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Höganäs kommuns årsredovisning är upprättad enligt Lagen (2018:597) om kommunal 
bokföring och redovisning som trädde ikraft 2019. Den nya lagen ställer högre krav på 
årsredovisningens struktur än tidigare lagstiftning, därför återfinns exempelvis resultat- 
och balansräkning längre fram i dokumentet än tidigare år. Dessutom presenteras mer 
information om Höganäs kommuns koncern än tidigare, då förvaltningsberättelsen

 upprättats med ett övergripande koncernperspektiv.
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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 2019. Be-
folkningsutvecklingen i Höganäs innebär att efterfrågan 
på skola, vård och omsorg fortsätter att öka. Den positi-
va utvecklingen vi haft för skatteintäkterna fortsätter att 
vara positiv – men kommer att mattas av de kommande 
åren och kommer inte utvecklas i samma takt som ti-
digare. Det innebär att vi måste fortsätta att effektivi-
sera och utveckla våra verksamheter. Vi måste hitta nya 
lösningar och arbetssätt. Med den stabila ekonomi som 
vi har så finns det goda förutsättningar. Förutsättning-
arna för att Höganäs kan bli en ännu bättre kommun 
med hög livskvalitet är mycket goda. Kullabygden är en 
fantastisk plats med både närhet till storstaden, naturen 
och hela världen.

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

Peter Schölander, (M), kommunstyrelsens ordförande

När jag summerar året så konstaterar jag att vi har 
mycket att vara stolta över. Kommunens samtliga verk-
samheter fortsätter att utvecklas i en positiv riktning. Vi 
växer i invånarantal - och det innebär att vi måste fort-
sätta att växla upp för att möta efterfrågan på våra kom-
munala välfärdstjänster som skola, vård och omsorg. 
Det planeras och byggs nya bostäder i alla kommunde-
lar. I planeringen framåt har vi fattat beslut om rekord-
stora investeringar för de kommande åren.

Under året har vi placerats högt i flera olika rankingar. 
Höganäs hamnar på andra plats i Sveriges ranking av 
företagsklimat och i SKR:s (Sveriges Kommuner och 
Regioner) hamnar vi på en första plats. Vi hamnar på 
första plats i Skåne i Fokus statistik avseende invånarnas 
nöjdhet inom kultur- och fritidsverksamheterna. Nya 
Vikenskolan är en av de tre bästa miljöbyggnaderna i 
Sverige. Ja, detta är bara några exempel på goda resultat. 
Och det tål att upprepas - det är extra roligt att vi inte 
hamnat i dessa rankingar enbart för tävlandets skull – 
vår drivkraft har varit och är alltjämt att vi ska leverera 
välfärdstjänster till kommunmedborgarna som håller 
hög kvalitet. Vi analyserade alla våra verksamheter un-
der året genom att göra den så kallade Kommunkom-
passen – ett verktyg för att mäta kvaliteten på kom-
munens alla processer. Vi fick rekordhöga poäng för att 
göra denna analys för första gången. Höganäs kommun 
vill vara bäst i landet och bli årets kvalitetskommun 
2021.

u kommer äntligen 
summeringen av året !

Det är en av årets höjdpunkter när årsredovisningen kommer! Det är ett kvitto på vad vi har åstadkom-
mit för kommunmedborgarna under året. Hur gick det 2019 jämfört med tidigare år? Jag tycker det är 
ett utmärkt tillfälle att visa att vi tar ansvar för varje skattekrona.  2019 har varit ännu ett händelserikt 
år. Året har kännetecknats av engagemang och framgångsrika resultat i alla våra verksamheter! 

N » Vår drivkraft har varit 
och är alltjämt att vi ska 
leverera välfärdstjänster 
till kommunmedborgarna 
som håller hög kvalitet.

              Peter Schölander, (M)
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

SOCIAL- 
FÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- 
FÖRVALTNINGEN

RÄDDNINGS- 
TJÄNSTEN

KULTUR- & FRITIDS- 
FÖRVALTNINGEN

KOMMUNLEDNINGS- 
KONTORET

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNFULLMÄKTIGE

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

SAMHÄLLSBYGGNADS- 
FÖRVALTNINGEN

KULTUR- & FRITIDSUTSKOTTET

PLANUTSKOTTET

MILJÖUTSKOTTET

ARBETSUTSKOTTET

VALNÄMNDEN

TEKNIK- & FASTIGHETS- 
FÖRVALTNINGEN

ARBETSUTSKOTTET ARBETSUTSKOTTET

FÖRETAG MED  
ÄGARINTRESSEN

NSR 11,5% 
SYDVATTEN AB 2,9%

Höganäs hamnbyggnads AB 3,3% 

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

DEN KOMMUNALA 
KONCERNEN

NÄMNDER
SOCIALNÄMNDEN 

Den kommunala koncernen

AB Höganäshem har till uppgift att inom kommunen 
förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter 
eller tomträtter med bostäder och/eller lokaler för 
affärs-, kontors- och industriverksamhet och därmed 
jämförbar 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 
utbyggnaden av den digitala infrastrukturen i Höganäs 
kommun. 

