsedd kontaktperson.

VÅR SAMARBETSPARTNER - PLACE PROMOTION SWEDEN AB
• Joakim Ljungqvist, joakim@placepromotion.se

• Roger Mellin, roger@placepromotion.se
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Introduktion

Detta är ett underlag från vår grupp av nordvästra skåningar som 
består av en erfaren arkitekt Göran Knabe, en internationell hotelier
Christopher Alm tillsammans med en aktiv företagsbyggare och
finansiär, Magnus Jansson.Vi har tagit fram följande underlag med
inspiration av de underliggande ledord som Höganäs Kommun
har tagit fram för att säkra att hamnens utveckling blir en
inspirerande och mångsidig etablering i lika delar för de
tillresande så som för borgaren

• Utveckla hamnen och bygg småskaligt 
• I harmoni med övrig bebyggelse i hamnområdet 
• Hamnen som en del av staden och bygden 
• Koppla samman stad och hamn
• Ge hamnen liv året om 
• Bygga in de gröna värdena 

KULLABYGDENS
HAMNBADSHOTELL

SPA & RÖKERI

Nordvästra parkeringen med hamnutsikt framför lilla hamnbassänagen.

Page 279 of 489



Konceptbeskrivning

NORDVÄSTRA
PARKERINGEN OCH 
OFFENTLIG PLATS

Nordvästra Parkeringen 
Här etableras merparten av byggnaderna allt runt torget. Hotellet
med sitt spa i översta etaget, de två semester-annexen med mer
ämnade hotellrum för veckouthyrning, annexerna innehåller även
surdegsbageriet och konditoriet samt blomsterhandeln, I centrum
står restaurationsbyggnaden med rökeriet/fiskhandeln och vår
casual fine dinning samt ett mindre växthus. 

Offentlig Plats 
Runt på torget etableras uthyrningsbara bodar samt stånd.
Vi har som avsikt att samarbeta med det lokala näringslivet med 
events och happenings under året som farmers market och fira högtider. 
Allt för att skapa en naturlig “top of  mind”destination kring områ-
det så det blir lika viktigt att besöka som Kullen, Vingårdarna, Holy 
Smokes, outlets och magasin 36 och mycket mycket annat. 

lokaler 224 kvm

bar/rec

kök

rökeri

lobby
lokaler 224 kvm

garderober

skala 1:200

Markplan
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Konceptbeskrivning

UTBUD &
TILLHÖRANDE

PUBLIKA
VERKSAMHETER

-   Hamnbadshotell, mötesrum och spa
-   Semesterannex för primärt veckouthyrning
-   Spa & Outdoor soaking pool i översta etagen av hotellbyggnaden. 
-   Surdegsbageri & Konditori med liten uteservering placerat i
     bottenplan på det nordvästra anexet för åretrunt drift.

-   Träningsanläggning/Gym - Öppet året runt 
-   Rökeri, Fiskhandel & Taverna med inne och
     ute-servering i bottenplan i rökeribyggnaden för åretrunt drift.
-   Casual Fine Dinning / inne- och uteservering,
    placerat på våning två ovan rökeriet.
-   Växthuset för möten, events, föreläsningar,
    konserter och sammankomster.
 -  Blomsterhandel, i bottenplan i det södra annexet.
    Öppet året runt. 

-  Uthyrningsbara små fiskebodar för pop up’er och
    marknadsdagar. Utplacerade runt torget.
-  2 Utomhus paddelbanor
-  En härlig lekplats mellan Rökeriets och Bageriets uteserveringar.

Page 281 of 489



Koncept och utbud 

SOM DRIVS
AV HOTELLET

-   Hamnbadshotell, mötesrum och spa
-    Semesterannexen
-    Spa & Outdoor soaking pool i översta 
      våningen av hotellbyggnaden.
-    Rökeri, Fiskhandel & Taverna med inne och uteservering 
     i bottenplan i rökeribyggnaden för åretrunt drift.
-   Casual Fine Dinning / inne- och uteservering,
     placerat på våning två ovan rökeriet.
-  Växthuset för möten, events, föreläsningar,
-  konserter och sammankomster.
-  2 Utomhus paddelbanor
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Koncept och utbud 

SOM ARRENDERAS
UT AV HOTELLET

-   Surdegsbageri & Konditori med liten uteservering placerat i      
     bottenplan på det nordvästra anexet för åretrunt drift.
-   Blomsterhandel, i bottenplan i det södra annexet.
     Öppet året runt.
-   Uthyrningsbara små fiskebodar för pop up’er och 
     marknadsdagar. Utplacerade runt torget.
-   Träningsanläggning/Gym
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Tillhörande publika verksamheter  

Page 284 of 489



Konceptbeskrivning

HAMNBADSHOTELLET
& SPA 

Hamnbadshotellet 
-  Vi siktar på att skapa ett romantiskt livsstilshotell med tydlig
   hållbarhetsfokus med ca 60-75 rum med inspiration från
   Kaptensvillor och Kullabygdens badhistorik.  
-  Annexens rum är tillämpade veckoboende med kitchenette men kan    
   även bokas upp som vanliga hotellövernattningar.
-  Sammanlinkade “mötesrum” i hotellbyggnadens markplan skapas   
   även dessa i hamn- och badhistorisk stil för att kunna använda  
   ytorna till både informella och formella syften. Ledningsgrupper,   
   kick offer samt privata högtidsfiranden.
-  Kopplingen till hamn & bad utöver interiören,
    ligger i spaet på översta våningen med vida utsikt över 
   Höganäs kuststräcka och sundet. 
-  Badkaren i rummen har vi placerat i sovrummet med utsikt
   över torget och hamnbassängen. 
-  För att föra samman vision med slutresultat har vi ett
   intentionsavtal med en välkänt hotellinteriörs-bolag som
   är specialister på destinationsskapande hotell och restauranger.
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Fasad mot Sydväst
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Fasaderna är inspirerade av den befintliga 
byggnationen i hamnen och av sjöbodar och 
magasin vars sammanbyggda gavlar man 

ofta ser i hamnmiljöer. 
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ÖVERSIKT VIND

skala 1:200

Vind 1
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Semesterannexerna
- Två mindre byggnader innehåller 24 mindre
semesterannex. Det är hotellrum med extra plats
och egna kitchenetttes för veckouthyrning samt
lokalerna för surdegsbageriet, konditori och
blomsterhandeln. I andbudet ser ni hur
vi även har en smidigt löst gästparkering. (Sid.3-4).

Fasad Väster

Plan 1

Fasad Söder

Fasad Öster

Hamnhotellet Höganäs

GÖRAN KNABE
ARKITEKTKONTOR

arkitekt SAR/MSA dipl. arkitekt e.t.h. zürich

adress: Sturegatan 30  263 39 Höganäs  
tel: 0709-499014

e-mail: goran.knabe@gmail.com

annex 1 norra 
fasad mot söder A3 skala 1:100

GÖRAN KNABE
ARKITEKTKONTOR

arkitekt SAR/MSA dipl. arkitekt e.t.h. zürich

adress: Sturegatan 30  263 39 Höganäs  
tel: 0709-499014

e-mail: goran.knabe@gmail.com

A3 skala 1:100

Hamnhotellet Höganäs

annex 1 norra 
fasad mot väster och öster

GÖRAN KNABE
ARKITEKTKONTOR

arkitekt SAR/MSA dipl. arkitekt e.t.h. zürich

adress: Sturegatan 30  263 39 Höganäs  
tel: 0709-499014

e-mail: goran.knabe@gmail.com

Annex 1 norra
Plan 1  6 semesterlägenheter
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Utsikt från balkong
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Interiör 

KÄNSLA FÖR BÅDE 
HOTELL OCH

SEMESTERANNEXEN
För att stärka badhotellskänslan har vi fristående badkar i sovrummet 
med utsikt övre torg och lilla hamnen samt höganäsklinker i rummet 

för en naturlig koppling till bygden. 
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MatStudio
ELDEN, POETEN

& HAVET
vår casual fine dining där vi tittar på att skapa en kulinarisk

resa representerande Kullabyggdens närodlade ekologiska råvaror
från närområdets duktiga lantmän, fiskare och

gårdsodlare baserat på säsongutbud.

Vidare i restaurangen arbetar vi med
öppna ytor på skånskt gästfrihetsmaner. 
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De publika områdena och mötesrummens 
inredningen kommer från känslan av: 

KAPTENSVILLAN
möter

SJÖMANSBODEN
möter

BADHOTELLET
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SPA
I hotellets spa uppe i taknocken
kommer man ut till en åretrunt
“soaking pool” med utsikt över 

Höganäs kuststräcka och sundet. 
Spaet har tagit inspiration till omtanke och att få rå om. I entrépriset  
ingår en av tre behandlingskorgar, som man sen får instruktioner till 
vilken station och när man skall applicera produkterna. En härlig 
form för par och vänner att göra sitt besök i sin egen takt. 
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FISKRÖKERI & 
FISKHANDEL

Mitt på torget står en av våra ikoner, ett 
fiskrökeri och fiskhandel med inspiration från 
rökugnarna på Bornholm och i Dragör. Här 
kan man köpa hem eller äta I rökeriet, smita 

in i växthuset eller, när vädret bjuder till,
på uteserveringen. 

Rökeriet fungerar som hjärtat I hela verksamheten, inchecking till
hotellet och access till casual fine dining- restaurangen. Syfet är att 
rökeriet skall bli en naturlig del I vad som står högt på listan när man 
besöker Kullabyggden och Höganäs. Tänk sillamackan på Ale Stenar. 
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FARMERS
MARKET

På torget har vi önskingar att hyra ut små 
fiskebodar och stånd för att kunna erbjuda 

“farmers market” stora delar av året.
Samtidigt som vi firar stora helgdagar under 
hela året. Där halloween och julmarknaden 

skall vara något alldeles speciellt.
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VÄXTHUS

Mellan Rökeriet och
Hotellet ligger vårt 

Här kan man ta med sin mat från rökeriet, hålla tillställningar, 
föreläsningar, kurser, konserter och möten. En pop up-bar för

botaniska drinkar och organiska viner kommer att
kunna ställas fram. 
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MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB  STOCKHOLMSBRYGGAN GÖTEBORGSBRYGGAN NORRBRYGGAN 

Järnvägsgatan 15, SE-216 14 LIMHAMN  TELEFON 08-545 25 990 TELEFON 031-15 35 00 TELEFON 023-125 00 

TELEFON 040-17 09 49 

malmo@bryggan.se www.bryggan.se 

ORG.NR 556546-9326 

 

 

 

 

VÄRDEUTLÅTANDE 

HÖGANÄS HÖGANÄS 36:1 och 36:2 
 

BYGGRÄTTSVÄRDERING 
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SAMMANFATTNING 

Värderingsobjekt: Del av Höganäs Höganäs 36:1 och 36:2 

Uppdragsgivare: Höganäs Kommun genom Emma Håkansson 

Uppdrag:  Bedömning av värderingsobjektets marknadsvärde 

Syfte:  Underlag för markanvisning 

Värderare:  Pontus Borgstrand 

Värdetidpunkt: 2021-01-13 

Marknadsvärde: 13 500 000 kr 

Rapport utförd: 2021-01-15 

 

 

 

 

Nyckeltal  

kr/kvm BTA 1 800 

Page 301 of 489



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 FÖRUTSÄTTNINGAR ........................................................................................................................ 3 

1.1 Uppdraget ............................................................................................................................. 3 

1.2 Underlag ................................................................................................................................. 3 

2 OBJEKTSBESKRIVNING .................................................................................................................... 3 

2.1 Allmänna uppgifter ............................................................................................................... 3 

2.2 Beskrivning .............................................................................................................................. 4 

3 VÄRDERINGSPRINCIPER OCH METODER ..................................................................................... 4 

4 MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR .................................................................................................... 4 

4.1 Allmänt ................................................................................................................................... 4 

4.2 Coronasmittans påverkan på fastighetsmarknaden ....................................................... 5 

4.3 Hotellmarknaden .................................................................................................................. 6 

4.4 Fastighetsmarknaden ........................................................................................................... 6 

5 VÄRDEBEDÖMNING ...................................................................................................................... 7 

6 SAMMANFATTNING........................................................................................................................ 8 

 

BILAGOR 

KARTA ........................................................................................................................................... Bilaga 1 

 
 

Page 302 of 489



 Del av Höganäs 36:1 och 36:2, Höganäs kommun sida 3 
 __________________________________________________________________________________ 

 

1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

1.1 Uppdraget 

Uppdragsgivare:  Höganäs Kommun genom Emma Håkansson 

Uppdrag: Bedömning av värderingsobjektets marknadsvärde. Värderingen skall 
ligga till grund för försäljning.  

Uppdraget består i att värdera de byggrätter för hotell och tillhörande 
verksamheter som uppstår i samband med planläggning av området.  

För värdet förutsätts att kostnader för planläggning och 
exploateringsåtgärder är erlagda, dock att köparen får bekosta 
anslutningsavgifter samt bygglov. 

Värdetidpunkt: 13 januari 2021 

1.2 Underlag 

Handlingar: – HS-Prospekt, ”Investment Memorandum”, Höganäs Kommun 2020-09-08 

– Program till Detaljplan för delar av Höganäs 36:1, 36:2, m.fl., Höganäs 
Kommun 2010-04-15 

Besiktning: Ingen besiktning av objektet har utförts. 

2 OBJEKTSBESKRIVNING 

2.1 Allmänna uppgifter 

Lagfaren ägare: Höganäs Kommun 

Areal: Ca 9 000 m2 

Planförhållanden: Planprogram för området framtaget 2010-04-15. Detaljplanearbete 
pågår.  

Nyttjanderätter: Värderingsobjektet berörs inte av inskrivna servitut eller nyttjanderätter. 
(arrende, servitut)  

Samf/GA: Värderingsobjektet har inga andelar i några samfälligheter eller 
gemensamhetsanläggningar. 

Miljö: Då objektet är under planläggning förutsätts eventuella föroreningar 
vara utredda.  
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2.2 Beskrivning 

Läge, omgivning: Värderingsobjektet är beläget i hamnen i Höganäs tätort, se karta i 
bilaga 1. Höganäs centrum är beläget ca 300 m från värderingsobjektet 
med både kommersiell och offentlig service. Buss mot till Helsingborg C 
tar ca 45 min.  

Mark: Huvuddelen av marken består av hårdgjorda ytor för uppställning av 
båtar samt parkering.  

Byggnad: Inom värderingsobjektet finns inga byggnader. 

Projektinnehåll: Värderingsobjektet innehåller delar av fastigheterna Höganäs 36:1 och 
36:2 vilka båda ägs av Höganäs kommun. Objektet ska enligt 
uppdragsgivaren tillåta maximalt 7 500 m2 BTA fördelat på en eller flera 
byggnader i maximalt två våningar. Projektet får enbart innehålla Hotell 
och därmed tillhörande verksamheter. 

3 VÄRDERINGSPRINCIPER OCH METODER 

Med fastighetens marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en tänkt försäljning på 
en fri och öppen fastighetsmarknad. Föreliggande värdebedömning sker via marknadsanalys 
(ortsprismetod) av noterade prisnivåer avseende obebyggd mark.  

4 MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR 

4.1 Allmänt 

  

  

Demografi

Folkmängd 27 082 Tillväxt befolkning 10 år (%) 9,4 (9,7)
Medelålder 45,0 (41,3) Högutbildade (%) 22,8 (22,6)
Medianinkomst (kr) 292 409 (291 864) Medelinkomst (kr) 331 077 (318 209)

Arbetsmarknad

Arbetslöshet (%) 6,7 (8,8) Ungdomsarbetslöshet (%) 16,6 (21,1)
Förvärvsintensitet (%) 81,1 (79,5) Ökning sysselsättning 10 år (%) 13,6 (10,4)

Antal företag 2 747 (987 283)
Antal konkurser under 2019 37 (22 727)
Största näringsgren Tillverkning och utvinning
Ekonomi

Kommunalskatt (%) 30,91 (32,28) Bruttoregionalprodukt per capita (TSEK) 336 (459)

Fakta Höganäs kommun (Sverige)
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4.2 Coronasmittans påverkan på fastighetsmarknaden 

Den pågående pandemin orsakat av coronaviruset har med början under mars 2020 fått 
mycket omfattande konsekvenser för de makroekonomiska förutsättningarna i Sverige. 
Därmed påverkas också förutsättningarna på hyres- och fastighetsmarknaderna i stor 
utsträckning.  

I juli uppskattade Riksbanken ett negativ BNP-utveckling omkring 5 % på årsbasis 2020. I de 
prognoser som publicerats av olika aktörer under hösten ges en något mer positivare bild av 
återhämtningen ifråga om produktion och efterfrågan där BNP-utvecklingen för 2020 
uppskattas till ca 3,5 %. 

Efter påtagligt avtagande antal sjukdomsfall och smittspridning under sommaren, har en 
andra våg med kraftigt ökade fall noterats under fjärde kvartalet. Regeringen och regionala 
myndigheter har därför infört ytterligare skärpta restriktioner och rekommendationer.  
Betydande negativ påverkan kan därför förväntas på framför allt resor, handel och 
restaurangnäringar som normalt har en stark försäljning under slutet av året.   

Mest tydliga och uppenbara är konsekvenserna för verksamheter som i stort sett helt eller 
mycket kraftigt har förlorat sina intäktsmöjligheter – bl a inom hotell- och 
restaurangbranschen, andra besöksnäringar och reseföretag. För fastigheter med dessa 
kategorier av hyresgäster har riskerna för hyresförluster och vakanser på kort sikt ökat 
väsentligt. Även handelsfastigheter påverkas av minskade försäljningsvolymer och därtill 
kopplade likviditetsproblem bland hyresgästerna.  

Politiska stödinsatser riktade till drabbade näringar kan i viss utsträckning bidra till 
näringsidkare och hyresgästers möjligheter att övervintra krisen och därmed också minska 
effekterna på fastighetsmarknaden. 

Bostadsfastigheter och samhällsfastigheter kan bedömas tillhöra de kategorier som påverkas 
i minst utsträckning ifråga om ökad risk för hyresförluster. Genomförda transaktioner på 
marknaden under året har bekräftat detta och t o m indikerat sjunkande avkastningskrav.  

För kommersiella fastigheter och industrifastigheter i övrigt beror konsekvenserna av 
hyresgästsammansättning och vilka typer av verksamheter som bedrivs. Sambandet mellan 
BNP-utvecklingen och hyresutvecklingen på kontorsmarknaden har historiskt varit starkt. 
Inflationstakten under 2020 mätt som differensen i oktoberindex uppgår till knappt 0,3 %, vilket 
påverkar indexreglerade löpande hyresavtal. Även inflationstakten 2021 förväntas understiga 
Riksbankens mål om 2 %. 

Fastighetsmarknaden består av ett flertal olika marknadssegment där i sin tur flera olika 
kategorier av aktörer verkar. Större aktörer med långsiktiga investeringsperspektiv kan 
sannolikt hantera hyresförluster över en begränsad tid och samtidigt ha möjligheter att göra 
nya förvärv. Större aktörer i form av såväl fastighetsbolag, investeringsfonder och institutioner 
har fortsatt mycket god tillgång till kapital som söker fastighetsinvesteringar. Efterfrågan på 
fastighetsinvesteringar i storstadsregioner och regionstäder förefaller därför hittills relativt 
opåverkade.  

På marknader som domineras av mindre aktörer är riskerna större för att likviditeten i 
fastighetsmarknaden försämras genom att köparna saknar finansiering, parallellt med att 
säljarna inte är beredda att sänka prisförväntningarna i tillräcklig grad. 
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4.3 Hotellmarknaden 

Nordvästra Skåne är en attraktiv destination, främst under sommarhalvåret. Närheten till 
Malmö-Lund och Helsingborg samt andra större orter i Sydsverige innebär också att 
förutsättningarna för konferensverksamheter under övriga delar av året är relativt goda. 

I Höganäs tätort finns i dagsläget ett mindre hotell med 10 rum. Därutöver finns ett antal 
privata alternativ som erbjuder B&B.  

Sett till hela Höganäs kommun finns det nio hotell med totalt 199 rum. Hotellen är generellt 
små och är främst knutna till sommarorterna Mölle och Arild. Snittbeläggningen 2018 i 
Höganäs Kommun är 42% och en logiintäkt per disponibelt rum, RevPAR är 470 kr, enligt 
Höganäs Kommuns prospekt. I en nationell jämförelse är beläggningen relativt låg, men 
snittintäkten är relativt hög. Detta förklaras av att huvuddelen av beläggningen sker under en 
kortare period och att hotellen har en exklusivare karaktär. 

4.4 Fastighetsmarknaden 

Höganäs har en relativt låg omsättning på fastighetsmarknaden, och för byggrätter sker ett 
fåtal markanvisningar årligen för nyproduktion. De markanvisningar som skett de senaste åren 
rör i huvudsak bostäder och priserna varierar från ca 1 000 kr/m2 BTA till ca 3 000 kr/m2 BTA. 
För kommersiella fastigheter finns inga markförvärv noterade. Förvärv som genomförts i närtid 
i Höganäs kommun redovisas nedan. 

I sydöstra delen av Höganäs tätort, Tornlyckan, har markanvisningar för bostäder skett under 
2019 till Hyléns, Veidekke och GBJ för ett pris om 1 200 kr/m2 BTA. 

I centrala Höganäs förvärvade K-fastigheter under 2019 fastigheten Flora 13 för ett pris om ca 
14 miljoner kronor vilket motsvarar ca 3 700 kr/m2 BTA. Flora 13 är belägen i centrala delen av 
tätorten, ca 500m från värderingsobjektet. 

I en markanvisningstävling för trygghetsboende i Viken 2019 vann Midroc anvisningen med 
ett projekt om 3 980 m2 BTA och ett pris om ca 3 350 kr/m2 BTA. 

Förvärv av mark för hotell är väldigt sällsynt och i Höganäs har inga sådana skett i närtid. I 
Malmö, Lund och Helsingborg har markanvisningar skett för hotell, där markpriset indikerar ett 
lägre pris än för bostäder i motsvarande läge. 

2008 förvärvade Midroc byggrätt av Helsingborgs stad för projektet Filmstaden på söder. 
Midroc betalade ca 4 000 kr/m2 BTA för bostadsbyggrätterna och 2 500 kr/m2 för byggrätter 
för hotell. Detta indikerar ett förhållande i byggrätt för hotell med ca 60% av värdet för 
bostäder i motsvarande läge. 

2013 förvärvades byggrätt för Hotell vid Arenan i Hyllie, Malmö. Byggrätten försåldes för 1 800 
kr/m2 BTA. Vid samma tidpunkt försåldes byggrätt för bostäder i Hyllie för 3 600 kr/m2 BTA och 
byggrätt för lokaler för ca 3 400 kr/m2 BTA. Dessa priser ger att värde av Hotell i förhållande till 
Bostäder är ca 50% av markpriset. 

Under 2017 markanvisade Lunds Kommun en byggrätt för hotell i Brunnshög. Byggrätten var 
på ca 9 000 m2 ljus BTA och priset var 22,5 miljoner kronor vilket motsvarar ca 2 500 kr/m2 ljus 
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BTA. Vid samma tidpunkt markanvisades närliggande kvarter i Brunnshög för bostäder, med 
ca 3 000 kr/m2 för mark för hyresrätter och upp mot 5 000 kr/m2 BTA för mark till bostadsrätter. 

2018 förvärvade Fastighets AB Hardebergabanan fastigheten Hardebergabanan 4 i Lund för 
utveckling av hotellfastighet. Markpriset sattes till 2 705 kr/m2 BTA. Under 2018 gjordes en 
markanvisning av kvarteret Grynmalaren i centrala Lund för bostäder vilka såldes för 7 000 
kr/m2 BTA och i Råbylund skedde försäljningar av mark för Bostäder för ca 4 500 – 4 700 kr/m2 
BTA vid samma tidpunkt. Dessa förvärv indikerar värdet av hotellfastigheten till ca 50 – 60% av 
bostadsmark i motsvarande läge.  

5 VÄRDEBEDÖMNING 

Värderingsobjektet är sannolikt det mest attraktiva läget i Höganäs med närhet till havet samt 
centrum. Vid bostadsproduktion borde byggrätterna nå ett värde av 3 500 kr/m2 BTA. Av de 
prisindikationer som ges från andra orter i kapitel 4.3 bör byggrättsvärdet för hotell därmed 
motsvara ca 1 700 – 2 000 kr/m2 BTA. 

Vid markandsvärdebedömning utifrån relativa hyror enligt Skatteverkets Allmänna råd anges 
att för hotell skall relativa hyran för hotell motsvara 80% av hyran för kontor i motsvarande 
läge. Vid en exploateringskalkyl medför denna lägre hyra för ett objekt i Höganäs en differens 
i marknadsvärde om ca 70%. Då produktionskostnaden för hotell är något högre för 
motsvarande kontorsfastighet bör differensen i byggrättsvärdet rimligen vara något lägre än 
70%.  

I taxeringen för hyreshus 2019-2021 har byggrättsvärdet för kommersiella fastigheter bedömts 
till 2 000 kr/m2 BTA i centrala Höganäs. För mindre orter i taxeringen används ingen justering 
mellan kontor och hotell vid avvikande byggrätt, varför taxeringsvärdet för kontor bör i teorin 
motsvara taxeringsvärdet för hotell, dock i större orter används en justering för hotell med 75% 
av markvärdet för kontor. Om denna tillämpning skulle användas på värderingsobjektet  

Ett exempel på omräkning av byggrättsvärde i praktiken kan noteras att när Malmö stad 
upplåter mark med tomträtt för kommersiella ändamål tillämpar de en schablon om 75% 
markvärde för hotell i förhållande till markvärdet för kommersiella fastigheter. 
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6 SAMMANFATTNING 

Med utgångspunkt från det underlag och den tillämpade värderingsmetodik som redovisas i 
föreliggande utlåtande bedöms värderingsobjektets marknadsvärde per värdetidpunkten  
13 januari 2021 till: 

 

 

 

 

Vilket motsvarar ett byggrättsvärde om    1 800 kr/m2 BTA 

 

Föreliggande värdebedömning gäller under förutsättning att tillhandahållen information från 

uppdragsgivaren eller av denne anvisade kontaktpersoner är korrekt. Skulle det i något fall 

visa sig att den information som erhållits, såväl skriftlig som muntlig, varit felaktig, ofullständig 

eller i övrigt irrelevant, gäller ej denna värdering för aktuellt objekt. Mot denna bakgrund är 

vare sig Malmöbryggan Fastighetsekonomi AB eller undertecknad fastighetsvärderare 

ansvarig för eventuella legala, ekonomiska eller skattemässiga konsekvenser till följd av 

användandet av de kalkylerade värdena av uppdragsgivaren eller annan part. 

 

Limhamn den 15 januari 2021 

Bryggan Fastighetsekonomi 

 

 

Pontus Borgstrand 

 

13 500 000 kr 
 Tretton miljoner femhundratusen kronor 
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KARTA MED VÄRDERINGSOBJEKTET MARKERAT 
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Godkännande av avsiktsförklaring angående ny 
båt- och husbilsuppställningsplats inom Höganäs 

hamn

KS/2021/82
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Beslutande ledamöter Peter Schölander (M) (ordförande)

Ulf Molin (C) (vice ordförande)
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Sekreterare ………………………………………………
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Page 1 of 5Page 311 of 489



PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-03-09

SIGNATUR

 

Ordförande ………………………………………………
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KS/2021/82
§ 39
Ny båt- och husbilsuppställningsplats inom Höganäs hamn
Sammanfattning av ärendet  

1.1 BAKGRUND
Kommunen har under många år arbetat med att utveckla Höganäs hamn och Kvickbadet. 
Investeringar har gjorts i kajpromenader, servicebyggnader, kallbadhus, lekplats och utegym. En 
utbyggnad i hamnen med hotell och bostäder, i delvis relativt höga byggnader, var uppe till 
förslag, men röstades emot i en lokal folkomröstning 2014. Under 2017 genomfördes en 
medborgardialog om hamnområdets utveckling framöver. Det finns många åsikter om hamnen 
och hur denna ska utvecklas i framtiden men som helhet gav medborgardialogen ändå ett stöd 
för en försiktig utveckling av hamnområdet - flertalet menar att hamnen inte används fullt ut och 
är positiva till byggande, så länge det inte blir för högt eller stort. Många värnar om att hamnen 
fortsatt ska kännas pittoresk och charmig.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2019, § 11, att som framtidsscenario för det 
fortsatta arbetet med utvecklingen av Höganäs hamnområde fastställa - Utveckla hamnen och 
bygg småskaligt och i harmoni med övrig bebyggelse i hamnområdet. Kommunstyrelsen 
beslutade den 12 februari 2019 § 24 att uppdra åt kommunledningskontoret att utreda vad som är 
möjliga funktioner, verksamheter och byggnader som kan inrymmas inom fastställda skalan. En 
sådan utredning bör också belysa alternativ för att lösa eventuella intressekonflikter kring 
parkeringar, uppställningsplatser för båtar och eventuellt andra frågor.

Under 2019 gav kommunledningskontoret konsultföretaget Annordia i uppdrag att genomföra en 
marknadsanalys för att kartlägga behov och potential för ett nytt hotell i hamnområdet i 
Höganäs. Annordias rekommendation är att kommunen undersöker möjligheterna till ett nytt 
mindre hotell och som erbjuder en tillräcklig attraktiv pro¬dukt för att kunna locka besökare som 
kommer utanför den egna marknaden. Kommunledningskontorets bedömning är att en mindre 
hotell som är en besöksdestination i sig själv ligger i linje med den strukturen som finns i 
Höganäs med flera relativt sätt mindre hotell. Ett mindre hotell ryms också inom skalan för 
bebyggelse – utveckla hamnen och bygg småskaligt och i harmoni med befintlig bebyggelse i 
området. Den 8 september 2020, § 148, beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt 
kommunledningskontoret att undersöka intresset hos olika investerare för att etablera ett mindre 
hotell i hamnområdet.

1.2 FÖRSLAG PÅ NY BÅTUTSTÄLLNINGSPLATS
Kommunledningskontoret har i samarbetet med konsultföretaget Place Promotion aktivt under 
2020 sökt efter aktörer som vill delta i arbetet med att utveckla Höganäs Hamnområdet. Tiden 
för att inkomma med intresseanmälan gick ut 2020-12-31 och två intresseanmälningar kom in. 
Efter utvärdering föreslås att kommunen går vidare med Morshamn fastigheter AB genom att 
teckna ett markanvisningsavtal för att tillsammans arbeta för att skapa rätt förutsättningar att 
inom området Höganäs 36:1 och Höganäs 36:2 etablera det föreslagna konceptet Kullabygdens 
Hamnbadshotell, Spa och rökeri i Höganäs hamn. Morshamn fastigheter AB intention är att 
etablera merparten av byggnaderna på den nordvästra parkeringen och skapa ett torg på platsen. 
Inriktningen är ett livsstilshotell med anknytning till vattnet, bygden och dess historia.
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Etableringen innebär att cirka 4 200 kvm yta för båtutställningsplats behöver ersättas. 
Styrgruppen för utvecklingen av hamnområdet har gått igenom ett antal olika ytor och efter hand 
har de ytor som bedömts som mindre lämpliga sorterats bort. Under en workshop den 25 maj 
2020 deltog ett antal politiker i bedömningen av de ytor som återstod och tre alternativ valdes ut 
för det fortsatta arbetet. Dessa ytor beskrivs i lokaliseringsutredning för båtutställningsplats 
Höganäs hamn, bilaga 1.

Kommunledningskontoret har fört dialog med Höganäs Båtsällskap, Byaföreningen Höganäs 
nedre, Höganäs AB samt Höganäs Roddklubb om hamnens utveckling och alternativa 
båtutställningsplatser. Den gemensamma uppfattningen är att en placering av ny 
båtutställningsplats inom fastigheterna Höganäs 35:1 och Höganäs 36:16 - den så kallade 
cirkusplatsen alternativ 2 i lokaliseringsutredning - är det bästa alternativet. Fastigheterna ägs av 
Höganäs Hamnbyggnads AB (dotterbolag till Höganäs AB) respektive Höganäs kommun.

Kommunledningskontoret har fört diskussioner med Höganäs AB och parterna är överens om 
att samarbeta för att göra det möjligt att använda ett område om cirka 10 100 kvm inom 
fastigheterna Höganäs 35:1 och Höganäs 36:16 för båt- och husbilsuppställningsplatser samt 
parkeringsplatser. Kommunen ansvarar för och bekostar eventuell detaljplan. Vidare är parterna 
överens att i samband med färdigställande av detaljplan för fastigheterna upprätta ett arrendeavtal 
för nyttjanderätten av marken. Arrendeavtalet ska gälla tills vidare med en uppsägningstid på fem 
år.
 
Beslutsunderlag
Planutskottet, beslut den 23 februari 2021, § 6,
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 10 februari 2021,
Samhällsbyggnadsförvaltning, biluppställningsplats den 3 februari 2021.

 
Förslag till beslut 
Ulf Molin (C), Louise Stjernquist (L), Leif Löwegren (SD), Johan Ingvarson (MP) och Lennart 
Nilsson (S) yrkar bifall till planutskottets förslag till beslut.
 
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 avsiktsförklaringen med Höganäs Hamnbyggnads AB gällande båt- och 
husbilsuppställningsplatser samt parkeringsplatser inom fastigheterna Höganäs 35:1 och Höganäs 
36:16,

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna 
avsiktsförklaringen,
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att uppdra åt planavdelningen att initiera en planprocess som möjliggör för ny båt- och 
husbilsuppställningsplatser samt parkeringsplatser inom del av fastigheterna Höganäs 35:1 och 
Höganäs 36:15 och i enlighet med markanvisningsavtalet tecknat mellan Höganäs kommun och 
Höganäs Hamnbyggnads AB.

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige

Anslaget nedtages den 2021-04-13
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Ny båt- och husbilsuppställningsplats inom Höganäs hamn
Sammanfattning av ärendet
1.1 BAKGRUND
Kommunen har under många år arbetat med att utveckla Höganäs hamn och Kvickbadet. Investeringar 
har gjorts i kajpromenader, servicebyggnader, kallbadhus, lekplats och utegym. En utbyggnad i hamnen 
med hotell och bostäder, i delvis relativt höga byggnader, var uppe till förslag, men röstades emot i en 
lokal folkomröstning 2014. Under 2017 genomfördes en medborgardialog om hamnområdets utveckling 
framöver. Det finns många åsikter om hamnen och hur denna ska utvecklas i framtiden men som helhet 
gav medborgardialogen ändå ett stöd för en försiktig utveckling av hamnområdet - flertalet menar att 
hamnen inte används fullt ut och är positiva till byggande, så länge det inte blir för högt eller stort. Många 
värnar om att hamnen fortsatt ska kännas pittoresk och charmig.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2019, § 11, att som framtidsscenario för det fortsatta 
arbetet med utvecklingen av Höganäs hamnområde fastställa - Utveckla hamnen och bygg småskaligt och i 
harmoni med övrig bebyggelse i hamnområdet. Kommunstyrelsen beslutade den 12 februari 2019 § 24 att 
uppdra åt kommunledningskontoret att utreda vad som är möjliga funktioner, verksamheter och 
byggnader som kan inrymmas inom fastställda skalan. En sådan utredning bör också belysa alternativ för 
att lösa eventuella intressekonflikter kring parkeringar, uppställningsplatser för båtar och eventuellt andra 
frågor.

Under 2019 gav kommunledningskontoret konsultföretaget Annordia i uppdrag att genomföra en 
marknadsanalys för att kartlägga behov och potential för ett nytt hotell i hamnområdet i Höganäs. 
Annordias rekommendation är att kommunen undersöker möjligheterna till ett nytt mindre hotell och 
som erbjuder en tillräcklig attraktiv pro¬dukt för att kunna locka besökare som kommer utanför den egna 
marknaden. Kommunledningskontorets bedömning är att en mindre hotell som är en besöksdestination i 
sig själv ligger i linje med den strukturen som finns i Höganäs med flera relativt sätt mindre hotell. Ett 
mindre hotell ryms också inom skalan för bebyggelse – utveckla hamnen och bygg småskaligt och i 
harmoni med befintlig bebyggelse i området. Den 8 september 2020, § 148, beslutade kommunstyrelsen 
att uppdra åt kommunledningskontoret att undersöka intresset hos olika investerare för att etablera ett 
mindre hotell i hamnområdet. 

1.2 FÖRSLAG PÅ NY BÅTUTSTÄLLNINGSPLATS 
Kommunledningskontoret har i samarbetet med konsultföretaget Place Promotion aktivt under 2020 sökt 
efter aktörer som vill delta i arbetet med att utveckla Höganäs Hamnområdet. Tiden för att inkomma med 
intresseanmälan gick ut 2020-12-31 och två intresseanmälningar kom in. Efter utvärdering föreslås att 
kommunen  går vidare med Morshamn fastigheter AB genom att teckna ett markanvisningsavtal för att 
tillsammans arbeta för att skapa rätt förutsättningar att inom området Höganäs 36:1 och Höganäs 36:2 
etablera det föreslagna konceptet Kullabygdens Hamnbadshotell, Spa och rökeri i Höganäs hamn. 
Morshamn fastigheter AB intention är att etablera merparten av byggnaderna på den nordvästra 
parkeringen och skapa ett torg på platsen. Inriktningen är ett livsstilshotell med anknytning till vattnet, 
bygden och dess historia. 

Etableringen innebär att cirka 4 200 kvm yta för båtutställningsplats behöver ersättas. Styrgruppen för 
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utvecklingen av hamnområdet har gått igenom ett antal olika ytor och efter hand har de ytor som bedömts 
som mindre lämpliga sorterats bort. Under en workshop den 25 maj 2020 deltog ett antal politiker i 
bedömningen av de ytor som återstod och tre alternativ valdes ut för det fortsatta arbetet. Dessa ytor 
beskrivs i lokaliseringsutredning för båtutställningsplats Höganäs hamn, bilaga 1. 

Kommunledningskontoret har fört dialog med Höganäs Båtsällskap, Byaföreningen Höganäs nedre, 
Höganäs AB samt Höganäs Roddklubb om hamnens utveckling och alternativa båtutställningsplatser. Den 
gemensamma uppfattningen är att en placering av ny båtutställningsplats inom fastigheterna Höganäs 35:1 
och Höganäs 36:16 - den så kallade cirkusplatsen alternativ 2 i lokaliseringsutredning - är det bästa 
alternativet. Fastigheterna ägs av Höganäs Hamnbyggnads AB (dotterbolag till Höganäs AB) respektive 
Höganäs kommun.

Kommunledningskontoret har fört diskussioner med Höganäs AB och parterna är överens om att 
samarbeta för att göra det möjligt att använda ett område om cirka 10 100 kvm inom fastigheterna 
Höganäs 35:1 och Höganäs 36:16 för båt- och husbilsuppställningsplatser samt parkeringsplatser. 
Kommunen ansvarar för och bekostar eventuell detaljplan. Vidare är parterna överens att i samband med 
färdigställande av detaljplan för fastigheterna upprätta ett arrendeavtal för nyttjanderätten av marken. 
Arrendeavtalet ska gälla tills vidare med en uppsägningstid på fem år.

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltning, biluppställningsplats den 3 februari 2021.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att  godkänna avsiktsförklaringen med Höganäs Hamnbyggnads AB gällande båt- och 
husbilsuppställningsplatser samt parkeringsplatser inom fastigheterna Höganäs 35:1 och Höganäs 36:16,
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avsiktsförklaringen,

att uppdra åt planavdelningen att initiera en planprocess som möjliggör för ny båt- och 
husbilsuppställningsplatser samt parkeringsplatser inom del av fastigheterna Höganäs 35:1 och Höganäs 
36:15 och i enlighet med markanvisningsavtalet tecknat mellan Höganäs kommun och Höganäs 
Hamnbyggnads AB.

Herman Crespin
Kommunchef

Emma Håkansson
Projektledare
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BÅTUPPSTÄLLNING HÖGANÄS HAMN 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2021-02-03 
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Kommunen har under många år arbetat med att utveckla Höganäs hamn och Kvickbadet.  
Investeringar har gjorts i kajpromenader, servicebyggnader, kallbadhus, lekplats och utegym. 
En utbyggnad i hamnen med hotell och bostäder, i delvis relativt höga byggnader, var uppe till 
förslag, men röstades emot i en lokal folkomröstning. Under 2017 genomfördes en medbor-
gardialog om hamnområdets framtid. Flera olika utvecklingsscenarier diskuterades. 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2019, § 11, att som framtidsscenario för det 
fortsatta arbetet med utvecklingen av Höganäs hamnområde fastställa scenario tre, ”Utveckla 
hamnen och bygg småskaligt och i harmoni med övrig bebyggelse i hamnområdet”. Den 8 
september 2020, § 148, beslutade kommunstyrelsen att låta kommunledningskontoret under-
söka intresset hos olika investerare för att etablera ett mindre hotell i hamnområdet.  

De platser som är aktuella för detta hotell är de två ytor som vintertid används av Höganäs 
Båtsällskap (HBS) för båtuppställning. Sommartid används de till bilparkering och husbilsupp-
ställning. Förmodligen kommer endast en av dem att exploateras, men det är inte bestämt vil-
ken. I och med detta behövs en eller flera nya ytor för båtuppställning. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har gått igenom ett antal olika ytor. Ett flertal olika tjänste-
personer på olika avdelningar har deltagit och efter hand har de ytor som bedömts som 
mindre lämpliga sorterats bort. Under en workshop den 25 maj 2020 deltog ett antal politiker i 
bedömningen av de ytor som återstod och tre alternativ valdes ut för det fortsatta arbetet. 
Dessa ytor kommer att beskrivas här. 

Ytorna har bedömts bland annat utifrån följande kriterier:  

Storlek och avstånd till hamnen 
Ägarförhållanden 
Påverkan på stadsbild och grönstruktur 
Gällande plan 
Gällande riksintressen 
Strandskydd 
Störningsrisk 
Tillgång till VA 

BAKGRUND 
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NULÄGE 
De två ytor som idag används för båtuppställning (vintertid) och bilparkering (sommartid) är 
inritade med rött på fotot nedan. Under sommarhalvåret används ytorna även för uppställning 
av husbilar.  

För att en yta ska fungera för båtuppställning krävs förutom själva ytan också tillgång till el 
och VA. Det måste gå att köra båtarna (som är relativt stora) dit. Om platsen ska utnyttjas för 
husbilsuppställning sommartid är det en fördel om det också finns toalett, dusch och sop-
sortering i närheten.  

Ytornas storlek 
Västra ytan cirka 4900 kvm 
Östra ytan cirka 4200 kvm 
Totalt cirka 9100 kvm 
 

Antal båt– och bilplatser 
Antal båtuppställningsplatser vintertid: 150-200  

Antal båtplatser i småbåtshamnen: Cirka 500  
Antal bilparkeringsplatser sommartid: Cirka 350 
 

De båtar som inte står på hamnplanen vintertid förvaras på andra platser, till exempel hemma 
hos ägarna. Det gäller främst mindre båtar, eftersom de är lättare att transportera än de större. 
Ett antal båtar ligger kvar i hamnen även under vintern.  
 

Torr– och sjösättning av båtar 
Sjö- och torrsättning tar ungefär lika lång tid, i snitt 3 båtar/timme. Vid upptagning lyfter 
kranen båten till spolplattan och båtägaren spolar båten med högtryckstvätt. Medan båten 
spolas körs nästa båt fram och förbereds för lyft. När båten är färdigspolad lyfts den upp på 
en hydraulisk båtvagn. Med en specialbyggd traktor dras vagnen till uppställningsplatsen och 
båten placeras i båtägarens vagga eller bockar. Vagnen körs tillbaka till kranen där nästa båt är 
färdigtvättad och klar att lyftas på. 

HBS avsätter fyra lördagar och sex kvällar för torrsättning av båtarna. För sjösättningen kan 
det räcka med fyra lördagar och fyra till fem kvällar.  
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Cirkusplatsen ligger omedelbart väster om de nuvarande båtuppställningsplatserna. Den har 
fått sitt namn för att den har använts när en cirkus kommit på besök. Två olika alternativ för 
båtuppställning har studerats här. Dels att bara utnyttja den norra delen som kommunen äger 
och dels att utnyttja även den södra delen, som Höganäs AB äger.  

 Yta: Cirka 5000 kvm 
Ägare: Kommunen  
 

Fördelar 
 Nära hamnen. 
 Kommunen äger marken. 
 Det går troligen att upphäva det återinträdande 

strandskyddet ifall det görs en ny detaljplan.  
 VA kan ordnas.  
 

Nackdelar 
 Om hela ytan tas i anspråk bryts ett samman-

hängande grönstråk. Påverkan på stadsbilden 
blir stor om båtuppställningen går ända fram till 
Kaptensgatan.  

 Ytan är planlagd som park. Båtuppställning kan 
inte tillåtas.  

 Det kan bli konflikt med gällande riksintresse 
(högexploaterad kust och skärgård) ifall planen 
behöver göras om. 