KOMMUNEN OCH DE 
KOMMUNALA BOLAGENS UPPDRAG 
I den kommunala koncernen ingår de helägda  
bolagen Höganäs Energi AB, AB Höganäshem, 
Höganäs Omsorg AB, Fastighets AB Höganäs 
Kaktusen 32, Hotell Strandbaden Höganäs AB, 
Höganäs kommun Örestrandsanläggningen AB och 
Mark och exploatering AB.

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

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

Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32, Hotell 
Strandbaden Höganäs AB och Höganäs kommun 
Örestrandsanläggningen AB har ingen eller liten 
verksamhet. Kommunfullmäktige beslutade under 
året att inrätta ett nytt bolag i koncernen, Mark och 
exploatering AB för strategisk markexploatering. 

PRIVATA 
UTFÖRARE*

Förenade Care AB

Norlandia Care Kosmo AB

Tellus Montessoriskolan

Brunnby skola

En komplett  
lista över utförare 
 finns på  sidan 69.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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ÅR4
MANDATTID: 4 år 
VID SENASTE VALET 2018:  
fördelades ledamöterna enligt nedan

KOMMUNEN
FEM ÅR I SAMMANDRAG BOKSLUT BOKSLUT BOKSLUT BOKSLUT BOKSLUT

2019 2018 2017 2016 2015
Verksamhetens nettokostnader, mnkr (1) -1 430,0 -1 360,5 -1 343,1 -1 290,5 -1 208,2
Antal invånare 31 december 26 942 26 566 26 193 25 847 25 610

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

Finansnetto, mnkr 6,5 15,0 19,0 14,0 7,0

Skatteintäkter inkl kommunalekonomisk utjämning, 
mnkr

1 455,5 1 387,5 1 351,0 1 291,0 1 216,0

Årets resultat, mnkr 32,0 42,0 27,4 14,7 21,8

Resultat/kommunens skatteintäkter och generella 
bidrag, %

2,2% 3,0% 2,0% 1,1% 1,8%

Årets resultat/invånare, kr 1 189 1 581 1 046 569 851
Eget kapital, mnkr 1 005,9 973,9 960,0 1 161,0 1 146,0
Totala tillgångar, mnkr 1 566,3 1 643,4 1 550,0 1 533,0 1 514,0
Nettoinvesteringar, mnkr 143,0 185,0 124,0 115,0 89,0
Nettoinvesteringar/invånare, kr 5 311 6 964 4 734 4 449 3 475
Egen låneskuld (2) 145,0 145,0 145,0 0,0 0,0
Soliditet 64% 67% 65% 79% 77%
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 48% 39% 41% 42% 40%
Kassalikviditet 51% 77% 108% 126% 139%
Pensionsförmåner som intjänats före 1998, mnkr 286,3 299,4 310,0 485,0 507,0

1. Vid sammanställningen har jämförelsestörande poster eliminerats.
2. Lån är upptaget av VA-verksamheten.

ÅR5 ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS utveckling
DEN KOMMUNALA KONCENEN

 FEM ÅR I SAMMANDRAG BOKSLUT BOKSLUT BOKSLUT BOKSLUT BOKSLUT
2019 2018 2017 2016 2015

Verksamhetens nettokostnad -1 219,2 -1 293,2 -1 271,3 -1 238,4 -1 238,4
Årets resultat 230,3 82,0 70,9 44,7 72,0

Soliditet 55% 49% 52% 62% 61%
Kassalikviditet 95% 73% 94% 94% 78%
Eget kapital 1630,2 1 399,8 1 346,9 1 503,2 1 454,9
Långfristig låneskuld 702,7 692,3 591,0 314,0 154,0

Politisk styrning
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

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 ska också fastställa 
nämndmål som är kopplade till strategierna. I 
denna förvaltningsberättelse följs mål och strate-
gier upp, indelat i fyra perspektiv. 