 Risk att de boende på Kaptensgatan blir störda.   

Alternativ 1 Endast norra delen 

Digitalisering av gällande plan.  

Ortofoto över området. Aktuell plats är inritad med blå linje och mörkare yta. Kommunens mark är ljusbrun. 

CIRKUSPLATSEN 
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Yta: Cirka 16 000 kvm 
Ägare: Kommunen, Höganäs AB 
 

Fördelar 
 Nära hamnen. 
 Eftersom ytan är stor bör det gå att utforma den 

så att stadsbilden inte påverkas negativt och den 
sammanhängande grönstrukturen kan behållas.  

 Ytorna utan plan omfattas inte av strandskydd. 
Det går troligen att upphäva det återinträdande 
strandskyddet ifall det görs en ny detaljplan.  

 Troligen ingen konflikt med gällande riksintresse 
(högexploaterad kustzon) i södra delen. 

 Större delen av den södra delen är inte planlagd. 
Resten är planlagd som hamn Det bör gå att ge 
bygglov för båtuppställning inom båda. 

 VA kan ordnas.  
 

Nackdelar 
 Höganäs AB äger en stor del av marken.   
 Norra delen är planlagd som park. Båtuppställ-

ning kan inte tillåtas.  
 Det kan bli konflikt med gällande riksintresse 

(högexploaterad kust och skärgård) i norra delen 
ifall planen behöver göras om. 

 Risk att de boende på Kaptensgatan blir störda 
(men mindre än om bara norra delen utnyttjas).   

Alternativ 2 Hela platsen 

Digitalisering av gällande plan.  

Ortofoto över området. Aktuell plats är inritad med blå linje och mörkare yta. Kommunens mark är ljusbrun. 
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Platsen i Margreteberg ligger precis norr om Höganäs AB:s industriområde. Den utgörs idag 
av naturmark. Två olika alternativ för båtuppställning har studerats här. Dels att bara utnyttja 
den norra delen och dels att utnyttja även den södra delen. Det finns en överenskommelse 
med ägarna till Höganäs AB om att få frakta båtarna genom industriområdet vid upptagning 

Digitalisering av gällande plan.  

 Yta: Cirka 12 000 kvm 
Ägare: Kommunen  
 

Fördelar 
 Kommunen äger marken. 
 Marken är planlagd för industri och det bör gå 

att ge bygglov för båtuppställning där.  
 Ingen konflikt med gällande riksintresse (hög-

exploaterad kust och skärgård) så länge planen 
inte behöver göras om. 

 Inget strandskydd så länge inte planen behöver 
göras om.  

 VA kan ordnas.  
 

Nackdelar 
 Långt från hamnen.  
 Grönstruktur och stadsbild kan förändras påtag-

ligt.   
 De som bor och badar i närheten, samt de som 

använder grönområdet kan bli störda.  

Alternativ 1 Endast norra delen 

Ortofoto över området. Aktuell plats är inritad med blå linje och mörkare yta. Kommunens mark är ljusbrun. 

MARGRETEBERG 
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Digitalisering av gällande plan.  

Yta: Cirka 18 000 kvm 
Ägare: Kommunen 
 

Fördelar 
 Kommunen äger marken. 
 Den norra delen är planlagd för industri och det 

bör gå att ge bygglov för båtuppställning där.  
 Ingen konflikt med gällande riksintresse (hög-

exploaterad kust och skärgård) i norra delen så 
länge planen inte behöver göras om. 

 Inget strandskydd i norra delen så länge planen  
inte behöver göras om.  

 VA kan ordnas.  
 

Nackdelar 
 Långt från hamnen.  
 Grönstruktur och stadsbild kan förändras påtag-

ligt.   
 Den södra delen är planlagd för park. Båtupp-

ställning kan inte tillåtas.  
 Det kan bli konflikt med gällande riksintresse 

(högexploaterad kust och skärgård) ifall planen 
behöver göras om. 

 Den södra delen omfattas av strandskydd och 
det är troligen svårt att upphäva det.  

 De som bor och badar i närheten, samt de som 
använder grönområdet kan bli störda.  

Alternativ 2 Hela platsen 

Ortofoto över området. Aktuell plats är inritad med blå linje och mörkare yta. Kommunens mark är ljusbrun. 

Page 327 of 489



Yta: Cirka 3000 kvm 
Ägare: Kommunen, Höganäs AB 
 

Fördelar 
 Nära från hamnen.  
 Stadsbilden förändras inte så mycket.  
 Det går troligen att upphäva det återinträdande 

strandskyddet ifall det görs en ny detaljplan.  
 VA kan ordnas.  
 

Nackdelar 
 Höganäs AB äger en (mindre) del av marken. 
 Grönstrukturen bryts.  
 Större delen är planlagd för park. Båtuppställning 

kan inte tillåtas.  
 Det kan bli konflikt med gällande riksintresse 

(högexploaterad kust och skärgård) ifall planen 
behöver göras om. 

 Risk att de som bor närmast blir störda. Digitalisering av gällande plan.  

Vid pumpstationen strax norr om industrihamnen finns en mindre yta som skulle kunna an-
vändas för båtuppställning. Den är dock för liten för att rymma alla båtar, men skulle kunna 
vara ett komplement till någon annan yta. 

Ortofoto över området. Aktuell plats är inritad med blå linje och mörkare yta. Kommunens mark är ljusbrun. 

PUMPSTATIONEN 
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AVSLUTANDE KOMMENTARER 
Denna sammanställning tar inte ställning till vilken eller vilka av de presenterade ytorna som är 
blir bäst för båtuppställning. Alla ytorna har sina för– och nackdelar. Flera parter berörs och 
behöver komma till tals inför det slutliga valet.  

När platsen är vald vidtar utformningen av den. Utformningen kan bli avgörande för hur väl 
platsen kommer att fungera, hur den påverkar omgivningen och hur den upplevs av 
allmänheten. 

Om den plats som slutligen väljs ligger i hamnen kan den eventuellt ingå i den nya detaljplan 
ska göras för det blivande hotellet. Även om den inte kommer att ingå i detaljplanen är det 
lämpligt att ta helhetsgrepp på hamnen.  

Det är svårt att hitta den perfekta ytan för båtuppställning, men Samhällsbyggnadsför-
valtningen har stora förhoppningar om att det bland utifrån de presenterade ytorna ska gå att 
hitta en bra lösning.  
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Antagande av ny taxa samt modell för avgifter 
avseende omvårdnad, hemsjukvård och rehab

KS/2021/83
   

Page 330 of 489



PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-03-09

SIGNATUR

 

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Peter Schölander (M) (ordförande)

Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Lennart Nilsson (S) (2:e 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)

Ej tjänstgörande ersättare Helena Svensson (M)
Ann-Britt Strufve (M)
Bertil Ziegler (M)
Gertrud Greén (C)
Katarina Sandén (C)
Barbara Struglics Bogs (KD)
Reinhold Knutsson (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)
Inger Offesson Persson (ekonomichef Höganäs Omsorg AB)

Sammanträdestid kl 15:00-18:45

Paragrafer §31

JUSTERING
Utsedd att justera Fredrik Eljin (KD)

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

Jacob Derefeldt

Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander 
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-03-09

SIGNATUR

 

Justerande ………………………………………………
Fredrik Eljin (KD)                        

Protokollet justerat den 2021-03-18

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-03-18
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-03-09

SIGNATUR

 

KS/2021/83
§ 31
Modell för avgifter avseende omvårdnad, hemsjukvård och 
rehab
Sammanfattning av ärendet  

Den modell för avgifter som används av Höganäs kommun kräver mycket administration både i 
verksamheten och på socialförvaltningen centralt. Varje gång någon ändrar omfattning av 
omvårdnad eller hemsjukvård och rehab krävs både registrering och omräkning. Detta arbete är 
mycket tidskrävande och slutar ofta med att den avgift som ska betalas ändå är den samma 
eftersom det finns begränsande faktorer i maxtaxa och/eller förbehållsbelopp.
 
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet, beslut den 23 februari 2021, § 13,
Socialnämnden, beslut den 27 januari 2021 § 2,
Socialförvaltningen, utredning om modell för avgifter den 8 januari 2021.

 
Förslag till beslut 
Johan Ingvarson (MP yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
 
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 ny taxa 600 kr per månad för omvårdnad, för hemsjukvård och rehab där första rehab 
besök ingår i abonnemang av hjälpmedel,
 
att den nya taxan föreslås gälla från den 1 april 2021,
 
att för avgifterna gäller full månadsdebitering om hjälp utgått mer än halva kalendermånaden. 
Månadsdebiteringen nedsätts dock till hälften om hjälp utgått mindre än halva månaden,
 
att taxan räknas om årligen enligt konsumentprisindex.

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige

Anslaget nedtages den 2021-04-13
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PROTOKOLL
SOCIALNÄMNDEN

2021-01-27

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

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Ingemar Narheim (M) (ordförande)

Gunilla Tengvall (M)
Anna Hedbrant (C)
Pia Lidwall (KD)
Peter Graff (S) (2:e vice ordförande)
Ann-Margreth Larsson (S)
Ulrika Adsersen (L)
Carina Lövstedt (C)  ersätter Leif Örtendahl (M)
Barbro Stigsdotter (MP)  ersätter Marie Tidedal (M) (vice 
ordförande)

Övriga närvarande Inger Offesson Persson (administrativ chef)
Josefine Skantz (nämndsekreterare)
Viweca Thoresson (socialchef)
Niklas Åkersträm (kanslichef)

Sammanträdestid kl 14:00-16:00

Paragrafer §2

JUSTERING
Utsedd att justera Anna Hedbrant (C)

Datum och plats 2021-02-03, Kommunkansliet 

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

Josefine Skantz

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

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

Protokollet justerat 2021-02-03

Tillkännagivandet av justeringen har  2021-02-04
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
SOCIALNÄMNDEN

2021-01-27

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

2021-01-27

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

SN/2021/5
§ 2
Modell för avgifter avseende omvårdnad, hemsjukvård och 
rehab
Sammanfattning av ärendet  

Den modell för avgifter som används av Höganäs kommun kräver mycket administration både i 
verksamheten och på socialförvaltningen centralt. Varje gång någon ändrar omfattning av 
omvårdnad eller hemsjukvård och rehab krävs både registrering och omräkning. Detta arbete är 
mycket tidskrävande och slutar ofta med att den avgift som ska betalas ändå är den samma 
eftersom det finns begränsande faktorer i maxtaxa och/eller förbehållsbelopp.
 
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut den 13 januari 2021 § 2
Socialförvaltningen, utredning om modell för avgifter den 8 januari 2021.

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

Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
 
att anta ny taxa 600 kr per månad för omvårdnad, för hemsjukvård och rehab där första rehab 
besök ingår i abonnemang av hjälpmedel,
 
att den nya taxan föreslås gälla från den 1 april 2021,
 
att för avgifterna gäller full månadsdebitering om hjälp utgått mer än halva kalendermånaden. 
Månadsdebiteringen nedsätts dock till hälften om hjälp utgått mindre än halva månaden,
 
att taxan räknas om årligen enligt konsumentprisindex.
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige
Akten

Anslaget nedtages  2021-03-02
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2021-01-08 1 (4)

HÖGANÄS OMSORG AB 

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

MODELL FÖR AVGIFTER 
1.1 ÄRENDE
Socialnämnden föreslår ny modell för avgifter avseende omvårdnad, hemsjukvård och rehab

1.2 BAKGRUND
Den modell för avgifter som används av Höganäs kommun kräver mycket administration 
både i verksamheten och på socialförvaltningen centralt. Varje gång någon ändrar 
omfattning av omvårdnad eller hemsjukvård och rehab krävs både registrering och 
omräkning. Detta arbete är mycket tidskrävande och slutar ofta med att den avgift som ska 
betalas ändå är den samma eftersom det finns begränsande faktorer i maxtaxa och/eller 
förbehållsbelopp. Bilaga 1 visar hur nuvarande modell i Höganäs kommun ser ut. 
Bilaga 2 visar hur några andra kommuners modeller ser ut. 

1.3 SYFTE
• Effektivisering genom att minska mängden administrativt arbete
• Förenklad modell för brukaren

1.4 SIMULERING
En simulering har gjorts för att se vilka konsekvenser en ny modell kan få vid olika nivå på 
taxan. Om taxan bestäms till 600 kr så kommer 66 brukare att få sänkt total avgift medan 
153 får höjd total avgift. Se bilaga 3.

1.5 FÖRSLAG
Socialförvaltningen föreslår ny taxa 600 kr per månad för omvårdnad, för hemsjukvård och 
rehab där första rehab besök ingår i abonnemang av hjälpmedel. Den nya taxan föreslås 
gälla från den 1 april.

För avgifterna gäller full månadsdebitering om hjälp utgått mer än halva kalendermånaden. 
Månadsdebiteringen nedsätts dock till hälften om hjälp utgått mindre än halva månaden. 

Taxan räknas om årligen enligt konsumentprisindex.
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HÖGANÄS OMSORG AB

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

Bilaga 1
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HÖGANÄS OMSORG AB

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

Bilaga 2
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HÖGANÄS OMSORG AB

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

Bilaga 3
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Antagande av uppdaterat stadsmiljöprogram

KS/2020/582
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-03-09

SIGNATUR

 

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Peter Schölander (M) (ordförande)

Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Lennart Nilsson (S) (2:e 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)

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

Övriga närvarande Gulistan Batak (plan- och bygglovschef )
Gunilla Sandebert (stadsarkitekt)
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Jacob von Post (chef för samhällsbyggnadsförvaltningen)
Jan Kivisaar (kommunikatör)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)

Sammanträdestid kl 15:00-18:45

Paragrafer §33

JUSTERING
Utsedd att justera Fredrik Eljin (KD)

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

Jacob Derefeldt
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-03-09

SIGNATUR

 

Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander 

Justerande ………………………………………………
Fredrik Eljin (KD)                        

Protokollet justerat den 2021-03-18

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-03-18
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-03-09

SIGNATUR

 

KS/2020/582
§ 33
Uppdaterat stadsmiljöprogram
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att i samråd 
med kultur- och fritidsförvaltningen och i dialog med andra aktörer ta fram ett förslag till 
stadsmiljöprogram. Under år 2020 har en uppdatering gjorts och programmet har blivit helt 
digitalt.

Syftet med programmet är att skapa en vacker och funktionell stadsmiljö för alla i Höganäs. 
Programmet ska innehålla råd och riktlinjer för hur stadsmiljön i Höganäs ska utvecklas. 
Programmet gäller över hela staden förutom på platser och i områden där särskilda program 
tagits fram. Höganäs stadskärna berörs separat i vissa avsnitt av programmet.

Stadsmiljöprogrammet ska fungera som underlag och inspirationskälla för alla som ska samverka 
för en attraktiv stadsmiljö i Höganäs. Stadsmiljöprogrammets ambitioner ska vara rådgivande vid 
detaljplanering och i myndighetsutövning. Programmet anger lägsta standard.

Riktlinjerna i detta program är framtagna för att skapa en attraktiv stad. Stadsrummet innehåller 
många komponenter som tillsammans formar en samlad helhet med såväl funktionella som 
estetiska värden. Riktlinjerna skapar en ram inom vilken variation uppmuntras för att framhäva 
en föränderlig, men välbalanserad, offentlig miljö.

Under hösten 2020 har stadsmiljöprogrammet varit ute på remiss och mindre korrigeringar har 
gjorts utifrån inkomna remissvar.
 
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet, beslut den 23 februari 2021, § 23,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 3 februari 2021,
Stadsmiljöprogrammets hemsida: https://arcg.is/1Duyr5
Samhällsbyggnadsförvaltningen, redogörelse över inkomna yttrande för Stadsmiljöprogrammet, 
den 3 februari 2021.

 
Förslag till beslut 
Ulf Molin (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
 
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 det uppdaterade stadsmiljöprogrammet.
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-03-09

SIGNATUR

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige

Anslaget nedtages den 2021-04-13
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN

2021-02-03
KS/2020/582

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

Stadsmiljöprogrammet 
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att i samråd med 
kultur- och fritidsförvaltningen och i dialog med andra aktörer ta fram ett förslag till stadsmiljöprogram. 
Under år 2020 har en uppdatering gjorts och programmet har blivit helt digitalt.  

Syftet med programmet är att skapa en vacker och funktionell stadsmiljö för alla i Höganäs. Programmet 
innehåller råd och riktlinjer för hur stadsmiljön i Höganäs ska utvecklas. Programmet gäller över hela 
staden förutom på platser och i områden där särskilda program tagits fram. Höganäs stadskärna berörs 
separat i vissa avsnitt av programmet.  

Stadsmiljöprogrammet ska fungera som underlag och inspirationskälla för alla som ska samverka för en 
attraktiv stadsmiljö i Höganäs. Under flikarna byggnader, offentlig miljö och näringslivet finns information 
och riktlinjer inom varje ämne. Stadsmiljöprogrammets ambitioner ska vara rådgivande vid detaljplanering 
och i myndighetsutövning. Programmet anger lägsta standard.

Riktlinjerna i detta program är framtagna för att skapa en attraktiv stad. Stadsrummet innehåller många 
komponenter som tillsammans formar en samlad helhet med såväl funktionella som estetiska värden. 
Riktlinjerna skapar en ram inom vilken variation uppmuntras för att framhäva en föränderlig, men 
välbalanserad, offentlig miljö.

Under hösten 2020 har stadsmiljöprogrammet varit ute på remiss och mindre korrigeringar har gjorts 
utifrån inkomna remissvar. 

Övergripande uppdatering som gjorts i den nya versionen: 
- Programmet är nu helt digitalt 
- Texterna har förenklats och blivit mer lättförståeliga. Texter om byggnader har blivit uppdaterade medan 
övrig text blivit reviderad. 
-Det finns en flik för näringsidkare med samlad information för dem
- Nytt i programmet är placering för utsmyckningar 
- Alla bilder är från Höganäs
- Följande kapitel stadens grönska, trafiken, den offentliga konsten och hela staden har tagits bort och 
hänvisas till andra av kommunens planer och policys 

Beslutsunderlag 
Se mer information på https://arcg.is/1Duyr5
Redogörelse – Inkomna yttrande för Stadsmiljöprogrammet 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

    att anta det uppdaterade Stadsmiljöprogrammet 
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN

2021-02-03
KS/2020/582

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

Pär Ragvald 
Stadsmiljöchef 

Gunilla Sandebert  
Stadsarkitekt 

Viktoria Enoksson 
Landskapsarkitekt
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REDOGÖRELSE

INKOMNA YTTRANDE FÖR 
STADSMILJÖPROGRAMMET

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

2021-02-23
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REDOGÖRELSE FÖR GRÖNPLANEN

2            SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

BAKGRUND OCH SYFTE
BAKGRUND
Kommunstyrelsen beslutade (2013-03-05) att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen 
att i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen och i dialog med andra aktörer ta fram 
ett förslag till stadsmiljöprogram. Under år 2020 har en uppdatering gjorts och 
programmet har blivit helt digitalt. 
 

Syftet med programmet är att skapa en vacker och funktionell stadsmiljö för alla i 
Höganäs. Programmet ska innehålla råd och riktlinjer för hur stadsmiljön i Höganäs ska 
utvecklas. Programmet gäller över hela staden förutom på platser och i områden där 
särskilda program tagits fram. Höganäs stadskärna berörs separat i vissa avsnitt av 
programmet.  

ARBETETS GÅNG

Remiss till berörda förvaltningar och politiska partier genomfördes mellan den 9/12 2020 
till den 22/1 2021. 

Berörda förvaltningar är följande: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknik-och fastighetsförvaltningen
Kommunledningskontoret 
Räddningstjänsten 
Kultur-och fritidsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Höganäs energi
Höganäshem 

Politiska partier är följande: 
Moderaterna: Peter Schölander, Göran Bengtsson och Anders Ståhl
Sverigedemokraterna: Kjell Mårtensson och Christian Johansson
Vänsterpartiet: Emma Wennerholm
Kristdemokraterna: Inga-Maj Hult och Fredrik Eljin
Liberalerna: Louise Stjernquist och Ulrika Adsersen
Miljöpartiet: Johan Ingvarsson och Barbro Stigsdotter
Socialdemokraterna: Carola Persson och Lennart Nilsson 
Centerpartiet: Gertrud Green och Ulf Molin

Berörd byaförening: 
Byaföreningen Höganäs nedre, Eva Påhlman 
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REDOGÖRELSE FÖR GRÖNPLANEN

3            SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN
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REDOGÖRELSE FÖR GRÖNPLANEN

4            SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN

INKOMNA SYNPUNKTER
Under remisstiden har nio yttrande inkommit. 

INKOMNA SYNPUNKTER FRÅN KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Vi tycker att innehållet är jättebra, hjälp till både invånare och näringsidkare. Vi har några 
mindre synpunkter. Går det att använda kommunens typsnitt? Kan ni se över pilar, 
scrollning och en kort information hur det används? Redigera bilder som innehåller 
loggor. 

KOMMENTARER 

Det går inte att uppdatera typsnittet i programmet. Bilder med loggor har redigerat. Vi ser 
över möjligheten att förenkla när det gäller pilar och scrollning.  

INKOMNA SYNPUNKTER FRÅN RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

Räddningstjänsten har inget att erinera under förutsättning att: 

- Tillgängligheten för räddningstjänsten fordon säkerställs. 
- Kontakt tas med Räddningstjänsten vid en eventuell utbyggnad av 

vattenledningsnätet för strategisk placering av brandposter i området. 

KOMMENTARER 

Stadsmiljöprogrammet behandlar inte dessa frågor i detalj.  

INKOMNA SYNPUNKTER FRÅN STADSMILJÖAVDELNINGEN 

Stadsmiljöavdelningen har inget att erinra mor programmet. Däremot så hade det kunnat 
vara bra att utveckla koppling till havet mer i programmet. 

Vidare förutsätter stadsmiljöavdelningen att stadsmiljöprogrammet ska ses som ett 
komplement till översiktsplanen, naturvårdsplanen och grönplanen. 

Framöver bör stadsmiljöavdelningen titta vidare på frågan om hur stadens belysning 
påverkar olika nattlevande varelser och hur det går att minska störningar för tex. 
fladdermöss. 

KOMMENTARER 

Texten i det inledande kapitlet har uppdaterats med förtydligande om stadens koppling 
till havet. 

INKOMNA SYNPUNKTER FRÅN VA –AVDELNINGEN 

Va-avdelningen har ingen erinran.  