HÖGANÄS VISION 2025
Höganäs vision 2025 är att vi ska fortsätta att växa. 
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 
omvärldsanalys som beskriver vad Höganäs kommun 
måste satsa på för att hänga med i utvecklingen. För 
att nå det tillstånd som byggstenarna beskriver har åtta 
strategier tagits fram. 

Strategierna är åtgärder som ska hjälpa till att förflytta 
kommunen framåt med sikte på visionsbyggstenarna. 
Strategierna kan beskrivas som fokusområden och ska 
utvärderas kontinuerligt. De kan förändras under resans 
gång beroende på de utmaningar som kommunen står 
inför. Till strategierna kopplas nämndmål och det är 
tillsammans 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 
utifrån 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 budgetprinciper. 
Principerna fastställs årligen av kommunfullmäktige i 
samband med att budget för nästkommande år behandlas. 
Principerna beskriver bland annat att kommunstyrelsens 
arbetsutskott varje vår beslutar om nämndernas 
planeringsram. Nämnderna ska därefter upprätta ett 
budgetförslag 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 
budgetansvarig för att planera och genomföra 
verksamheten inom fastställd budget. Budgetansvariga ska 
därför löpande följa upp och analysera budgetavvikelser 
och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett utfall 
i balans med budget. 

VISIONS-
BYGGSTENAR

STRATEGIER NÄMNDSMÅL

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 per-
spektiv framåt. Per 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 
Kommunens nämnder och helägda bolag  är inför 
nämnden och styrelsen ansvariga för den interna kon-
trollen inom sitt respektive område. Genom uppsikts-

Styrning och uppföljning 
AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN

plikten har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar 
och en samordnande roll för intern kontroll inom hela 
kommunen. Arbetet följer reglementet för intern kontroll 
med därtill framarbetade anvisningar och rapporterings- 
och uppföljningsmaterial. Intern kontroll är ett viktigt 
kvalitetsverktyg där visade avvikelser är en möjlighet till 
förbättring och kontroller, som inte leder till anmärkning, 
ger en god kvalitetsstämpel inom aktuellt område.

Samtliga nämnder och styrelser har gjort en uppfölj-
ning av 2019 års interna kontrollplan. Uppföljning har 
också gjorts av förbättringsåtgärder, kopplade till förra 
årets kontrollmoment som visade på avvikelser, samt av 
de direktåtgärder som hanterats under året.  De kontroll-
moment som visade på avvikelse under året är kopplade 
till en eller flera förbättringsåtgärder som följs upp under 
2020.

SYNPUNKTSHANTERING
Under året har det kommit in totalt 68 ärenden i vår 
e-tjänst Höganäs Direkt för synpunkt- och klagomåls-
hantering, av dessa ärenden är 31 stycken inskickade ano-
nymt. Den kategori som använts oftast är ”bygga och bo”. 
När det gäller felanmälan, till exempel ej fungerande ga-
tubelysning, oklippta gräsmattor, döda djur och klotter, 
hänvisar vi våra medborgare till DeDu där felanmälan 
kan göras för gata och park. 2019 kom det in totalt 1 486 
synpunkter i DeDu, där belysning är den kategori som 
använts mest med totalt 524 ärenden.

På enhetsnivå ansvarar budgetansvarig för att löpande 
informera närmste chef om enhetens ekonomiska läge. 
Uppföljning till kommunstyrelsen på förvaltningsnivå 
görs löpande via månadsrapporter. I delårsbokslutet 
presenteras en prognos för helårets resultat. 
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God ekonomisk hushållning 
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 
kommunen definierat:

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

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

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

överskott motsvarande 1 procent. Utfallet motsvarar 
2 procent och målet är uppfyllt. Det andra finansiella 
målet är att investeringar inom skattefinansierad 
verksamhet ska vara självfinansierade. Höganäs 
kommuns skattefinansierade verksamhet är fri från lån 
och även detta målet 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 snabbare än vad Skånekommunerna gör 
generellt. Utifrån nämndernas uppföljning av mål 
och verksamhetsberättelser som går att läsa om i 
denna årsredovisning 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 2019.
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Befolkningsgraf

Under året har kommunen växt med 376 personer, 
det är 3 invånare färre än planerat. Den 31 december 
2019 hade Höganäs 26 942 medborgare i kommunen. 
Befolkningsgrafen ovan visar Höganäs kommuns be-
folkningsutveckling från 2013 till 2019. 
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STRATEGI:  Förbättra kommunikationerna

Driva, samarbeta 
och arbeta för att få 
till stånd utbyggnad 
av fysisk och digital 
infrastruktur i
kommunala, regionala 
och nationella samman-
hang.