INKOMNA SYNPUNKTER FRÅN UTBILDNINGSNÄMNDEN
Utbildningsförvaltningen är positiv till stadsmiljöprogrammet.  Det är skrivet i ett 
övergripande perspektiv och lyfter bland annat fram syftet att skapa en estetisk och 
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funktionell stadsmiljö för ”alla”. Av den anledningen betonar utbildningsförvaltningen att 
barn och ungas perspektiv särskilt ska lyftas fram i de olika sammanhang som kopplas till 
stadsmiljöprogrammet.

KOMMENTARER 

Vi har lagt till en mening i offentlig miljö om att alla åldrar ska trivas i stadsmiljön. 
Ytterligare samarbete kring barnperspektivet krävs i alla planering framöver. 

INKOMNA SYNPUNKTER FRÅN MILJÖAVDELNINGEN

Miljöavdelningen har ingen erinran.  

INKOMNA SYNPUNKTER FRÅN TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 
Se över text om skyltar, uteserveringar och streetfood och torghandel samt karta gällande 
streetfood. 

KOMMENTARER 

Karta och text har uppdaterats enligt förslag. 

INKOMNA SYNPUNKTER FRÅN MILJÖPARTIET 

Miljöpartiet ställer sig överlag mycket positiv till att Stadsmiljöprogrammet kommer
att finnas i digital form samtidigt som det revideras/uppdateras. Det mesta går att
känna igen från den tidigare analoga versionen. Vad vi kan se behandlas också det
mesta som brukar finnas med i de klassiska stadsmiljöprogrammen. Det hela är
strukturerat på ett pedagogiskt sätt.
Vi saknar dock rubrikerna Stadens grönska, Trafiken, Den offentliga konsten och
Hela staden.
Grönskan i stadskärnan.
Grönska är ett mycket betydelsefullt inslag i stadskärnan bla i form av stadsträd,
alléer, småplanteringar, blomsterarrangemang etc. Tänk den ombyggda Storgatan
utan dessa element. Vi saknar redovisning av denna typ av grönska och vi hittar det
inte heller i den nya Grönplanen.
Trafiken
Trafiken är förstås ett påtagligt inslag i stadsbilden. Denna kommer att behandlas
utförligt i den Trafikplan som väl är under framtagande? Något borde dock nämnas i
stadsmiljöprogrammet för helhetens skull samt en hänvisning (länk) till den
kommande Trafikplanen.
Den offentliga konsten
Den offentliga konsten är ett mycket uppskattat inslag i stadsbilden. Särskilt gäller
detta Höganäs som är ovanligt rik på konst tack vare Nymbergs fond och därmed
närmast ett kännemärke för staden. Något borde nämnas om detta i programmet
samt en hänvisning (länk) till den folder om den offentliga konsten som finns.
Hela staden
Stadsmiljöprogrammet har tydligt fokus på stadskärnan utan att detta påtalas varför
man kan sakna förhållningssätt till hela stadens varierande miljöer. Dessa borde
också behandlas övergripande alternativt i en separat skrift.
Vi tar oss också friheten att i detta sammanhang föreslå att liknande miljöprogram
tas fram för de byar som saknar detta. Vi bifogar ett exempel som Arilds
vägförening tagit fram. Det borde kunna bearbetas till ett kommunalt dokument.
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KOMMENTARER 

Stadens grönska, trafiken, offentliga konsten och hela staden är borttagna för att förenkla 
stadsmiljöprogrammet och gör det mer lätthanterligt. Dessa ämnen är svåra att behandla 
på en övergripande skala och hanteras i andra sammanhang och dokument. 

Text om stadens grönska har lagts till i introt till offentlig miljö. 

Kommunens hemsida är det enklaste och bästa sättet att hitta önskad information och 
därför läggs inga länkar in i stadsmiljöprogrammet. 

Stadsmiljöprogrammet fokuserar på stadskärnan men goda exempel kan användas i alla 
delar i staden som inspiration. I kapitlet byggnader berörs större delar av Höganäs stad. 

Gällande dokument för andra byar i kommunen så är detta en framtida fråga. 

INKOMNA SYNPUNKTER FRÅN NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN 

Näringslivsavdelningen har ingen erinran. Det är bra; tydligt och enkelt.   
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NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Peter Schölander (M) (ordförande)

Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Lennart Nilsson (S) (2:e 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)

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

Övriga närvarande Gulistan Batak (plan- och bygglovschef )
Gunilla Sandebert (stadsarkitekt)
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Jacob von Post (chef för samhällsbyggnadsförvaltningen)
Jan Kivisaar (kommunikatör)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)

Sammanträdestid kl 15:00-18:45

Paragrafer §34

JUSTERING
Utsedd att justera Fredrik Eljin (KD)

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

Jacob Derefeldt
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Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander 

Justerande ………………………………………………
Fredrik Eljin (KD)                        

Protokollet justerat den 2021-03-18

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-03-18
anslagits på kommunens anslagstavla

Page 2 of 4Page 356 of 489



PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-03-09

SIGNATUR

 

KS/2019/714
§ 34
Antagande av ändring av del av detaljplan för del Sundstorget 
m.m (Hajen 14) i Höganäs, Höganäs kommun
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsen beslutade 11 november 2019 uppdra åt plan- och bygglovsavdelningen att 
genomföra föreslagen detaljplaneändring med avsikt att möjliggöra för boende.

Planprocessen genomfördes inledningsvis med ett begränsat standardförfarande. Då det under 
samrådet inkom synpunkter på förslaget innebar det att planprocessen ändrades från begränsat 
standardförfarande till standardförfarande. Vilket innebar att samrådsförslaget revideras och 
ytterligare chans att lämna synpunkter gavs under granskning.

Inför antagandet finns kvarstående erinringar.
 
Beslutsunderlag
Planutskottet, beslut den 23 februari 2021, § 8,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 11 februari 2021,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plankarta, den 11 februari 2021,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planbeskrivning, den 11 februari 2021,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, granskningsutlåtande, den 11 februari 2021,
 
Planprocessen
Granskning genomfördes mellan den 11 – 31 januari 2021,
Tjänsteskrivelse den 3 december 2020,
Granskningsförslag, upprättat den 3 december 2020, godkänt av kommunstyrelsens planutskott 
den 15 december 2020, § 67,
Samråd genomfördes mellan den 9 – 29 november 2020,
Tjänsteskrivelse den 27 oktober 2020,
Undersökning om betydande miljöpåverkan, den 27 oktober 2020, § 56,
Samrådsförslag, upprättat den 15 oktober 2020, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 
27 oktober 2020, § 56,
Kommunstyrelsen, beslut den 11 november 2019, § 166,
Planutskottet, beslut den 29 oktober 2019, § 47,
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 22 oktober 2019,
Kartbilaga den 26 augusti 2019.

 
Förslag till beslut 
Johan Ingvarson (MP) och Leif Löwegren (SD) yrkar att ärendet återremitteras till 
samhällsbyggnadsförvaltningen för att ytterligare utreda ärendet.
 
Louise Stjernquist (L) yrkar avslag till planutskottets förslag till beslut.
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Ordförande Peter Schölander (M) yrkar att redaktionella ändringar görs där ordet "godkänna" tas 
bort från "att godkänna kvarstående erinringar inte tillgodoses".
 
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer Johan Ingvarsons (MP) och Leif Löwegrens (SD) 
yrkande om återremiss under proposition och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandena.
 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer planutskottets förslag till beslut mot Louise Stjernquist 
(L) avslagsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla 
planutskottets förslag till beslut.
 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget yrkande om redaktionell ändring under 
proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att kvarstående erinringar inte tillgodoses,

att anta ändring av del av detaljplan för Sundstorget m.m., Höganäs stad, Höganäs kommun, 
upprättad den 11 februari 2021.

Reservationer
Louise Stjernquist (L) reserverar sig till förmån för sitt egna förslag till beslut.

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige

Anslaget nedtages den 2021-04-13
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HÖGANÄS KOMMUN 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se 
WWW.HOGANAS.SE 
 

Antagande av ändring av del av detaljplan för del 
Sundstorget m.m i Höganäs, Höganäs kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 11 november 2019 uppdra åt plan- och bygglovsavdelningen att genomföra 
föreslagen detaljplaneändring med avsikt att möjliggöra för boende. 
 
Planprocessen genomfördes inledningsvis med ett begränsat standardförfarande. Då det under samrådet 
inkom synpunkter på förslaget innebar det att planprocessen ändrades från begränsat standardförfarande 
till standardförfarande. Vilket innebar att samrådsförslaget revideras och ytterligare chans att lämna 
synpunkter gavs under granskning.  
 
Inför antagandet finns kvarstående erinringar. 
 
Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plankarta, den 11 februari 2021, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planbeskrivning, den 11 februari 2021,  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Granskningautlåtande, den 11 februari 2021, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tjänsteskrivelse, den 11 februari 2021. 
 
Ytterligare underlag i ärendet 
 

Planprocessen 
Granskning genomfördes mellan den 11 – 31 januari 2021, 
Tjänsteskrivelse den 3 december 2020, 
Granskningsförslag, upprättat den 3 december 2020, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 15 
december 2020, § 67, 
Samråd genomfördes mellan den 9 – 29 november 2020, 
Tjänsteskrivelse den 27 oktober 2020, 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, den 27 oktober 2020, § 56, 
Samrådsförslag, upprättat den 15 oktober 2020, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 27 oktober 
2020, § 56, 
Kommunstyrelsen, beslut den 11 november 2019, § 166, 
Planutskottet, beslut den 29 oktober 2019, § 47, 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 22 oktober 2019, 
Kartbilaga den 26 augusti 2019. 
 
Förslag till beslut 
Planutskottet beslutar  
att                       godkänna kvarstående erinringar inte tillgodoses,  
 
att                       anta ändring av del av detaljplan för Sundstorget m.m., Höganäs stad, Höganäs 
                           kommun, upprättad den 11 februari 2021. 
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 Gulistan Batak 
 Plan- och bygglovschef 

 Johanna Augustsson 
  Planarkitekt 
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PLANKARTA PLANENS SYFTE

PLANBESTÄMMELSER

Grundkartan är upprättad 2020-12-10 av Geodataavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs genom kopiering av digital primärkarta 
framställd med fotogrammetrisk metod under 1990-talet, flyghöjd 800 m.
Fältkomplettering av grundinformation och fastighetsutredning i december 2020.

Standard 1
Koordinatsystem i plan SWEREF99 13 30
Höjdsystem: RH2000
Upphovsrätt/kontaktperson: Geodataavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs

/Anders Skoog, Höganäs 2021-01-19

Detaljplanens syfte är att ändra planbestämmelserna inom fastigheten Hajen 14 för att möjliggöra för bostad 
på fastigheten. Detaljplaneändringen innebär att befintlig byggnad blir planenlig då utbredningen av 
korsmark och prickmark justeras. Planbeskrivningen kompletteras med ett resonemang om byggnadens 
kulturmiljövärden.  

ORIENTERINGSKARTA

Gulistan Batak Johanna AugustssonUPPRÄTTAD:

ANTAGANDE: LAGA KRAFT:

ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR 

SUNDSTORGET MM.
HÖGANÄS STAD, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

ANTAGANDEHANDLING

Plan- och bygglovschef Planarkitekt2020-10-15

STANDARD FÖRFARANDE

DIARIENUMMER:
KS/2019/714

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

0 5 102,5 Meter± 1:200Skala (A3)

GRÄNSBETECKNINGAR

Begränsning av markens utnyttjande

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får endast förses med komplementbyggnad, högst 25% av huvudbyggnad., PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

HAJEN 6

HAJEN 13
HAJEN 14

BONDHÖGEN 16
KÄLLAN 6

HAMNGATAN

SJÖHÄSTEN 4

SJÖHÄSTEN 7

SJÖHÄSTEN 6

SIG
N

A
LG

A
TA

N

HÖGANÄS 36:16

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år, PBL 4 kap. 21 §

HAJEN 10

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning 
är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Samtliga bestämmelser från den 
underliggande detaljplanen fortsätter att gälla, de kan läsas i sin helhelt på Höganäs kommuns hemsidan 
www.hoganas.se. Ändringen av detaljplanen markeras med rött. 

ÄNRING AV DETALJPLAN

Fastighetsbeteckning4 9 : 7 1 0

Befintliga fastighetsgränser

Vägkant

Byggnad

HöjdvärdeE

2021-02-11

Egenskapsgräns och administrativ gräns
Egenskapsgräns
Användningsgräns
Planområdesgräns

Illustartionslinje
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PLANBESKRIVING  

 

ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR  

SUNDSTORGET M.M., I HÖGANÄS  
HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 

 
 
Aktuellt planområde markerat i Höganäs. 

 
 
 

ANTAGANDEHANDLING, 2021-02-11 
 

Page 362 of 489



ANTAGANDEHANDLING, 2021-02-11 PLANBESKRIVNING, ÄNDRING AV DETALJPLAN: HAJEN 14 
KS/2019/714 

 

 
2             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

FÖRORD 
 
OM DETALJPLAN 
En detaljplan består av en plankarta, som är juridiskt bindande och en planbeskrivning. 
Ibland ingår även illustrationskarta, program och/eller miljökonsekvensbeskrivning. 
Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, park etc), 
husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar 
eller gångvägar över annans mark. 
 
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och 
redovisa de syften, förutsättningar, konsekvenser planen har och hur planen ska 
genomföras. Planbeskrivningen ska också redovisa eventuella avsteg som gjorts från 
kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till 
planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras. 
Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan. 
 
En detaljplan gäller tills den upphävs, ersätts eller ändras. En ändring kan göras för en 
begränsad del av en gällande plan. En sådan ändring innebär att endast en viss eller vissa 
planbestämmelser ändras (alternativt läggs till eller tas bort) medan detaljplanen i övrigt 
fortsätter att gälla som tidigare. 
 
HANDLINGAR 
PLANHANDLINGARNA BESTÅR AV: 

• Ändring av plankarta (denna handling) 
• Planbeskrivning  
• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 

 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN  
I planarbetet har följande tjänstemän medverkat:  
Johan Gustavsson, planarkitekt och planförfattare, konsult på SWECO 
Johanna Augustsson, planarkitekt  
Gulistan Batak, plan- och bygglovschef 
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INLEDNING 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanens syfte är att ändra planbestämmelserna inom fastigheten Hajen 14 för att 
möjliggöra för bostad på fastigheten.  
 
Byggnaden inom planområdet används idag som förvaringsutrymme och lager. Fastigheten 
omfattas av korsmark som innebär att marken endast får användas för 
komplementbyggnad men ambitionen är att omvandla så att den blir möjlig att använda 
som bostad. Ändringen innebär att göra befintlig byggnad planenlig genom att justera 
utbredningen av korsmark och prickmark. Därutöver innebär ändringen också att 
planbeskrivningen kompletteras med ett resonemang om byggnadens kulturmiljövärden. 
 
BAKGRUND, PLANBESKED 
Kommunstyrelsen beslutade 11 november 2019 (KS/2019/714) uppdra åt plan- och 
bygglovsavdelningen att genomföra föreslagen detaljplaneändring med avsikt att 
möjliggöra för boende. 

 
PLANPROCESSEN 
Ändringen av gällande detaljplan handläggs med begränsat standardförfarande, vilket 
innebär att samrådsförslaget måste godkännas under samrådet för att sedan gå direkt till 
antagande och därefter laga kraft (i enlighet med Plan- och bygglagen 2010:900).  

 
Schematisk bild över planprocessen för begränsat standardförfarande. 
 
Planförslaget berör en minde yta med en liten och tydlig samrådskrets. Detaljplanen medför 
en justering av prickmark och korsprickad mark, förslaget är förenligt med kommunens 
översiktsplan, inte av betydande intresse för allmänheten och med för ingen betydande 
miljöpåverkan. 
 
SAMRÅD – NOVEMBER 2020 
Plansamrådet genomfördes mellan 9 - 29 november 2020. Samråd sker genom utskick i 
enlighet med fastighetsförteckning. Samrådsförslaget måste godkännas under samrådet för 
att sedan gå direkt till antagande och därefter laga kraft. Om inte samrådsförslaget inte 
godkänns ändras förfarandet till standard förfarande.  
 
BYTE AV FÖRFARANDE   
Då det under samrådet inkom synpunkter på förslaget innebär det att planprocessen  ska 
ändra förfarandet från begränsat standardförfarande till standardförfarande. Vilket innebär att 
samrådsförslaget revideras och ytterligare chans att lämna synpunkter ges under 
granskning.   

  
Schematisk bild över planprocessen för standardförfarande. 
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GRANSKNING – JANUARI 2021 
Efter beslut om granskning i planutskottet genomfördes mellan den 11 – 31 januari 2021 
då medborgare, myndigheter och kommunala förvaltningar gavs möjlighet att inkomma 
med synpunkter. De som vill ha möjlighet att överklaga detaljplanen när den är antagen 
måste inkomma med synpunkter skriftligen senast under granskningen. Efter granskningen 
bearbetas förslaget, och alla inkomna synpunkter redovisas i ett granskningsutlåtande. I den 
anges också om och hur synpunkterna tillgodoses.  
 
ANTAGANDE 
Det slutliga planförslaget lämnas över till kommunfullmäktige för antagande. 
 
EVENTUELLT ÖVERKLAGANDE 
Eventuella överklaganden ska inom 3 veckor skickas till den instans som tagit beslutet 
om antagande. 
 
LAGA KRAFT 
Om planen inte överklagas vinner handlingen laga kraft, cirka 4 veckor efter beslutet om 
antagande. 
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PLANDATA 
 
GEOGRAFISKT LÄGE 
Det aktuella området som omfattas av ändringen är beläget i centrala Höganäs, i anslutning 
till korsningen Hamngatan/Signalgatan.  
 

 
Bild: Aktuellt område i kommunen. 
 

 
Flygfoto: Aktuellt planområde i Höganäs tätort. 

 
MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Den underliggande detaljplanen omfattar ett stort antal fastigheter i Höganäs centrum. Den 
del som berörs av ändringen omfattar fastigheten Hajen 14 som ägs av Höganäs kommun. 
Fastigheten består av 195 kvm.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
ÖVERSIKTLIGA PLANER 
ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN 
Översiktsplan för Höganäs kommun, ÖP35 blev antagen den 2019-12-06. En 
översiktsplan är inte juridiskt bindande men är vägledande för fortsatt planering. För det 
område som omfattas av denna ändring anger översiktsplanen område för tätort. En av 
översiktsplanens visionsbyggstenar är Växande småstadscharm och bland strategierna anges 
bl.a. Bevara och utveckla våra unika natur- och kulturmiljöer och Skapa levande tätorter med tät 
bebyggelsestruktur och funktionsblandning. Relevanta planeringsriktlinjer är bland annat Bevara 
historiskt värdefulla och identitetsskapande strukturer i landskap och bebyggelse 
 

 
Karta: Kartutsnitt av kommunomfattande översiktsplan, aktuellt område för ändringen är markerat med blå cirkel. 
 

GÄLLANDE DETALJPLAN 
ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN 
För området gäller detaljplan för Sundstorget m.m. (1284-P115) som vann laga kraft 
1992-09-17. Detaljplanens genomförandetid gick ut 2006-07-01. Denna ändring berör 
endast en mindre del av detaljplanen. 
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Karta: Kartutsnitt av gällande detaljplan, aktuellt område för denna ändring är markerat med blå cirkel. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karta: Inzoomat kartutsnitt av gällande detaljplan, aktuellt område för denna ändring är markerat med röd avgränsning.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
GÄLLANDE DETALJPLAN 
Aktuell del av gällande detaljplan är planlagd för bostads- och handelsändamål (BH) 
och medger en byggnadshöjd på maximalt 3,8 meter. Egenskapsbestämmelsen q1 anger att 
”byggnaden är särskilt värdefull ur kulturhistorisk och miljömässig synpunkt och får inte 
rivas. Ursprungliga exteriöradetaljer ska bevaras”. 
 
OMRÅDET IDAG 
Området utgör en av de äldsta delarna av Höganäs tätort och är beläget mellan centrum, 
hamnen och Höganäs AB:s fabriksområde Bebyggelsen utgörs till största delen av äldre 
bostadshus. Gatorna i området är till största delen raka men oregelbundet dragna. I 
närområdet finns ett antal större grönytor samt en större allmän plats i form av Sundstorget. 
 
BEFINTLIG BEBYGGELSE 
Inom det område som ändringen omfattar finns en byggnad som förr har varit en 
räddningsstation. Den uppfördes under 1800-talet av Höganäs Bärgarelag och inhyste en 
räddningsbåt. Byggnaden används idag som förvaringsutrymme och lager.  
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PLANÄNDRINGENS INNEHÅLL OCH 
KONSEKVENS 
 

 
Karta: Digitaliserad version av detaljplan för Sundstorget m.m., del som omfattas av ändringen är markerat med rött. 

 
JUSTERING AV PLANBESKRIVNING 
KULTURMILJÖVÄRDEN 
Planområdet är beläget i den del av Höganäs som var det ursprungliga fiskeläget, och 
som har anor från 1400-talet. Från det att området utvecklades till ett permanent fiskeläge 
och in på 1800-talet dominerades bebyggelsen sannolikt av vitkalkade korsvirkeshus med 
gårdar av halmtäckta tak. Byggnaderna längs Strandvägen och Hamngatan är några av 
Höganäs äldsta och flera är uppförda i slutet av 1700-talet. Även i det övriga området finns 
många av de äldre byggnaderna i puts eller korsvirke kvar och bebyggelsen har i de flesta 
fall bevarats eller renoverats på ett respektfullt sätt.  
 
Bland den äldre bebyggelsen finns vissa modernare inslag, och utöver bostäder finns även 
äldre kår- och missionshus samt mindre industribyggnader.  
 
När hamnen byggdes ut i slutet av 1800-talet flyttades strandlinjen söderut och den nya 
marken bebyggdes med ny villabebyggelse i sekelskiftesstil med karaktäristiskt rött och gult 
tegel. Under 1980- och 1990-talen byggdes ett antal nya villor i områdets norra del. Bland 
områdets karaktärsdrag och planrelaterade egenskaper nämns i Höganäs kommuns 
kulturmiljöunderlag bland annat: 
 

• Öppet byggnadssätt 
• Byggnaderna är placerade fritt inne på tomten och i relation till grannfastigheterna. 
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• Entrésidan är i huvudsak vänd mot intilliggande väg men också placerad på gaveln, 
främst på sekelskiftesbyggnaderna. 

• Byggnaderna ligger i direkt anslutning till gatan eller något indragna. 
• Byggnaderna är i huvudsak småskaliga men enstaka större volymer förekommer. 
• Flera fastigheter har kompletterande gårdsbyggnader. 

 

 
Bild: Aktuell byggnad inom den del som omfattas av ändringen. 
 
 
I kommunens kulturmiljöunderlag är den före detta. räddningsstationens byggnadsstil 
klassad som traditionell och byggnaden värderas som Kulturhistoriskt värdefull. Den är 
uppförd på 1800-talet och har genom sin ursprungliga användning en speciell historia och 
har förut fyllt en viktig samhällsfunktion.  
 
I kommunens underlag har dörr, takmaterial och fasadmaterial pekats ut som viktiga 
faktorer ur kulturmiljösynpunkt och dessa särdrag bedöms vara viktiga att värna i framtiden 
för att byggnaden inte ska förlora sin karaktär.  
 
Byggnaden är i ett plan och har sadeltak samt en fasad i vit puts. På gaveln mot gatan finns 
en karaktäristisk garagedörr i trä och fönstren har fönsterluckor i motsvarande stil. 
Egenskapsbestämmelse (q1) gäller även fortsättningsvis och det är därmed dessa 
ursprungliga exteriördetaljer som ska bevaras. 
 
JUSTERING AV PLANBESTÄMMELSER 
Nedan redovisas de förändringar i detaljplanens bestämmelser som ändringen innebär. 
Utöver detta gäller de bestämmelser som finns i underliggande detaljplan, det vill säga att 
markanvändningen (B) Bostäder, maximal byggnadshöjd på 3,8 meter samt att befintlig 
byggnad är särskilt värdefull ur kulturhistorisk och miljömässig synpunkt (q1) då exteriöra 
materiel och detaljer ska bevaras. Eftersom byggnaden är särskilt värdefull ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv.  
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BEGRÄNSNING AV MARKENS UTNYTTJANDE 
 

 

Byggnad får inte uppföras 

Ytan med prickmark har justerats för anpassning till befintlig 
byggnad och omfattar marken mellan befintlig fasad och gränsen 
mot allmän platsmark. 

 

Endast komplementbyggnad får uppföras 

Ytan med korsmark har justerats för anpassning till befintlig 
byggnad och omfattar marken på byggnadens södra och västra 
sida. 

 

   
Karta: Inzoomat kartutsnitt av detaljplan för Sundstorget m.m., del som omfattas av ändringen är markerat med rött inom blå 
cirkel. Jämför med kartutsnitt ur gällande detaljplan (till höger). Ändringen som redovisas på detaljplanerna är placeringen av 
punktprickad mark samt korsprickad mark.  
 
PLANFÖRSLAGETS KONSEKVENSER  
De förändringar i planbestämmelserna som ändringen medför innebär marken där 
befintlig byggnad står inte längre bara får nyttjas för komplementbyggnad. Därmed ger 
detaljplanen efter ändringen stöd för att byggnaden kan omvandlas till bostad.   
 
Genom det utvecklade resonemanget om byggnadens kulturmiljövärden ges vägledning för 
hur byggnadens kulturhistoriska särdrag ska värnas i samband med omvandling till bostad 
och övrig utveckling av fastigheten.  
 
VATTEN OCH SPILLVATTEN 
Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för vatten, spill, dagvatten fastighet och 
dagvattengata. Det finns idag en servisavsättning för vatten i Signalgatan som är 
dimensionsionerad för att täcka en vanlig villaförbrukning. Däremot saknas serviser för 
både dag- och spillvatten och måste således upprättas.  
 
Tillgänglig kapacitet i befintligt VA-nät är tillräckligt för att tillgodose fastighetens behov 
för vatten, spill och dag. VA-avgift tillkommer enligt gällande VA-taxa.  
 
Hajen 14 ligger på en höjd på 2,5 – 3 meter över haver och VA-avdelningen avråder således 
för utbyggnad av källare på grund av översvämningsrisk vid havsnivåhöjning. 
 
 
 

Föreslagen detaljplan Gällande detaljplan 
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DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
TIDPLAN 
Målsättningen är att ändringen av detaljplanen ska antas hösten 2020. 
 
GENOMFÖRANDETID 
Genomförandetiden är 5 år från det datum då detaljplaneändringen har vunnit laga kraft. 
 
ANSVARSFÖRDELNING 
Den del av gällande detaljplan som omfattas av ändringen ägs av kommunen och består av 
kvartersmark. Fastighetsägaren ansvarar för detaljplanens genomförande. 
 
 
 
 
 
 

  

Page 373 of 489



ANTAGANDEHANDLING, 2021-02-11 PLANBESKRIVNING, ÄNDRING AV DETALJPLAN: HAJEN 14 
KS/2019/714 

 

 
13             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

KONSEKVENSER 
MILJÖKONSEKVENSER 
FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MB 
Ändringen till gällande detaljplan bedöms vara förenligt med en från allmän synpunkt 
lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken. 
 
UNDERSÖKNING 
Bestämmelserna i plan och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera 
miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. Detaljplaner ska miljöbedömas 
och MKB upprättas, om man vid en undersökning kommer fram till att genomförandet 
av planen kan leda till en betydande miljöpåverkan.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer med vägledning av förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap MB och i 4 kap 34 § PBL (2010:900). 
Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en 
miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken.  
 
MILJÖKVALITETSNORMER  
LUFT UTOMHUS 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för sex typer av 
ämnen i luft. Dessa är kvävedioxider och kväveoxider (NO2), partiklar (PM10), bensen, 
svaveldioxid, bly och kolmonoxid. Höganäs kommuns miljöavdelning har under de senaste 
fem åren kontinuerligt genomfört mätningar av luftens kvalitet vid mätpunkt i Höganäs 
centralort vad gäller kvävedioxider och partiklar. Dessa mätningar visar värden som inte 
överskrider miljökvalitetsnormerna. För bly och kolmonoxid görs idag inga mätningar av 
kommunen men tidigare mätningar har visat värden som generellt legat långt under 
normen. Det finns enligt miljöavdelningen inga skäl att anta att dessa värden ändrats 
påtagligt sedan senast utförd mätning. Tidigare kompletterande mätningar finns också från 
Kullaberg avseende kväve- och svaveldioxid vilka vid dessa mättillfällen inte heller 
överskred normvärdena. 
 
VATTEN 
Sammantaget bedöms gällande miljökvalitetsnormer för vatten inte riskera att påverkas 
negativt av planförslagets genomförande. 

 
SAMHÄLLSFUNKTIONER 
Service, fritidsaktivitet och rekreation finns i närområdet 
 
MÄNNISKORS HÄLSA  
Fastigheten möjliggör för bostad, vilket innebär mer rörelse och liv som skapar trygghet. 
 
BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ 
Planområdet ligger inom kulturmiljön, de historiska kopplingarna stärks då den före detta 
räddningsstationen uppförd under 1800-talet bevaras och byggnaden säkras i detaljplan.  

 
EKONOMISKA KONSEKVENSER 
Planen medför inga ekonomiska eller fastighetsrättsliga konsekvenser.  
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KS/2019/714 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 

ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR  

SUNDSTORGET M.M., I HÖGANÄS  
HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 
 
 

 
 

 
 
 
Bild: Aktuellt planområde i Höganäs. 

 
 

ANTAGANDEHANDLING 2021-02-11 
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BAKGRUND OCH SYFTE 
 
BAKGRUND 
Kommunstyrelsen beslutade 11 november 2019 (KS/2019/714) uppdra åt plan- och 
bygglovsavdelningen att genomföra föreslagen detaljplaneändring med avsikt att 
möjliggöra för boende. 
 
DETALJPLANENS SYFTE  
Detaljplanens syfte är att ändra planbestämmelserna inom fastigheten Hajen 14 för att 
möjliggöra för bostad på fastigheten.  
 
PLANARBETETS GÅNG 
Ändringen av gällande detaljplan handläggs med begränsat standardförfarande, vilket 
innebär att samrådsförslaget måste godkännas under samrådet för att sedan gå direkt till 
antagande och därefter laga kraft (i enlighet med Plan- och bygglagen 2010:900).  

 
Schematisk bild över planprocessen för begränsat standardförfarande. 
 
Planförslaget berör en minde yta med en liten och tydlig samrådskrets. Detaljplanen medför 
en justering av prickmark och korsprickad mark, förslaget är förenligt med kommunens 
översiktsplan, inte av betydande intresse för allmänheten och med för ingen betydande 
miljöpåverkan. 
 
SAMRÅD 
Plansamrådet genomfördes mellan 9 - 29 november 2020.  
 
BYTE AV FÖRFARANDE   
Då det under samrådet inkom synpunkter på förslaget innebär det att planprocessen  ska 
ändra förfarandet från begränsat standardförfarande till standardförfarande. Vilket innebär att 
samrådsförslaget revideras och ytterligare chans att lämna synpunkter ges under 
granskning.   

  
Schematisk bild över planprocessen för standardförfarande. 
 
GRANSKNING  
Efter beslut om granskning i planutskottet genomfördes mellan den 11 – 31 januari 2021.  
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INKOMNA SYNPUNKTER UNDER SAMRÅD 
 
Under samrådstiden har sexton skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i anslutning till 
skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunen. I de fall yttranden innehåller 
synpunkter om planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt 
planprocess.  
 
I de fall de inkomna samrådsyttrandena varit långa har ansvarig handläggare sammanställt 
en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna synpunkterna. Yttrandena i 
sin helhet finns att tillgå hos kommunen. 
 
WEUM GAS (2020-11-03) har ingen erinran. 

 
MILJÖAVDELNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN (2020-11-05) har ingen erinran. 
 
TRAFIKVERKET (2020-11-05) har ingen erinran. 
 
STADSMILJÖAVDELNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN (2020-11-06) har ingen erinran. 
 
POSTNORD (2020-11-10) har ingen erinran. 
 
VA-AVDELNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN  (2020-11-17) har inget att erinra, men 
informerar att servisavsättning finns för vatten men saknas för dag- och spillvatten. 
 

Kommentar: Kommentarerna noteras.  
 
LANTMÄTERIET (2020-11-20) har ingen erinran. 
 
FASTIGHETSÄGARE (A) (2020-11-24) godkänner inte samrådsförslaget och menar att 
Hajen 14 ska underordna sig gällande planbestämmelser. Ändringen får inte förvanska 
byggnadens karaktär samt att den värdefulla miljön ska behållas. Byggnadens q märkning 
ska bevaras, det vill säga att byggnaden inte får rivas och att ursprungliga exteriör detaljer 
skall bevaras samt att bygglov krävs, även för underhåll av byggnaden.  
 
Fastighetsägarna har svårt att se att byggnaden kan omvandlas till ett boningshus och 
önskar en illustration. Fastighetsägarna anser även att det finnas bättre sätt att använda 
byggnaden ur ett kulturhistoriskt perspektiv samt att invånarna ska ges möjlighet att ta del 
av byggnadens speciella historia.  
 

Kommentar: Samtliga planbestämmelser i den gällande detaljplanen kommer 
fortsätta att gälla, detaljplaneändringen avser en justering av korsmark och 
prickmark. En illustrations bild finns på sidan 9 i planbeskrivningen som visar 
förändringen av korsmark och prickad mark. Illustrationsbild på boningshuset finns 
inte, vid ombyggnation krävs bygglov.   

 
Fastighetens kulturhistoria anses vara säkrad i gällande detaljplan samt invånarnas 
möjlighet att ta del av fastigheten anses inte heller förändras vid ändringen av 
detaljplanen.  
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Texten i plankartan förtydligas med att den underliggande detaljplanens 
planbestämmelser fortsätter att gälla. På grund utav att planförslaget inte godkänns 
så ändras planförfarandet till standard planförfarande.  
 

NSR (2020-11-24) vill tydliggöra att renhållningsfordon är stora och ställer finns krav på 
vägens bärighet, bredd och höjd. Att det i detaljplan ska stå att kärlen ska placeras så att 
inte backning förekommer. NSR har även skickat med en broschyr gällande renhållning. 
 

Kommentar: Vägen är tillräcklig för renhållningsfordon, kommentarerna noteras 
och säkerställs i bygglovsskedet. Renhållningsfrågor av denna karaktär är inget som 
styrs i detaljplan.  

 
SJÖFARTSVERKET (2020-11-26) har ingen erinran. 
 
LÄNSSTYRELSEN SKÅNE (2020-11-26) har ingen erinran. 
 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN (2020-11-26) har ingen erinran.   
 
KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN (2020-11-27) har 
ingen erinran. 
 
STADSARKITEKTEN, HÖGANÄS KOMMUN (2020-11-27) har ingen erinran. 
 
FASTIGHETSÄGARE (B) (2020-11-30) godkänner inte samrådsförslaget och önskar 
ytterligare information om ärendet. Fastighetsägaren önskar att veta hur tomtgränsen ska 
utformas, då det endast är 1,5 meter mellan Båthusets gavel till tomtgräns, 
fastighetsägaren vill inte ha en gemensam trädgård med fastigheten Hajen 14.  
 

Kommentar: Fastighetsgränserna för Hajen 14 utreddes hösten 2013. Gränserna i 
plankartan kommer stå fast. Frågor angående fastighetsgränser hänvisas till 
Lantmäteriet.    

 
FASTIGHETSÄGARE (C) (2020-11-30) godkänner inte samrådsförslaget och  
instämmer med föregående yttrande (2020-11-30).  
 

 Kommentar: Fastighetsgränserna för Hajen 14 utreddes hösten 2013. Gränserna i 
plankartan kommer stå fast. Frågor angående fastighetsgränser hänvisas till 
Lantmäteriet.    

 
ÄNDRINGAR AV PLANFÖRSLAG INFÖR GRANSKNING  
Plankartan förtydligas med att den underliggande detaljplanens bestämmelser fortsätter 
att gälla, samt ett förtydligande under rubriken VA på sidan 11 i  planbeskrivningen i 
övrigt kvarstår samrådsförslaget inför granskning.  
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INKOMNA SYNPUNKTER UNDER 
GRANSKNING 
 
Under granskningstiden har nio skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i anslutning till 
skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunen. I de fall yttranden innehåller 
synpunkter om planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt 
planprocess.  
 
I de fall de inkomna granskningsyttrandena varit långa har ansvarig handläggare 
sammanställt en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna synpunkterna. 
Yttrandena i sin helhet finns att tillgå hos kommunen. 
 
TRAFIKVERKET (2021-01-05) har ingen erinran. 
 
HÖGANÄS ENERGI (2021-01-11) har ingen erinran. 
 
STADSMILJÖAVDELNINGEN (2021-01-11) har ingen erinran. 
 
NORDIONENERGI (2021-01-13) har ingen erinran. 
 
REGION SKÅNE (2021-01-25) har ingen erinran. 
 
SAKÄGARE (A) (2021-01-26) godkänner inte granskningsförslaget och då byggnaden är 
q-märkt och klassad som särskilt värdefull i kulturmiljöwebben. Fastighetsägaren önskar 
en illustrationsbild för att säkerställa att huset inte förvanskas i samband med 
planändringen.  
 
Husets byggnadshöjd i detaljplanen är högre än husets verkliga höjd. Varför ska det 
ändras från 2,8 till 3,8 meter? 
 
Fastighetsägarna önskar att byggnaden ska bevaras i ursprungsskick för framtiden, då den 
har en spännande historia och ett kulturarv värt att bevara. Fastighetsägarnas förslag är att 
byggnaden rustas upp och hyrs ut som garage, lagerlokal eller liknande. 
 

Kommentar: Fastighetens kulturhistoria anses vara säkrad i gällande detaljplan 
och förändras inte i ändringen av detaljplanen. Illustrationsbild på hur boningshuset 
kan se ut efter ändringen av detaljplanen finns inte, dock krävs en bygglovsansökan 
vid ombyggnation.  

 
Husets byggnadshöjd ändras inte i ändringen av detaljplanen. Byggnadshöjden är 
den samma som innan ändringen. Ändringen avser endast justering av prickmark 
och korsmark vilket begränsar placeringen av huvudbyggnader och 
komplementbyggnader.   

 
Byggnadens kulturhistoria värde anses inte förändras vid ändringen av detaljplanen. 

 
LÄNSSTYRELSEN SKÅNE (2021-01-26) har ingen erinran  
 
SAKÄGARE (b) (2021-01-26) godkänner inte granskningsförslaget. Byggnaden är q-
märkt och har ett stort kulturhistoriskt värde och bör behålla sitt ursprungliga utseende. 
Tråkigt att byggnaden förfallit på grund av dåligt underhåll. Det är en fin byggnad med en 
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historia, som är en viktig symbol för hamnområdet, med övervägande q- märkta 
fastigheter. Sakägare har svårt att se att byggnaden ska förändras till bostad och vill se 
förslag på vilka förändringar detaljplaneändringen kan medföra.  
 
Fastighetsägaren är absolut inte intresserade av, att den gavel som vetter mot 
fastighetsägarens tomt, ska omfatta fönster, entré, balkong eller dyl. Fastighetsägaren 
menar att det kommer inskränka på deras integritet. 

 
Kommentar: Fastighetens kulturhistoria anses vara säkrad i gällande detaljplan 
och förändras inte i ändringen av detaljplanen.  
 
Illustrationsbild på hur boningshuset kan se ut efter ändringen av detaljplanen finns 
inte, dock krävs en bygglovsansökan vid ombyggnation. 

 
I samband med ett eventuellt bygglov lämnas utrymme för grannar att lämna 
yttrande på bygglovet.  

 
PRIVATPERSON UTANFÖR SAKÄGARKRETSEN (2021-01-25) anser att det är synd att 
förändra räddningsstationen till bostad.  
 
Kommunen har ett tidigare haft för avsikt att värna om den gamla miljön längs 
Hamngatan, vilket de privata fastighetsägarna gör utmärkt. Varför vill kommunens sälja 
fastigheten för en engångsvinst istället för att satsa på en långvarig användning? 
Bygganden har ett stort kulturhistoriskt värdefullt intresse och där med ett stort allmänt 
intresse. 
 
Kommunen bör fortsätta att äga byggnaden, eventuellt arrendera ut byggnaden och 
använda byggnaden i samband med besöksnäringen, förslagsvis museum. Genom detta 
hade kulturlivet i kommunen gynnats. Att använda bygganden som stipendieverkstad åt 
kulturarbetare skulle stärka översiktsplanens mål för tätorten: bevara och utveckla unik 
kulturmiljö, medverka till levande tätort med funktionsblandning och förstärka 
identitetsskapande strukturer i stadslandskapet.  
 

Kommentar: Byggnadens kulturhistoria värde anses inte förändras vid ändringen 
av detaljplanen.  
 
Detaljplaneändringen tydliggör byggnadens kulturhistoriska värden då 
planbeskrivningen innehåller en beskrivning av byggnadens bevarandevärde 
karaktärsdrag beskrivs på sidan 10.  
 
Eventuell försäljning tas inte i beaktning vid detaljplanearbetet.  
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KVARSTÅENDE ERINRINGAR 
Efter granskningsskedet kvarstår planförslaget. 
 
Det finns kvarstående synpunkter från tidigare skeden av planarbetet som avser det aktuella 
planområdet. Dessa redovisas under Inkomna synpunkter under samråd samt under Ändringar 
av planförslag inför granskning. 
 
KVARSTÅENDE ERINGRINGAR 
Följande bedömda sakägare har inte fått sina synpunkter tillgodosedda inför: 
 
Granskning 
• Sakägare (a)  
• Sakägare (b)  
• Sakägare (c)  
 
Frågor som inte blivit tillgodosedda är följande inför granskning 
• Korsmark och prickmark kommer inte bevaras enligt nu gällande detaljplan. 
• Illustrationsbild av byggnaden kommer inte tas fram i planförslaget. 
• Vid ombyggnation krävs bygglov.   
• Gränserna i plankartan kommer stå fast. 
 
Antagande 
• Sakägare (a)  
• Sakägare (b)  
• Privatperson 

 
Frågor som inte blivit tillgodosedda är följande inför antagande 
• Korsmark och prickmark kommer inte bevaras enligt nu gällande detaljplan. 
• Illustrationsbild av byggnaden kommer inte tas fram i planförslaget. 
• Husets byggnadshöjd ändras inte i ändringen av detaljplanen. 
• Bygganden kommer inte användas som något annat än för bostadsändamål. 
 

Page 381 of 489



17

Godkännande av försäljning av Rubinen 7 
(Hultaboskolan)

KS/2021/46
   

Page 382 of 489



PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-03-09

SIGNATUR

 

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Peter Schölander (M) (ordförande)

Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Lennart Nilsson (S) (2:e 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)

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

Övriga närvarande Gulistan Batak (plan- och bygglovschef )
Gunilla Sandebert (stadsarkitekt)
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Jacob von Post (chef för samhällsbyggnadsförvaltningen)
Jan Kivisaar (kommunikatör)
Karl Rüter (exploateringschef)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)

Sammanträdestid kl 15:00-18:45

Paragrafer §36

JUSTERING
Utsedd att justera Fredrik Eljin (KD)

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

Jacob Derefeldt
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Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander 

Justerande ………………………………………………
Fredrik Eljin (KD)                        

Protokollet justerat den 2021-03-18

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-03-18
anslagits på kommunens anslagstavla
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KS/2021/46
§ 36
Försäljning av Rubinen 7 (Hultaboskolan)
Sammanfattning av ärendet  

Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, har inkommit med förfrågan om att köpa fastigheten Rubinen 7. 
Denna fastighet är idag bebyggd. I byggnaden bedrivs förskola, allmänt nämnd som 
Hultaboskolan. Inom fastigheten går det att bygga ut förskoleverksamheten med ytterligare 800 
kvm förskola.

Förskoleverksamheten bedrivs idag av Montessoriförskolan Tellus, som även bedriver 
förskola/skola på fastigheten Guldfisken 1. Montessoriförskolan är idag trångbodda, denna 
försäljning kommer medge att skolverksamheten kan utöka/disponera om sin verksamhet på ett 
ändamålsenligt sätt.

Värdering är gjord under hösten 2020, värdet på byggrätten är satt till 3 000 kr/kvm BTA, ett 
totalt värde om 2,4 Mkr. Värdet på byggnaden är 3,7 Mkr. Tillsammans ger detta en köpeskilling 
om 6,1 Mkr.
 
Beslutsunderlag
Planutskottet, beslut den 23 februari 2021, § 11,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 23 februari 2021,
Köpekontrakt Rubinen 7.

 
Förslag till beslut 
Lennart Nilsson (S) yrkar att ärendet remitteras till utbildningsnämnden för nämndens yttrande.
 
Johan Ingvarson (MP) yrkar bifall till Lennart Nilssons (S) yrkande om remiss.
 
Ulf Molin (C) och Louise Stjernquist (L) yrkar bifall planutskottets förslag till beslut.
 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer utskottets förslag till beslut mot Lennart Nilssons (L) 
remissyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla utskottas 
förslag till beslut.
 
Omröstning begärs.
Ledamöterna godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till planutskottets förslag.
Nej-röst för bifall till Lennart Nilssons (S) remissyrkande.
 
Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster för planutskottets förslag och 3 nej-röster för Lennart Nilssons (S) 
remissyrkande beslutar kommunstyrelsen att bifalla planutskottets förslag till beslut.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
 
att godkänna föreslagen försäljning av Rubinen 7 till Samhällsbyggnadsbolaget.

Reservation
Lennart Nilsson (S) reserverar sig till förmån för sitt egna förslag till beslut.

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige

Anslaget nedtages den 2021-04-13
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN

2021-02-10
KS/2021/46

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

Försäljning av Rubinen 7
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, har inkommit med förfrågan om att köpa fastigheten Rubinen 7. Denna 
fastighet är idag bebyggd. I byggnaden bedrivs förskola, allmänt nämnd som Hultaboskolan. Inom 
fastigheten går det att bygga ut förskoleverksamheten med ytterligare 800 kvm förskola. 

Förskoleverksamheten bedrivs idag av Montessoriförskolan Tellus, som även bedriver förskola/skola på 
fastigheten Guldfisken 1. Montessoriförskolan är idag trångbodda, denna försäljning kommer medge att 
skolverksamheten kan utöka/disponera om sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. 

Värdering är gjord under hösten 2020, värdet på byggrätten är satt till 3 000 kr/kvm BTA, ett totalt värde 
om 2,4 Mkr. Värdet på byggnaden är 3,7 Mkr. Tillsammans ger detta en köpeskilling om 6,1 Mkr.  

Beslutsunderlag 
Köpekontrakt Rubinen 7

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att:
godkänna föreslagen försäljning av Rubinen 7 till Samhällsbyggnadsbolaget. 

Chef namn
Herman Crespin

Karl Rüter
Exploateringschef
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KÖPEKONTRAKT 
Detta köpekontrakt avseende fastighet Höganäs Rubinen 7 (”Fastigheten”) har träffats 

mellan: 

A. Höganäs kommun, 212000-1165, 263 82 Höganäs (”Säljaren”); och 

B. SBB Guldfisken i Höganäs AB, 556908-1275, c/o Newsec Property Asset 

Management AB, BOX 11405, 404 29 Göteborg (”Köparen”).  

1 ÖVERLÅTELSE 

1.1 Säljaren överlåter härmed till Köparen fastigheten Höganäs Rubinen 7 med 

gatuadress Rönngatan 14 i Höganäs kommun på i detta avtal intagna villkor.  

2 TILLTRÄDESDAG OCH ÄGANDERÄTTENS ÖVERGÅNG 

2.1 Köparen ska tillträda fastigheten efter särskild överenskommelse mellan parterna, 

dock tidigast 2021-03-29 och senast 2021-04-30. Den sålunda bestämda dagen 

benämns i det följande för tillträdesdagen. 

 

2.2 Äganderätten till fastigheten övergår till Köparen på tillträdesdagen. 

3 KÖPESKILLING OCH BETALNING 

3.1 Köpeskillingen för fastigheten uppgår till SEX MILJONER ETT HUNDRA 

TUSEN (6 100 000) kronor. 

 

3.2 Köparen ska betala köpeskillingen på följande sätt: 

 

På tillträdesdagen betalas kontant 6 100 000 kronor. 

 

3.3 Kontant betalning ska ske till Säljarens konto, kontonummer 5121-5389 och vara 

Säljaren tillhanda senast kl. 11.00 på avtalad betaldag. 

 

3.4 Om Köparen inte betalar i rätt tid och på rätt sätt enligt ovan äger Säljaren rätt att 
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häva köpet. 

4 KOSTNADER OCH INTÄKTER 

4.1 Kostnader för och intäkter av fastigheten för tiden före tillträdesdagen belastar 

respektive tillkommer Säljaren. Kostnader för och intäkter av fastigheten för tiden 

från och med tillträdesdagen belastar respektive tillkommer Köparen. 

5 ÅTGÄRDER PÅ AVTALSDAGEN 

 

5.1 Parterna ska också i anslutning till avtalets undertecknande komma överens om 

innehållet i eventuella pressmeddelanden i samband med överlåtelsens 

offentliggörande första gången.  

6 ÅTGÄRDER FRÅN AVTALSDAGEN TILL TILLTRÄDESDAGEN 

6.1 Säljaren ska förvalta fastigheten på sedvanligt sätt fram till tillträdesdagen, såvida 

annat inte överenskommes skriftligt. Säljaren förbinder sig att inte säga upp eller 

träffa nya hyresavtal utan Köparens skriftliga godkännande. Säljarens förvaltning av 

fastigheten ska inte innefatta investeringar, planerat underhålla eller utbyte av 

installationer. 

7 ÅTGÄRDER PÅ TILLTRÄDESDAGEN 

7.1 Köparen ska på tillträdesdagen fullgöra betalningen av köpeskillingen enligt 

bestämmelsen om betalning ovan, varefter Säljaren ska bekräfta mottagandet av 

köpeskillingen genom utfärdande av två köpebrev i original att undertecknas av 

parterna. 

 

7.2 På tillträdesdagen ska Säljaren överlämna de handlingar till Köparen som behövs 

för att denne ska erhålla lagfart. Säljaren ska även överlämna övriga handlingar som 

kan vara av betydelse för Köparen och som Säljaren innehar, såsom ritningar och 

bygglovshandlingar. 

 
7.3 Säljaren ska tillse att eventuella leverantörer av el, värme, vatten och liknande 
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nyttigheter avläser fastighetens respektive mätare på tillträdesdagen. 

 
7.4 En likvidavräkning ska upprättas på tillträdesdagen. I den ska så mycket som 

möjligt av fastighetens kostnader och intäkter fördelas mellan parterna. Det som 

inte kan fördelas på tillträdesdagen, ska slutligt avräknas mellan parterna snarast 

möjligt och senast inom en (1) månad från tillträdesdagen. 

8 ÅTGÄRDER EFTER TILLTRÄDESDAGEN 

8.1 Parterna ska gemensamt, omedelbart efter tillträdesdagen, anmäla överlåtelsen till 

skattemyndigheten. 

 

8.2 Köparen ska snarast efter tillträdesdagen ansöka om full lagfart avseende sitt 

förvärv av fastigheten. 
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9 SÄLJARENS GARANTIER 

9.1 Säljaren garanterar: 

 

a) att Säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheten; 

b) att fastigheten inte belastas av några inteckningar, panträtter eller 

rättighetsupplåtelser; 

c) att fastighetens hyreskontrakt framgår Bilaga 9.1c); 

d) [att de hyror som debiterats för [tidsperiod] framgår av bilagd 

aviseringslista, Bilaga 9.1d)]; 

e) att inga andra hyreskontrakt än de som framgår av Bilaga 9.1e) har sagts 

upp för villkorsändring; 

f)  att godkänd obligatorisk ventilationskontroll har genomförts; 

g) att alla för fastigheten fram till denna dag debiterade och förfallna 

anslutningsavgifter för vatten och avlopp, elnät, fjärrvärmenät och 

gasnät är i sin helhet betalda; 

h) att all på fastigheten fram till denna dag belöpande 

gatubyggnadskostnadsersättning eller ersättning för annan allmän plats 

har betalats; 

i) att det inte finns förelägganden eller motsvarande från domstol eller 

myndighet beträffande fastigheten; samt 

j) att Säljaren inte är part i någon pågående domstols- eller skiljetvist 

rörande fastigheten. 

k) Kommunen garanterar att det inte finns några förelägganden från 

myndigheter avseende ventilation osv.  

 

9.2 De av Säljaren ovan lämnade garantierna avser avtalsdagen om inget annat anges 

eller framgår av omständigheterna. 

 

9.3 Utöver vad som uttryckligen anges i punkten 9.1 ovan lämnar Säljaren inga 

garantier och påtar sig inte heller i övrigt något ansvar. 
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9.4 Köparen har haft möjlighet att besiktiga fastigheten och att i övrigt undersöka alla 

förhållanden som rör fastigheten. Säljaren har även lämnat information till Köparen 

om fastigheten och Köparen har fått del av alla nödvändiga handlingar för att 

kunna genomföra besiktningen. Säljarens garantier gäller därför inte för sådana 

omständigheter som Köparen känner eller borde känna till.  

10 FRISKRIVNING 

10.1 Köparen har med hjälp av rådgivare undersökt fastigheten. Fastigheten överlåts i 

befintligt skick. Med undantag för vad som uttryckligen garanteras i punkten 9.1 

ovan friskriver Köparen Säljaren från allt ansvar för fel och brister i fastigheten av 

vad slag det vara må, såväl synliga som dolda, inklusive miljömässiga brister, 

faktiska fel, rättsliga fel, rådighetsfel och fysiska fel och brister. Köparen avstår 

således från alla framtida anspråk i dessa delar. Köpeskillingen har fastställts med 

beaktande av detta. 

11 ANSVARSBEGRÄNSNING 

11.1 Säljarens ansvar avseende fastigheten samt andra skyldigheter enligt detta 

köpekontrakt ska uteslutande regleras av detta köpekontrakt, varmed ingen påföljd 

som följer av köplagen, jordabalken eller annat avtal eller annan lag, förordning eller 

rättsprincip, inklusive (men inte begränsat till) rätten att häva detta köpekontrakt, 

ska vara tillgänglig för Köparen. 

 

11.2 Inget ansvar ska åligga Säljaren i anledning av garantiavvikelse i den mån 

försäkringsersättning för en sådan garantiavvikelse utgår eller om Köparen erhåller 

ersättning från tredjeman. 

 

11.3 Inget ansvar ska uppkomma om och i den utsträckning som Säljaren, utan dröjsmål, 

efter eget val och utan kostnad eller hinder av väsentlig betydelse för Köparen, 

avhjälper en garantiavvikelse. 

 

11.4 Om en skada är avdragsgill ur skattesynpunkt för Köparen ska det belopp som 

betalas av Säljaren reduceras med ett belopp motsvarande skadan multiplicerad med 
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för Köparen gällande skattesats. 

12 STÄMPELSKATT M.M. 

12.1 Köparen ska svara för alla lagfarts- och inteckningskostnader som är förenade med 

överlåtelsen och Köparen är ensam ansvarig för att stämpelskatt betalas. 

13 ÖVERLÅTELSE AV KÖPEKONTRAKTET 

13.1 Part får varken överlåta eller upplåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta 

köpekontrakt, utan den andre partens föregående skriftliga medgivande. 

14 GILTIGHET 

14.1 Detta avtal är för sin giltighet beroende av att kommunfullmäktiges arbetsutskott 

godkänner detta avtal. Om avtalet förfaller denna grund ska ingendera part till följd 

därav äga rätt till ersättning från den andre parten av vad slag det vara må. 

15 FULLSTÄNDIG REGLERING 

15.1 Detta köpekontrakt innehåller allt som avtalats mellan Säljaren och Köparen 

angående överlåtelsen av fastigheten. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden eller 

utfästelser som föregått köpekontraktet ersätts av innehållet i detta köpekontrakt 

med dess eventuella bilagor. Har viss fråga inte uttryckligen reglerats i 

köpekontraktet, ska denna fråga lösas i enlighet med de principer på vilka 

köpekontraktet grundas. 

16 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

16.1 Ändringar av och tillägg till detta köpekontrakt, inklusive dess bilagor, kräver för sin 

giltighet att en skriftlig överenskommelse undertecknas av samtliga parter. 

17 TVIST 

17.1 Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras av allmän domstol med 

Helsingborgs tingsrätt som första instans. 

 
* 
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Säljarens egenhändiga namnteckningar bevittnas: 

 

 

Vittne 1   Vittne 2 

 

 

Page 395 of 489



18

Godkännande av riktlinjer för varuexponering samt 
riktlinjer för uteserveringar

KS/2021/70
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-03-09

SIGNATUR

 

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Peter Schölander (M) (ordförande)

Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Lennart Nilsson (S) (2:e 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)

Ej tjänstgörande ersättare Helena Svensson (M)
Ann-Britt Strufve (M)
Bertil Ziegler (M)
Gertrud Greén (C)
Katarina Sandén (C)
Barbara Struglics Bogs (KD)
Reinhold Knutsson (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 15:00-18:45

Paragrafer §44

JUSTERING
Utsedd att justera Fredrik Eljin (KD)

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

Jacob Derefeldt

Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander 
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-03-09

SIGNATUR

 

Justerande ………………………………………………
Fredrik Eljin (KD)                        

Protokollet justerat den 2021-03-18

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-03-18
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-03-09

SIGNATUR

 

KS/2021/70
§ 44
Riktlinjer för varuexponering samt riktlinjer för uteserveringar
Sammanfattning av ärendet  

Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med näringslivsavdelningen samt kommunens 
tillgänglighetssamordnare har under 2020 jobbat med att ta fram riktlinjer för Varoexponering 
samt riktlinjer för uteserveringar.
 
I samband med ombyggnaden av storgatan har behovet av att förtydliga riktlinjerna för var och 
hur varor ska exponeras samt hur och var uteserveringar ska finnas samt utformas. Detta då en 
otydlighet påverkar tillgängligheten negativt samt riskerar att skapa otydlighet för besökare och 
näringsidkare. Riktlinjerna är tänkt att utvärderas igen efter ett år och då uppdateras vid behov. 
Riktlinjerna gäller för hela kommunen för att skapa en tydlighet och rättvisa för alla.
 
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet, beslut den 23 februari 2021, § 17,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 3 februari 2021,
Riktlinjer för varuexponering, den 3 februari 2021,
Riktlinjer för uteserveringar, den 3 februari 2021.

 
Förslag till beslut
Fredrik Eljin (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
 
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 riktlinjerna för varuexponering,

att godkänna riktlinjerna för uteserveringar

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige

Anslaget nedtages den 2021-04-13
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN

2021-02-03
KS/2021/70

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

Riktlinjer för varuexponering samt riktlinjer för 
uteserveringar
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, tillsammans med näringslivsavdelningen samt kommunens 
tillgänglighetssamordnare, under 2020 jobbat med att ta fram riktlinjer för varuexponering samt riktlinjer 
för uteserveringar. 

I samband med ombyggnaden av Storgatan fanns behovet av att förtydliga riktlinjerna för var och hur 
varor ska exponeras samt hur och var uteserveringar ska finnas samt utformas. Detta då en otydlighet 
påverkar tillgängligheten negativt samt riskerar att skapa otydlighet för besökare och näringsidkare. 
Riktlinjerna är tänkt att utvärderas igen efter ett år och då uppdateras vid behov. Riktlinjerna gäller för hela 
kommunen för att skapa en tydlighet och rättvisa för alla.  

Övergripande uppdateringar som gjorts: 
- Två separata dokument har tagits fram för att underlätta vid arbetet med remisser. Ett dokument med 
riktlinjer för varuexponering och ett dokument med riktlinjer för uteserveringar. Dessa dokument skickas 
tillsammans med beslut till den sökande samt finns tillgängliga på kommunens hemsida 
- Riktlinjer för reklamskyltar har tagits bort i dessa dokumentet och hänvisas till det nya 
Stadsmiljöprogrammet
- Förtydligande mål om att skapa en bättre tillgänglighet för alla i stadsmiljön 
- Uteserveringar får vara uppe året om (tidigare mellan 1 april och 30 september) 
- Förtydligande kring vad som gäller vid möbleringszoner (finns på Storgatan och Köpmansgatan) 
- Förtydligande kring hur inhägnade ytor och varuexponering ska se ut med fokus på att förbättra för 
personer med nedsatt syn

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för varuexponering
Riktlinjer för uteserveringar

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna riktlinjerna för varuexponering

att godkänna riktlinjerna för uteserveringar 

Pär Ragvald

Stadsmiljöchef

Viktoria Enoksson
Landskapsarkitekt
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BAKGRUND
Uteserveringar är en del av gatulivet och ska tillsammans med sin 
omgivning forma en prydlig och vacker helhet i Höganäs. Möbler, 
markiser, parasoller och inhägnader bör formas i samspråk med 
omgivningen och i linje med verksamheten. Det krävs tillstånd för att 
nyttja offentlig platsmark, med offentlig platsmark menas gator, torg, 
trottoarer och parkmark. 

I kommunens ordningsföreskrifter (KFS 2020:02) kan man läsa vilka 
ytterligare områden som är offentlig platsmark. Dessa anvisningar har 
tagits fram för att stadsmiljön ska ge ett positivt och enhetligt intryck. 
Anvisningarna är också till för öka säkerhet och tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning. 

TILLSTÅND
Tillstånd att använda allmän platsmark söks hos polisen. Blankett finns att 
hämta på polisens hemsida (www.polisen.se). Till ansökan ska måttsatt plan 
som visar yttermått och placering av uteserveringen bifogas. Polisen tar ut en 
avgift för ansökan och påbörjar ingen handläggning förrän avgiften är betald. 
Lämna därför in din ansökan i god tid, minst 30 dagar innan för att ärendet 
ska hinna beredas. Kommunen får ansökan från polisen och gör bedömning 
av uteserveringens utformning. Riktlinjer och råd i denna folder ligger till 
grund för kommunens bedömning som sedan skickas till polisen. Polisen 
utfärdar sedan tillståndet enligt kommunens förslag. Kommunen tar ut en 
avgift för upplåtelsen. Avvikelse från lämnat tillstånd accepteras inte. Rättelse 
ska ske omedelbart efter kommunens eller polisens påpekande. Sker ingen 
rättelse kan polisen återkalla tillståndet med omedelbar verkan. Kommunen 
kommer i sådant fall inte att ge markupplåtelse för kommande säsong.

För varje säsong måste ny ansökan inlämnas till polisen. 
Tillståndshavare måste avstå nyttjandet av området om detta behövs för 
ledningsarbeten eller annat ändamål som bedöms angeläget för kommunen. 
Kommunen åtar sig inte i något fall ansvar för utebliven vinst eller 
omsättningsreduktion. Reducering av upplåtelseavgiften kan dock medges vid 
längre avbrott i användandet av platsen. 

RIKTLINJER FÖR UTESERVERING
 I HÖGANÄS KOMMUN
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RIKTLINJER 
 
•  Uteserveringar får förekomma under hela året. Det är tillståndshavaren som ansvarar    

 för att underhålla ytan. Exempel på detta är lövborttagning, skottning och halkbekämpning   
 
•  Ordinarie verksamhet ska ha direkt anknytning till uteserveringens upplåtna yta. Avsteg från   

 denna princip kan endast ske om placering utanför verksamheten är omöjlig      
 eller olämplig

•  Längs med Storgatan och Köpmansgatan i Höganäs ska uteserveringen placeras inom    
 möbleringszonen som gäller för gatan. I samråd med kommun kan avsteg göras om    
 möbleringszonen blockeras av parkering eller dylikt. Vid övriga platser ska uteserveringen   
 placeras intill fasad

 
•  Minsta fria bredd för gående på normalgata ska vara 1,5 meter 

•     Inhägnader ska vara mellan 90-100 cm höga, diskreta, smakfulla och samspela med   
 omgivningen. Öppningar i avgränsningen ska vara minst 90 cm bred, så bred att en rullstol         
 kan komma in. Samtliga inhägnader ska ha en tydlig nedre avgränsning som synskadade   
 kan känna av med en käpp, max 20 cm ovan mark. För att personer med nedsatt syn ska   
 kunna uppmärksamma inhägnaden så ska den vara i en kontrasterande färg eller ljushet mot   
 omgivningen

•     För uteserveringar med serveringstillstånd krävs att serveringsytan är avgränsad

•  Brandposter, avstängningsventiler, kabeltrummor, kopplingsskåp och liknande, som finns         
 inom området, ska hållas tillgängliga och får inte täckas över eller skadas 

•     Platsens befintliga markbeläggning ska i första hand forma uteserveringens golv
 
•  Nivåskillnaden mellan golv och trottoar får inte utgöra hinder för personer med nedsatt   

 rörelseförmåga
 
•  Lägsta fria höjd för markis i utfällt läge är 2,5 meter

•  Vita plastmöbler ska undvikas
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BAKGRUND
Gator, trottoarer och stadens torg är till för alla. Det är vårt 
gemensamma ansvar att se till att stadsmiljön utformas så att den 
är trevlig att vistas i och tillgänglig för alla. Varuexponeringen ska 
därför vara prydlig och med enkel utformning, och valet av form, färg 
och material ska passa in i stadsmiljön. Varuexponering och annan 
utsmyckning kan bidra till stadens attraktiva atmosfär och miljö om den 
utformas och placeras på rätt sätt. Placering och utformning ska ske så 
att de inte utgör något hinder eller kan orsaka skada.

Det krävs tillstånd för att nyttja offentlig platsmark, med offentlig 
platsmark menas gator, trottoarer och parkmark. I kommunens 
ordningsföreskrifter (KFS 2020:02) kan man läsa vilka ytterligare 
områden som är offentlig platsmark. Dessa anvisningar har tagits 
fram för att stadsmiljön ska ge ett positivt och enhetligt intryck. 
Anvisningarna är också till för att öka säkerhet och tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning.

TILLSTÅND
Tillstånd att använda allmän platsmark söks hos polisen. Blankett finns att 
hämta på polisens hemsida (www.polisen.se). Med ansökan skall måttsatt 
plan, som visar mått och placering av varuexponeringen bifogas. Polisen tar 
ut en avgift för ansökan och påbörjar ingen handläggning förrän avgiften 
är betald. Lämna därför in din ansökan i god tid, minst 30 dagar innan för 
att ärendet ska hinna beredas. Kommunen får ansökan från polisen och gör 
bedömning av varuexponeringens utformning. Riktlinjer och råd i denna 
folder ligger till grund för kommunens bedömning som sedan skickas 
till polisen. Polisen utfärdar sedan tillståndet enligt kommunens förslag. 
Avvikelse från lämnat tillstånd accepteras inte. Rättelse ska ske omedelbart 
efter kommunens eller polisens påpekande. Sker ingen rättelse kan polisen 
återkalla tillståndet med omedelbar verkan. Kommunen kommer i sådant fall 
inte att ge markupplåtelse för kommande period.
 
Tillståndshavare måste avstå nyttjandet av området om detta behövs för 
ledningsarbeten eller annat ändamål som bedöms angeläget för kommunen. 
Kommunen påtar sig inte i något fall ansvar för utebliven vinst eller 
omsättningsreduktion. Reducering av upplåtelseavgiften kan dock medges vid 
längre avbrott i användandet av platsen. 

RIKTLINJER FÖR VARUEXPONERING
 I HÖGANÄS KOMMUN
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RIKTLINJER 

• Längs med Storgatan och Köpmansgatan ska varuexponering placeras   
 inom möbleringszonen som gäller för gatan. I samråd med kommunen   
 kan avsteg göras om möbleringszonen blockeras av parkering eller dylikt.  
 I andra områden ska varuexponeringen placeras direkt mot lokalens fasad  
 och max 75 cm ut från fasaden 

• Varuexponeringens kortsidor ska vara tydlig och stabilt avgränsade,   
 vinkelrätt mot fasad och gångriktningen om det inte finns möbleringszoner.  
 Avgränsningen ska vara mellan 90 och 110cm hög. Den ska vara så   
 pass stabil att den inte välts om någon går in i den samt lätt att upptäcka  
 för en person med synsvårigheter. Varuexponering ska ha en tydlig nedre  
 avgränsning som synskadade kan känna av med en käpp, max 20 cm ovan  
 mark. Avgränsningen får inte placeras utanför den upplåtna ytan

• Om varuexponeringen har hjul ska dessa vara låsbara 

• Varuexponering är endast tillåten under verksamhetens öppettider, det   
 vill säga att allt material ska plockas bort snarast efter stängningstiden samt  
 vid vinterväglag

• Försäljning är inte tillåten på ytor upplåtna för varuexponering

• Ingen förankring eller andra ingrepp får ske i markbeläggningen

• Brandposter, avstängningsventiler, kabeltrummor, kopplingsskåp och   
 liknande, som finns inom området, ska hållas tillgängliga och får inte täckas  
 över eller skadas
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Utökad borgensram för Sydvatten AB

KS/2020/198
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-03-09

SIGNATUR

 

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Peter Schölander (M) (ordförande)

Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Lennart Nilsson (S) (2:e 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)

Ej tjänstgörande ersättare Helena Svensson (M)
Ann-Britt Strufve (M)
Bertil Ziegler (M)
Gertrud Greén (C)
Katarina Sandén (C)
Barbara Struglics Bogs (KD)
Reinhold Knutsson (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 15:00-18:45

Paragrafer §41

JUSTERING
Utsedd att justera Fredrik Eljin (KD)

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

Jacob Derefeldt

Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander 
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-03-09

SIGNATUR

 

Justerande ………………………………………………
Fredrik Eljin (KD)                        

Protokollet justerat den 2021-03-18

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-03-18
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-03-09

SIGNATUR

 

KS/2020/198
§ 41
Utökad borgensram för Sydvatten AB
Sammanfattning av ärendet  

Sydvatten AB ägs av 17 skånska kommuner: Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, 
Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Vellinge 
och Ängelholm. Av hela bolaget äger Höganäs kommun 2,89 % (Aktiekapital 13 mnkr). Bolaget 
skall uppföra, äga och driva vattenförsörjningsanläggningar för delägarkommunerna samt förse 
delägarkommunerna med vatten.

Sydvatten AB har kommit in med en skrivelse om utökad borgensram som konsekvens av den 
tioårsplan bolaget följer vilken innehåller investeringar för 3 miljarder kronor. Senaste ett beslut 
fattades om utökad borgensram var 2016 då höjd togs för investeringar till och med 2021. Den 
nu föreslagna borgensramen täcker lånebehovet från 2021 till och med 2027.

Enligt konsortialavtalet § 7 framgår att samtliga delägarkommuner är skyldiga att vid behov ställa 
borgen för Sydvattens upptagande av lån inom den borgensram som bolagsstämman har beslutat 
att begära i enlighet med denna punkt. Borgensåtagandena ska fördelas mellan delägarna i 
förhållande till delägarnas andel i aktiekapitalet. Idag uppgår Sydvatten totala låneskuld till 2 073 
000 000 kr varav Höganäs kommun andel av borgensåtagande för Sydvatten AB uppgår till 57 
556 900 kr. Kommunens ramborgen enligt konsortialavtalet uppgår till 73 000 000 kr, således 
återstår 15 443 100 kr.

Inför de kommande åren står Sydvatten för en rad större investeringar. En stor del av 
investeringarna syftar till förstärkt kapacitet och säkerhet vid Vombverket, som är ett av två 
vattenverk som bolaget använder för distribution av dricksvatten. Detta verk togs i drift 1948. 
Dessutom planerar Sydvatten AB, som är en stor konsument av elenergi att bygga en solcellspark 
vid Vombverket som ska förse verket med 40 % av energibehovet och kommer att vara en av de 
större solcellsparkerna i Sverige.

Sydvattens styrelse har tagit beslut om att anhålla hos delägarkommunerna om en utökad 
borgensram med totalt 564 000 000 kr. Höganäs kommuns andel av borgensåtagandet för 
Sydvatten skulle då öka med 17 000 000 kr till 90 000 000 kr.
 
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet, beslut den 23 februari 2021, § 14,
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 10 februari 2021,
Sydvatten AB, Skrivelse angående Borgensram för lån åt Sydvatten AB, den 30 mars 2020.

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

2021-03-09

SIGNATUR

 

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att utöka Höganäs kommuns borgensram för Sydvatten AB till 90 000 000 kr

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige

Anslaget nedtages den 2021-04-13
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN

2021-02-10
KS/2020/198

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

Utökad borgensram för Sydvatten AB
Sammanfattning av ärendet
Sydvatten AB ägs av 17 skånska kommuner: Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, 
Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Vellinge och 
Ängelholm. Av hela bolaget äger Höganäs kommun 2,89 % (Aktiekapital 13 mnkr). Bolaget skall uppföra, 
äga och driva vattenförsörjningsanläggningar för delägarkommunerna samt förse delägarkommunerna 
med vatten. 

Sydvatten AB har kommit in med en skrivelse om utökad borgensram som konsekvens av den tioårsplan
bolaget följer vilken innehåller investeringar för 3 miljarder kronor. Senaste ett beslut
fattades om utökad borgensram var 2016 då höjd togs för investeringar till och med
2021. Den nu föreslagna borgensramen täcker lånebehovet från 2021 till och med 2027.

Enligt konsortialavtalet § 7 framgår att samtliga delägarkommuner är skyldiga att vid behov ställa borgen 
för Sydvattens upptagande av lån inom den borgensram som bolagsstämman har beslutat att begära i 
enlighet med denna punkt. Borgensåtagandena ska fördelas mellan delägarna i förhållande till delägarnas 
andel i aktiekapitalet. Idag uppgår Sydvatten totala låneskuld till 2 073 000 000 kr varav Höganäs kommun 
andel av borgensåtagande för Sydvatten AB uppgår till 57 556 900 kr. Kommunens ramborgen enligt 
konsortialavtalet uppgår till 73 000 000 kr, således återstår 15 443 100 kr.

Inför de kommande åren står Sydvatten för en rad större investeringar. En stor del av investeringarna 
syftar till förstärkt kapacitet och säkerhet vid Vombverket, som är ett av två vattenverk som bolaget 
använder för distribution av dricksvatten. Detta verk togs i drift 1948. Dessutom planerar Sydvatten AB, 
som är en stor konsument av elenergi att bygga en solcellspark vid Vombverket som ska förse verket med 
40 % av energibehovet och kommer att vara en av de större solcellsparkerna i Sverige.

Sydvattens styrelse har tagit beslut om att anhålla hos delägarkommunerna om en utökad borgensram med  
totalt 564 000 000 kr. Höganäs kommuns andel av borgensåtagandet för Sydvatten skulle då öka med 17 
000 000 kr till 90 000 000 kr.     

Beslutsunderlag 
Sydvatten AB, Skrivelse angående Borgensram för lån åt Sydvatten AB, den 30 mars 2020. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att utöka Höganäs kommuns borgensram för Sydvatten AB till 90 000 000 kr

Maria Bylund
Ekonomichef

Djana Jahic
Controller
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Diarienr Datum

SV/2020/0078-1 2020-03-30 

Vår referens Sidnr 

Lars Rosén 1 (4) 
Ekonomi- och finanschef

Till  
Sydvattens delägarkommuner 

Borgensram för lån åt Sydvatten AB 
Sydvattens styrelse beslutade 3 februari 2020 om att vid Sydvattens bolagstämma 2021 
föreslå beslut om utökad borgensram. Beslutet är en konsekvens av den tioårsplan 
bolaget följer vilken innehåller investeringar för 3 miljarder kronor. Senaste ett beslut 
fattades om utökad borgensram var 2016 då höjd togs för investeringar till och med 
2021. Den nu föreslagna borgensramen täcker lånebehovet från 2021 till och med 2027. 

Nuvarande borgensram uppgår till 2 536 miljoner. Bolagsstämman kommer att 
behandla frågan om utökat borgensåtagande för Sydvatten med 564 miljoner till en 
total borgensram om 3 100 miljoner. Borgensåtagande kommer att fördelas proport-
ionerligt efter respektive kommuns ägarandel.  

Med denna skrivelse uppmanas delägarkommunerna tillse att nödvändiga åtgärder 
vidtas så att Sydvattens bolagsstämma 2021 kan fatta beslut om utökad borgensram.    

Borgensåtagande och bolagsstämma 

Enligt konsortialavtalets §7 gäller följande avseende borgensåtagande: 

…. Samtliga delägarkommuner är skyldiga att vid behov ställa borgen för Sydvattens 
upptagande av lån inom den borgensram som bolagsstämman har beslutat att begära i 
enlighet med denna punkt… 

… Varje nytt borgensåtagande ska fördelas mellan delägarkommunerna i förhållande 
till delägarkommunernas andel i aktiekapitalet…. 

…. Beslut om att begära utökad borgensram från delägarkommunerna ska fattas av 
bolagsstämman. Ett sådant beslut är giltigt om det har biträtts av delägare med minst 
två tredjedelar av de avgivna rösterna. Delägarkommunerna förbinder sig att bifalla 
en sådan begäran av bolagsstämman och att tillse att nödvändiga åtgärder omgående 
vidtas. För undvikande av tvivel utgör det ett väsentligt brott mot detta avtal att inte 
bifalla ett beslut av bolagsstämman om begäran om utökad borgensram. 
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Investeringar 

Budget 2020 och flerårsplan 2021–2029 antogs av Sydvattens styrelse 31 oktober 2019 
och är baserad på bolagets strategiska plan vars inriktning är ett långsiktigt säkert, 
redundant och hållbart dricksvattenförsörjningssystem. Totalt ska 3 miljarder investeras 
under perioden. 

En stor del av investeringarna syftar till förstärkt kapacitet och säkerhet vid Vomb-
verket som togs i drift 1948. Inne på verket byggs en fjärde produktionslinje som 
kommer att öka kapaciteten med 500 l/s. Utgående vatten förses med UV-anläggning 
som en utökad mikrobiologisk barriär. Parallellt utförs flera större underhållsinve-
steringar i verkets äldre anläggningsdelar. 

Sydvatten är en stor konsument av elenergi. I budget 2020 beslutades därför att en 
solcellspark ska byggas vid Vombverket. Anläggningen ska förse verket med 40 % av 
energibehovet och kommer att vara en av de större solcellsparkerna i Sverige.  

För att förbättra distributionskapaciteten ska en tredje utgående ledning till högreser-
voaren i Norra Ugglarp anläggas. I investeringsplanen ingår även en utökning av reser-
voarkapaciteten i Norra Ugglarp. Detta ger förutom ökad kapacitet och säkerhet även 
förutsättningar för underhållsarbeten på gamla anläggningar.  

Under planperioden ska delar av Båstad kommun och Skurups kommun anslutas till 
Sydvattens distributionsnät. 

Centralt för Sydvattens strategi för att uppnå redundans och kapacitetsökning på längre 
sikt är att möjliggöra användning av råvatten från Bolmen vid Vombverket. Vomb-
verket saknar idag en reservvattentäkt, med Bolmenvatten som primär råvattenkälla vid 
Vombverket kommer Vombsjön att fungera som reservvattentäkt. Ur ett översiktligt 
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perspektiv finns två grupperingar av projekt i investeringsplanen för detta. Dels ska en 
ledning dras mellan Stehag och Vomb. Dels ska Vombverket byggas ut för att kunna 
förbehandla råvattnet från Bolmen. Utredning och projektering för detta pågår och 
byggnationen förväntas påbörjas 2027 och utgör sedan majoriteten av investerings-
volymen resterande år av planperioden.  
 
De investeringar som är beslutade medför ekonomiska konsekvenser i form av ökade 
kapitalkostnader. För hela planperioden 2020–2029 beräknas den genomsnittliga årliga 
kostnadsökningen föranledd av investeringsplanen för hushållen uppgå till 28 kronor 
per år. 
 
 
Tabellen nedan visar de större investeringar som planeras: 

 
 
 
Självfinansieringsgrad 
 
Lån tas i första hand för de samhällsekonomiskt lönsamma investeringarna eller på 
grund av nyanslutningar. De företagsekonomiskt lönsamma investeringarna ska finan-
sieras inom verksamheten via avskrivningar och ökade intäkter i form av nyanslut-
ningar. De investeringarna som behövs inom verksamheten för att upprätthålla anlägg-
ningarna ska finansieras helt inom verksamheten. För hela planperioden uppgår själv-
finansieringsgraden till 46 %. 
 
 
Borgensram och borgensavgift 
 
Föreslagen borgensram täcker lånebehovet till och med 2027, för lånebehov efter 2027 
kommer nytt beslut om borgensram att behöva fattas.  
 
Nuvarande borgensavgift uppgår till 0,25 % av genomsnittlig upplåning med 
kommunal borgen under året. Avgiften föreslås behållas på denna nivå.   
 
 

Investeringar 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Totalt 266 685 581 641 488 576 220 418 156 956 68 457 78 956 187 956 437 224 499 082
Förbehanding Vombverket 225 000 225 000
UV-anläggning Vombverket 24 836 43 984 57 736
Råvattenledning Stehag-Vomb 6 000 10 000 33 000 150 000 175 000 175 000
Vomb tredje ledning 5 000 157 000 46 000
Reservoar Ugglarp 2 070 24 000 23 587
Kapacitet produktionslinje Vombverket 35 871 80 400 80 424
Råvatten Stehag-Riverket 2 500 4 000 80 000 83 000
Bjuv - Ängelholm ledning 200 97 258 95 215
Övriga samhällsekonomiskt lönsamma 102 987 46 150 46 427 56 384 32 000 31 000 19 000 11 000 11 000 57 486
Båstad, ledning 9 200 61 600 9 700
Svedala-Skurup ledning 500 4 500 25 000 5 000
Solcellspark 15 000 45 000
Övriga företagekonomiskt lönsamma 30 242 21 369 17 650 10 250 10 800 800 800 800 800 10 300
Tvingande 3 228 4 146 38 053
Underhållsinvesteringar 52 551 38 734 29 784 23 784 25 156 26 657 26 156 26 156 25 424 31 296
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Nuvarande borgensåtagande 
 
Enligt konsortialavtal för regional vattenförsörjning §7, träffat 2014 mellan Sydvattens 
delägare tecknar delägarkommunerna borgen för bolagets lån i förhållande till sin andel 
i aktiekapitalet. Borgensåtagandena har inte skrivits om i samband med att nya delägare 
har tillkommit utan detta har skett efter hand som lånen förfallit, därför har vissa del-
ägare ett lägre borgensengagemang än andra. Den föreslagna borgensramen grundar sig 
på den beräknade totala lånefinansieringen de närmsta åren och fördelas efter andelen i 
aktiekapitalet.  
 
 
Beredning 
 
Beslut om att tillskriva ägarna om utökad borgensram fattades av Sydvattens styrelse 
den 3 februari 2020. Ärendet togs upp för beredning i Ekonomiskt samråd den 21 
februari 2020. 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
SYDVATTEN AB 

 

 
Ilmar Reepalu  Jörgen Johansson 
Styrelseordförande  VD 
    
 
 
Bilaga: 
- Beräknat borgensåtagande fram till 2027 
- Konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB 

Page 414 of 489



Delägarnas Borgensåtaganden    2021-2027

Borgensåtagandet fördelas efter vid var tidpunkt gällande ägarandel

Delägare Ägarandel Borgens- Behov nya lån Summa Nuvarande Ökning Ny borgensram
efter åtagande 2021-2028 borgens- borgensram borgensram

nyemission 2019** 1 060 Mkr åtagane 2020
2018-06-01 2027

Bjuv 1,73% 34 535 800 18 338 000 52 873 800 44 000 000 10 000 000 54 000 000

Burlöv 1,91% 38 087 200 20 246 000 58 333 200 48 000 000 11 000 000 59 000 000

Båstad* 1,54% 9 702 000 16 324 000 26 026 000 38 000 000 10 000 000 48 000 000

Eslöv 3,69% 73 609 500 39 114 000 112 723 500 94 000 000 20 000 000 114 000 000

Helsingborg 15,08% 300 751 600 159 848 000 460 599 600 383 000 000 84 000 000 467 000 000

Höganäs 2,89% 57 556 900 30 634 000 88 190 900 73 000 000 17 000 000 90 000 000

Kävlinge 3,21% 64 004 800 34 026 000 98 030 800 81 000 000 18 000 000 99 000 000

Landskrona 4,85% 96 764 900 51 410 000 148 174 900 123 000 000 27 000 000 150 000 000

Lomma 2,30% 45 781 900 24 380 000 70 161 900 58 000 000 13 000 000 71 000 000

Lund 12,67% 252 665 100 134 302 000 386 967 100 322 000 000 71 000 000 393 000 000

Malmö 33,53% 668 530 500 355 418 000 1 023 948 500 851 000 000 188 000 000 1 039 000 000

Skurup 1,73% 34 267 200 18 338 000 52 605 200 43 000 000 11 000 000 54 000 000

Staffanstorp 2,54% 50 651 400 26 924 000 77 575 400 64 000 000 15 000 000 79 000 000

Svalöv 1,61% 32 168 200 17 066 000 49 234 200 41 000 000 9 000 000 50 000 000

Svedala 2,31% 46 247 800 24 486 000 70 733 800 59 000 000 13 000 000 72 000 000

Vellinge 3,93% 78 344 700 41 658 000 120 002 700 100 000 000 22 000 000 122 000 000

Ängelholm 4,48% 89 330 500 47 488 000 136 818 500 114 000 000 25 000 000 139 000 000

Summa 100% 1 973 000 000 1 060 000 000 3 033 000 000 2 536 000 000 564 000 000 3 100 000 000

*Båstad går in med borgen efterhand som äldre lån förfaller
**I summan ingår lånelöfte om 100 miljoner.
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Ändringar i de lokala ordningsföreskrifterna

KS/2019/460
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-03-09

SIGNATUR

 

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Peter Schölander (M) (ordförande)

Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Lennart Nilsson (S) (2:e 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)

Ej tjänstgörande ersättare Helena Svensson (M)
Ann-Britt Strufve (M)
Bertil Ziegler (M)
Gertrud Greén (C)
Katarina Sandén (C)
Barbara Struglics Bogs (KD)
Reinhold Knutsson (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 15:00-18:45

Paragrafer §45

JUSTERING
Utsedd att justera Fredrik Eljin (KD)

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

Jacob Derefeldt

Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander 
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-03-09

SIGNATUR

 

Justerande ………………………………………………
Fredrik Eljin (KD)                        

Protokollet justerat den 2021-03-18

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-03-18
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2021-03-09

SIGNATUR

 

KS/2019/460
§ 45
Ändringar i de lokala ordningsföreskrifterna
Sammanfattning av ärendet  

Ändringarna är framför allt redaktionella samt korrigering av grammatik.

Därtill sker en ändring i 2 § om torgplatser till hänvisning om kommunens lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel och streetfood (KFS 2020:05).

I samarbete med kommunledningskontorets näringslivsavdelning har 
samhällsbyggnadsförvaltningen som förslag att ändra 8 § till en formulering som tydliggör 
styrning av tillgängligheten för husbilsparkering
 
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet, beslut den 23 februari 2021, § 19,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 10 februari 2021,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Höganäs kommun, 
reviderade den 27 januari 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 de redaktionella ändringarna i de lokala ordningsföreskrifterna.

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige

Anslaget nedtages den 2021-04-13
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN

2021-02-10
KS/2019/460

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

Ändringar i de lokala ordningsföreskrifterna
Sammanfattning av ärendet
Ändringarna är framför allt redaktionella samt korrigering av grammatik.

Därtill sker en ändring i 2 § om torgplatser till hänvisning om kommunens lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel och streetfood (KFS 2020:05).

I samarbete med kommunledningskontorets näringslivsavdelning har samhällsbyggnadsförvaltningen som 
förslag att ändra 8 § till en formulering som tydliggör styrning av tillgängligheten för husbilsparkering

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Höganäs kommun, reviderade 
den 27 januari 2021.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att anta de redaktionella ändringarna i de lokala ordningsföreskrifterna.

Pär Ragvald

Stadsmiljöchef

Sofia Gunnarsson

Koordinator
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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6)

Ersätter KFS 2020:02 2021:xx

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

Grön = nytillkommet
Gul = redigerat

Röd = bortredigerat

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER 
FÖR HÖGANÄS KOMMUN
Höganäs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617). 

ORDNINGSFÖRESKRIFTERNAS INNEHÅLL OCH 
TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1 §
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 
kap. ordningslagen (1993:1617).

Ordningsföreskrifterna innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i 
Höganäs kommun skall upprätthållas.

2 §
Föreskrifterna är tillämplig på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 
kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelsen i 11 § är även 
tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel eller streetfood gäller också 
kommunens lokala ordningsföreskrifter för torghandel och streetfood (KFS 2020:05).

3 §
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 
1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats.

a. Lekplatser
b. Idrottsplatser
c. Naturområden
d. Badplatsområden
e. Utegym samt Höganäs skate- och BMX-park
f. Begravningsplatser
g. Skolgårdar och förskolegårdar – under tid då allmänheten har tillträde
h. Hundrastgårdar

Förteckning över de med offentlig plats jämställda områdena anges i bilaga 1 till 
ordningsföreskrifterna.
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HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

4 §
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 9 §, 11 §, 17-18 §§, 20 §, 22-24 §§ 
bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

AMBULERANDE FÖRSÄLJNING

5 §
Med ambulerande försäljning avses sådan försäljning som tar offentlig plats i anspråk endast 
tillfälligt och i obetydlig omfattning (under kortare tid än två timmar) och som därför inte 
kräver tillstånd enligt 3 kap. 1§ ordningslagen.

BADFÖRBUD MED MERA

6 §
Bad är förbjudet inom hamnområde och i närheten av markerade kablar.

7 §
Ned- och uppstigning med dykutrustning i form av luft- eller syrgastub får inte ske under 
tiden 15 maj till och med 15 september från badtrappor eller badbryggor inom följande 
badplatser:

a. Tussan, Arild
b. Ransvik, Kullaberg

CAMPING

8 §
Camping i tält, husvagn, husbil, bil eller övernattning utomhus får inte ske på offentlig plats 
eller plats som enligt 3 § i dessa föreskrifter jämställts med offentlig plats. Camping hänvisas 
till de platser som särskilt inrättats för detta ändamål.
Camping eller annan övernattning utomhus får inte ske på offentlig plats eller plats som 
enligt 3 § i dessa föreskrifter jämställts med offentlig plats. Camping hänvisas till de platser 
som särskilt inrättats för detta ändamål. Ställplats för husbil hänvisas till utmärkta platser 
som meddelas på kommunens hemsida.

CONTAINRAR

9 §
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, arbets- eller byggbod, som skall ställas 
upp på offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller 
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer. I förekommande fall ska reflexer 
och påkörningsskydd finnas. Vid uppställning av container ska avstånd till byggnad väljas så 
att risk för brandspridning minimeras. Uppställning får inte ske utan polismyndighetens 
tillstånd.
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HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

ELDNING/GRILLNING

10 §
Grillning är endast tillåtet på särskilt iordningsställda platser som anordnats av kommunen, 
enligt bilaga 4. Grillning är även tillåten på i övrigt hänvisad plats.

FYRVERKERI OCH ANDRA PYROTEKNISKA VAROR

11 §
Polismyndighetens tillstånd krävs för att använda pyrotekniska varor på offentlig plats, 
under hela året med undantag för nyårsafton från klockan 20.00 och därpå följande dag till 
klockan 01.00.

Med fyrverkeri avses explosiva varor som innehåller pyrotekniska ämnen, avger ljus- eller 
ljudeffekter och är avsedda för nöjesändamål. För att en fyrverkeripjäs ska få hanteras krävs 
att den godkänts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (MSB). Så kallade 
”smällare” vars huvudsakliga syfte är att avge knall är inte godkända av MSB.

Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor invid eller på offentlig plats inomhus, 
såvida inte den pyrotekniska produkten är godkänd för inomhusbruk samt att tillstånd 
inhämtas från polisen.

Det är tillåtet att släppa upp svävande lyktor så kallade thailyktor, maximalt 50 lyktor per 
gång oavsett stigningshöjd. Lyktorna får maximalt vara 100 cm höga.

Användaren är ansvarig så att ingen olägenhet, skada eller olycka sker på person eller 
egendom. Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga 
omständigheter.

FÖRTÄRING AV ALKOHOL

12 §
Alkoholförtäring på offentlig plats är inte tillåten inom markerat område enligt karta, se 
bilaga 3.

Vid offentlig tillställning inom markerat område får alkohol bara förtäras om det sker vid en 
servering med tillstånd, enligt ordningslagen 2 kap. 18 §.

HUNDAR

13 §
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som 
endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna enligt 14-15 §§. Det som 
sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, för hund i tjänst eller 
för assistanshund som är försedd med tjänstehundstäcke samt hundar som polisen gett 
särskilt tillstånd.
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14 §
Hundar skall hållas kopplade inom områden se 3 § som angivits i bilaga 1.

Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade 
områden.

När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och 
telefonnummer.

Hundar får inte vistas:
a. På badplats – under tiden 15 maj till 15 september – som angivits i bilaga 1.
b. På motionsslingan i Lerbergsskogen

Under förutsättning att hunden hålls kopplad, får passage dock ske över mark som ingår i 
badplatsområdet respektive motionsslingan.

15 §
Inom områden som omfattas av detaljplan skall föroreningar efter hundar plockas upp på 
gångbanor, gator, torg och parkmark eller plats som jämställs med offentlig plats och läggas 
i avsedd behållare eller omhändertas på annat sätt.

HÄSTAR

16 §
Hästar får inte vistas

a. I Lerbergsskogens friluftsområde, Ärtan och Bönan, Strandbadsskogen eller 
Ekdungen friluftsområde (bilaga 1)

b. På badplats, upptagen i bilaga 1, under tiden den 15 maj till den 15 september. 
Hästar är inte tillåtna på klitterna någon del av året.

HÖGTALARUTSÄNDNING

17 §
Information, reklam, propaganda eller andra budskap. som riktar sig till personer på 
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av 
polismyndigheten.

Högtalare får dock användas utan tillstånd i samband med arrangemang på idrottsplats.

INSAMLING AV PENGAR

18 §
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande på offentlig 
plats, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning.
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När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Passiv insamling av pengar (tiggeri) får inte ske på offentlig plats utan polismyndighetens 
tillstånd.

LASTING AV VAROR MED MERA

19 §
Vid lastning, lossning, transport och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden 
göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom 
damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläcknings-
utrustning och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

SKYLTAR OCH AFFISCHER

20 §
Markiser, flaggor, banderoller och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en 
gångbana på lägre höjd än 2,30 meter, över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter eller över 
cykelväg på lägre höjd än 2,50 meter. Vippskylt, roterande skylt eller skylt med utstickande 
delar eller skarpa hörn får inte utplaceras.

Utplacering av gatupratare eller liknande skylt av ”bocktyp” på offentlig plats kräver tillstånd 
av polismyndigheten.

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas 
upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som är belägna på eller vetter mot 
offentlig plats. Affischering på träd är förbjudet.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande 
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare 
att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens verksamhet 
på byggnad där verksamheten finns.

Vägmärken får inte i något fall skymmas eller på annat sätt döljas.

SCHAKTNING, GRÄVNING STÖRANDE BULLER MED MERA

21 §
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 
schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att 
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

22 §
Verksamhet som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, till exempel 
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd mellan 
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klockan 22.00 och 07.00.

SPRÄNGNING OCH SKJUTNING MED ELDVAPEN MED MERA

23 §
Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen inom 
detaljplanerat område i Höganäs kommun, bilaga 2.

24 §
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen samt pil- eller slangbågar får inte användas på 
offentlig plats eller områden som jämställts med offentlig plats enligt 3 §. Undantag kan 
medges genom tillstånd av polismyndigheten för dels idrottsutövning som innefattar dessa 
skjutvapen, dels skyddsjakt med luftvapen.

AVGIFT FÖR ATT ANVÄNDA OFFENTLIG PLATS

25 §
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har 
kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige.

ÖVERTRÄDELSE AV LOKAL ORDNINGSFÖRESKRIFT

26 §
Straff och annan påföljd för förseelse mot dessa bestämmelser gäller vad som är föreskrivet i 
ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och 
förverkande.

--------------
Dessa föreskrifter träder i kraft den xxxx
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Bilaga 1:8
d. badplatser

TUSSAN

KLÖTET
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Bilaga 1:2
d. badplatser

SVANEBÄCK (Vikens golfbana)
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GRÄSA BRYGGA

Bilaga 1:1
d. badplatser

VIKENS HAVSBAD
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Bilaga 1:4
d. badplatser

KVICKBADET, CITY BEACH
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Bilaga 1:3
d. badplatser

LERBERGETS CAMPING
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Bilaga 1:5
d. badplatser

MARGRETEBERG
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Bilaga 1:7
d. badplatser

SOLVIKEN

FÅGELVIKEN

RANSVIK
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Bilaga 1:9
d. badplatser

REVET

FARHULTSBADET
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Bilaga 1:6
d. badplatser

KULLENS HAVSBAD

STRANDBADEN

NYHAMNSLÄGE
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Bilaga 1:12
c. friluftsområden

EKDUNGEN
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Bilaga 1:13
c. friluftsområden

LERBERGSSKOGEN
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Bilaga 1:10
c. friluftsområden

STRANDBADSSKOGEN
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Bilaga 1:11
c. friluftsområden

ÄRTAN OCH BÖNAN
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Bilaga 1:18
b. idrottsplatser

JONSTORPS IDROTTSPLATS
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Bilaga 1:14
b. idrottsplatser

LERBERGETS IDROTTSPLATS
(sim och sporthallen)
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Bilaga 1:19
b. idrottsplatser

SVEDBERGA IDROTTSPLATS
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Bilaga 1:17
b. idrottsplatser

NYHAMNSLÄGE IDROTTSPLATS
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Bilaga 1:15
b. idrottsplatser

VIKVALLA
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Bilaga 1:16
b. idrottsplatser

ALSTRÖMMERVALLEN
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Bilaga 1:31
a. lekplatser

MATTLUMMERVÄGEN VÄSTRA
MATTLUMMERVÄGEN ÖSTRA
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Bilaga 1:34
a. lekplatser

FARHULT

MJÖHULT

INGELSTRÄDE
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Bilaga 1:26
a. lekplatser

KVICKBADET

FOLKPARKEN

KVARTERET KRANSEN

BONNHÖGEN

MÅNSTORPSVÄGEN

KVARTERET TEGLET
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Bilaga 1:27
a. lekplatser

VIOLAS ÄNG

TIVOLIPARKEN

SIM OCH SPORTHALLEN

SÅGCRONA

LUCERNGATAN

UGGLESTIGEN

SOMMARVINDSGRÄND

AKTIVITETSSTRÅKET

TIVOLIGATAN
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Bilaga 1:32
a. lekplatser

JORDGUBBSVÄGEN

LINDÉNS VÄG
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Bilaga 1:25
a. lekplatser

STRÅGRÄND

AXGRÄND

ÖSTRA VÄGEN

PLANTGRÄND

KÄRNGRÄND

ROTGRÄND

SVARTA LEKAN

LERBERGETS CAMPING
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Bilaga 1:30
a. lekplatser

FÅGELVIKENS BADPLATS

HANTVERKSVÄGEN

SOLVIKENS BADPLATS
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Bilaga 1:29
a. lekplatser

GULLREGNSVÄGEN

KLÄTTERSKOGEN

SLÅNBÄRSVÄGEN
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Bilaga 1:28
a. lekplatser

MARGRETEBERGS BADPLATS

BERGSGATAN

MAGISTERALLÉN
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Bilaga 1:24
a. lekplatser

VIKENPARKEN

VIKENS HAVSBAD

NORRA HAGE

GRUNDSTENSGATAN

STENMURSGRÄND

POPPELVÄGEN

NÄCKROSVÄGEN

MALÖRTSVÄGEN

TISTELVÄGEN
STRANDRÅGSVÄGEN
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Bilaga 1:33
a. lekplatser

VÄSBY
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Bilaga 2:5
tätort

SKÄRET

ARILD

BRUNNBY
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Bilaga 2:7
tätort

FARHULT

NORRA HÄLJARÖD
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Bilaga 2:2
tätort

VÄSBY

LERBERGET

HÖGANÄS
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Bilaga 2:4
tätort

LERHAMN

MÖLLE
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Bilaga 2:8
tätort

MJÖHULT

INGELSTRÄDE
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Bilaga 2:3
tätort

STRANDBADEN

NYHAMNSLÄGE
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Bilaga 2:6
tätort

SVANSHALL

JONSTORP
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Bilaga 2:1
tätort

VIKEN
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Bilaga 1:20
e. utegym

UTEGYM SPORTHALLSVÄGEN

UTEGYM LERBERGSSKOGEN

UTEGYM LEXICONVÄGEN

SKATEPARK OCH BMXBANA
KULLAGYMNASIET

UTEGYM KVICKBADET
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Bilaga 1:21
e. utegym

MÖLLE

FARHULT

INGELSTRÄDE
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Bilaga 3
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Delegation av beslutanderätt enligt covid-19-lagen 
(bereds av kommunstyrelsen 2021-03-23)

KS/2021/155
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN

2021-03-16
KS/2021/155

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

Delegation av beslutanderätt enligt covid-19-lagen
Sammanfattning av ärendet
Enligt 13 § lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, 
den s.k. covid-19-lagen, kan regeringen föreskriva att en kommun i sin tur får meddela föreskrifter om 
förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det 
på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Lagen trädde i kraft den 10 januari 2021 och gäller till och 
med utgången av september 2021.

Med stöd av 13 § covid-19-lagen har kommunernas normgivningsmakt utvidgats genom ett nytt kapitel i 
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid -19 
(”förordningen”). Bestämmelsen finns i 8 kap 1 § i förordningen. Regleringen trädde i kraft den 11 mars 
2021 genom förordning (2021:161) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Bestämmelsen ger kommunerna rätt att utfärda föreskrifter 
om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats. 
Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att det på platsen finns en påtaglig 
risk för trängsel, att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket och inte heller i 
övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet. 

Med hänsyn till att en sådan föreskrift om förbud kan komma att bli aktuellt med kort varsel finns det 
behov av att tydliggöra ansvarsfördelningen inom kommunen samt att förbereda en skyndsam 
handläggning. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för snabb handläggning föreslås att 
kommunfullmäktige delegerar uppgiften till kommunstyrelsen. Detta genom att ett tillägg görs i 
kommunstyrelsens reglemente, 2 kap 15 §, enligt följande:

meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande 
särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel med stöd av 8 kap 1 § 
förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Kommunstyrelsens rätt att meddela föreskrifter enligt ovan gäller under den tid som covid-19-lagen är 
giltig samt omfattar även en eventuell förlängning av covid-19-lagen, förordningen och eventuella 
bemyndiganden som regeringen meddelar med stöd av lagen.

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret, utredning den 16 mars 2021.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att besluta om föreskrifter som kan meddelas med stöd av 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 

Page 483 of 489



TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN

2021-03-16
KS/2021/155

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

att kommunstyrelsens reglemente, 2 kap 15 §, revideras genom att lägga till följande punkt:

”meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande 
särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel med stöd av 8 kap 1 § 
förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.”

att kommunstyrelsens rätt att meddela föreskrifter enligt ovan gäller under den tid som covid-19-lagen är 
giltig samt omfattar även en eventuell förlängning av covid-19-lagen, förordningen och eventuella 
bemyndiganden som regeringen meddelar med stöd av lagen.

Herman Crespin
Kommunchef

Christina Olshov
Kommunjurist
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UTREDNING 1 (3)

2021-03-18
KS/2021/155

DELEGATION AV BESLUTANDERÄTT ENLIGT 
COVID -19-LAGEN

UPPDRAGET

Tidigare har regeringen – utöver ordningslagen och smittskyddslagen – till stor del saknat 
lagstöd för att kunna utfärda förordningar för att förhindra eller begränsa smittspridning av 
sjukdomen covid-19. Den 10 januari 2021 trädde dock lagen (2021:4) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (”covid-19-lagen”) i kraft. 
Lagen medför möjligheter för regeringen att utfärda tillfälliga förordningar för att hindra 
eller begränsa smittspridning. Lagen gäller till och med utgången av september 2021. 

Med stöd av covid-19-lagen har regeringen utfärdat förordningen (2021:8) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (”förordningen”). 
Förordningen innebär i huvudsak att antalet deltagare vid allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar ska begränsas samt att det ställs vissa krav på den som bedriver 
verksamhet som är öppen för allmänheten i form av gym- och idrottsanläggningar och 
badhus samt handelsplatser, gallerior och varuhus. Genom förordningen införs också ett 
förbud mot att upplåta lokaler för privata tillställningar som omfattar fler än åtta personer. 

Enligt 13 § covid-19- lagen och förordningen har regeringen infört en möjlighet att låta en 
kommun meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på 
någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för 
trängsel. Bestämmelsen finns i 8 kap 1 § i förordningen. Regleringen trädde i kraft den 11 
mars 2021 genom förordning (2021:161) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Förutsättningarna för att 
utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att det på platsen finns en påtaglig risk för 
trängsel, att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket och inte 
heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.  

Avseende begreppet ”någon annan liknande särskilt angiven plats” anges följande i 
förarbetena till bestämmelsen (prop. 2020/21:79 s. 104). ”Att det ska vara fråga om platser 
som liknar parker och badplatser innebär att endast vissa typer av platser omfattas av 
bestämmelsen. Det är endast platser som allmänheten typiskt sett har tillträde till som 
omfattas av bemyndigandet. Det är alltså inte möjligt att med stöd av bemyndigandet införa 
förbud mot att vistas i en bostad. Platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig 
verksamhet av mer betydande omfattning, t.ex. köpcentrum och bibliotek, och platser som 
framför allt används för att förflytta sig från en plats till en annan, t.ex. gågator och bilvägar, 
omfattas inte heller.” Utifrån att allmänheten inte typiskt sett har tillträde till t.ex. skolor och 
äldreboenden omfattas inte heller sådana platser av ett eventuellt bemyndigande för 
kommunen att meddela föreskrifter med stöd av den aktuella bestämmelsen. 
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Beslut om nya författningar och smittskyddsåtgärder kan dock komma mycket snabbt. 
Därmed är det angeläget att kommunen i möjligaste mån förbereder sig för att kunna fatta 
beslut med anledning av förordning eller annan författning som regeringen kan komma att 
meddela med stöd av 13 § covid-19-lagen. 

I remissvar, den 18 december 2020, dnr 20/01679, avseende covid-19-lagen påtalade 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) att det är fråga om föreskrifter som kan komma att 
behöva beslutas med mycket kort varsel, vilket innebär att ett bra alternativ vore att redan i 
bestämmelsen peka ut kommunstyrelsen som ansvarig nämnd, dels mot bakgrund av att det 
är en obligatorisk nämnd och dels med beaktande av nämndens särskilda uppdrag enligt 
kommunallagen. SKR anger att föreskrifterna kan förenas med villkor som minskar 
förbudens ingripande karaktär. Det kan handla om att förbud bara får gälla under korta 
perioder eller på vissa angivna och begränsande platser vilket öppnar upp för att överlåta 
beslutsfattandet på kommunstyrelsen. SKR påtalade även att det är önskvärt med en 
flexibilitet för den händelse att behovet av förbud gällande viss plats uppkommer med kort 
varsel. 

SLUTSATSER

Mot ovanstående bakgrund föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att 
ansvara för uppgifter som ankommer på kommunen enligt covid-19-lagen och förordningen 
eller övriga författningar som meddelas med stöd av denna. Vidare föreslås att 
kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om föreskrifter som kan 
meddelas med stöd av 13 § covid-19-lagen och förordningen. Detta genom att ett tillägg 
görs i kommunstyrelsens reglemente, 2 kap 15 §, enligt följande:

- meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på 
någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig 
risk för trängsel med stöd av 8 kap 1 § förordning (2021:8) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Kommunstyrelsens rätt att meddela föreskrifter enligt ovan gäller under den tid som covid-
19-lagen är giltig samt omfattar även en eventuell förlängning av covid-19-lagen, 
förordningen och eventuella bemyndiganden som regeringen meddelar med stöd av lagen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om föreskrifter som kan 
meddelas med stöd av 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 och förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för 
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 

Kommunstyrelsens reglemente, 2 kap 15 §, revideras genom att lägga till följande punkt:
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meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan 
liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel med stöd 
av 8 kap 1 § förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19.

Kommunstyrelsens rätt att meddela föreskrifter enligt ovan gäller under den tid som covid-
19-lagen är giltig samt omfattar även en eventuell förlängning av covid-19-lagen, 
förordningen och eventuella bemyndiganden som regeringen meddelar med stöd av lagen.

Herman Crespin
Kommunchef

Christina Olshov
Kommunjurist
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DELEGERING FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
15 § Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden 

 
• upptagande, förlängning, inlösen eller konvertering av lån inom den totala 

beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt i enlighet med 

kommunfullmäktiges principbeslut och inom beslutad beloppsram beviljande av 

blancolån (utan säkerhet) på affärsmässiga villkor till kommunens aktiebolag 

• styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

innefattande rätt för kommunstyrelsen att vidta förändringar som berör flera 

förvaltningar/nämnder 

• beslut om nämnds- eller förvaltningsövergripande förändringar av 
förvaltningsorganisationen, efter samråd med respektive nämnd 

• på begäran av en nämnd omfördelning av medel som anslagits till nämnden inom den 
budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra 
riktlinjer 

• antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och områdesbestämmelser enligt plan- 
och bygglagen (2010:900) – med undantag för de uppgifter som kommunfullmäktige 
delegerat i byggnadsnämndens reglemente – a) som, på sätt som kommunfullmäktige i sitt 
beslut närmare anger, överensstämmer med fullmäktiges direktiv i gällande översiktsplan 
eller motsvarande översiktlig plan eller b) då detaljplanen inte är av stor vikt eller har 
principiell betydelse 

 

• rätt att tillstyrka eller avstyrka ansökan om tillstånd till uppförande av anläggning för 
vindkraftverk. Delegationen gäller dock inte ärenden som är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt för kommunen; tillståndsärenden ska alltid beredas av 
funktionerna för plan, bygglov och miljö. 

• utarrendering, uthyrning eller annan upplåtelse av fastighet som förvaltas av 

kommunstyrelsen 

• upplåtelse av tomträtt enligt av kommunfullmäktige fastställda riktlinjer 

• förvärv eller överlåtelse av fastighet eller fastighetsdel som sker för att genomföra 
detaljplan i vad avser mark för gata, väg eller annan allmän plats, samt godkännande av till 
kommunen överlämnade gåvobrev rörande fast egendom för samma ändamål 

• köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och 
bygglagen av fastighet eller fastighetsdel enligt av kommunfullmäktige fastställda riktlinjer 

• avgiftstaxor och bidragsnormer samt ändringar i sådana taxor och normer i enlighet med 
direktiv som beslutats av kommunfullmäktige 

• stöd och bidrag till utomstående organisationer inom ramen för anvisade medel och i 
enlighet med normer eller riktlinjer beslutade av fullmäktige 

• i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra 

kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av 
fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal 
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• avge yttranden som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell 
betydelse eller annars av större vikt för det kommunala självstyret.  

• meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon 
annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel 
med stöd av 8 kap 1 § förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19.” 

 

Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte 
medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige. 

 

 

ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET 

 
16 § Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning 
samt bestämmelser i detta reglemente. 

 

Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas 
och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

 

Kommunstyrelsen ska hålla fullmäktige underrättad om de beslut som har fattats med stöd 
av 6 kap. 8 § KL, se 2 kap 5 § ovan. 

 

 

Kommunstyrelsen ska en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens 
avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning. 

 

 

KOMMUNSTYRELSENS UTSKOTT 

 

17 a § ARBETSUTSKOTT  

 

Arbetsutskottet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare.  

 

Kommunstyrelsens ordförande ska vara ordförande för arbetsutskottet. 
Kommunstyrelsens väljer bland utskottets ledamöter en vice ordförande.  

 

Arbetsutskottet ska fungera som beredande organ till styrelsen och ska som sådant 
samordna kommunens samlade budget- och bokslutsprocess – såsom till exempel års- och 
flerårsbudget samt års- och delårsbokslut – med tonvikt på långsiktig ekonomisk 
planering. Arbetsutskottet ska också bereda och samordna det kommunala målarbetet.  
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