Resenärer i det viktiga pendlingsstråket längs väg 111 drabbas dagligen av köer i rusningstid. 
Såväl bilar som bussar fastnar i köerna in mot Brohultsrondellen. Återkommande 
diskussioner med Trafikverket har inte löst problematiken. Diskussioner har även förts 
avseende Trafikverkets underhåll av väg 111 inne i Höganäs. Dels i syfte att sommarens 
översvämning inte ska upprepas, dels i syfte att ge vägsträckan inne i staden en mer 
tilltalande och trafiksäker utformning.

Bredbandsutbyggnaden blev helt färdig i oktober. Från och med oktober har alla kom-
muninvånare möjlighet att ansluta sig till fiber.

Skånetrafikens nya prissättning (gällande sedan december 2019) har medfört att vissa 
kollektivtrafikresor blivit avsevärt dyrare. Det gäller exempelvis resor mellan Mölle och Hö-
ganäs och mellan Farhult och Höganäs. Antalet kollektivtrafikavgångar från kommunens 
serviceorter är stabilt. Möjligheten att använda kollektivtrafiken för resor från dessa orter är 
därmed god, men kan utvecklas ytterligare. Under sommaren har den så kallade Kullabergs-
bussen trafikerat sträckan mellan Mölle stationshus och Kullens fyr. Tillgänglighetsanpass-
ning av busshållplatser sker kontinuerligt. Näst på tur står hållplats “Arild bussplatsen”.

Gång- och cykelvägnätet byggs successivt ut. I närtid byggs gång- och cykelväg längs 
Prästavägen i Viken och utmed Långarödsvägen och Allégatan i Höganäs. Cykelbanan längs 
Allégatan ska fortsätta söderut till Tornlyckan och kommer då utgöra en viktig nordsydlig 
länk mellan Gruvtorget och Höganäs sportcenter.

  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
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

från kol

STRATEGI:  Arbetsgivare i framkant

Vi ska uppfattas som en 
av de bästa arbetsplatserna 
i Sverige. Vi ska vara en 
cool, modern och
innovativ arbetsgivare. Vi 
ska ha ett ledarskap och 
ett medarbetarskap som är 
tydligt, engagerat och
professionellt. Vi ska skapa 
utvecklingsmöjligheter och 
ta tillvara medarbetarnas 
kompetenser.

Uppföljning har gjorts genom bland annat en medarbetarundersökning som genomfördes 
under våren. Index när det gäller medarbetarnas arbetssituation hamnade på 82, vilket 
är en liten minskning jämfört med föregående års mätning. Index för ledarskap i 
medarbetarundersökningen har ökat något totalt sett för hela kommunen och hamnar på 
index 81. Vi har en ambition att vi ska vara bland de allra bästa kommunala arbetsgivarna i 
landet, bedömningen görs via medarbetarundersökningens index. Så för att förtydliga hur bra 
vårt totala index är ligger Höganäs på en hedrande delad sjätteplats i riket.

Ett annat mål är att personalomsättningen i Höganäs ska minska, vid årsuppföljning lig-
ger siffran på andelen avslut på 9,2% vilket är något högre än vad vi önskat på 9%. Det finns 
också en önskan om att minska sjukfrånvaron och att frisktalet ska ligga på minst 95%. Det 
är glädjande att se en frisknärvaro på 95,4% totalt sett i kommunen.

Alla anställda i kommunen har under året erbjudits kostnadsfri träning utanför arbetstid 
på bland annat Sportcentret. Satsningen har varit både välbesökt och uppskattad, under höst-
terminen utökades satsningen med fler aktiviteter.

STRATEGI:  Stärk skolans bredd och spets

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

I syfte att stärka samverkan med näringslivet i Höganäs har “Work Walk Week” för årskurs 9 
genomförts under hösten. Detta innebär att ungdomarna gör företagsbesök och får på så vis en 
bättre kunskap för att kunna göra väl underbyggda val när det gäller gymnasie- och yrkesval. 
Det ger också företagen möjlighet att visa vilka framtida möjligheter det finns inom just deras 
bransch och på så vis kunna skapa ett intresse hos ungdomarna.

För att stärka barn, elever och medarbetares digitala kompetens sker fortsatt kompeten-
sutveckling i bland annat programmering och källkritik tillsammans med förvaltningens IKT 
(information- och kommunikationsteknik) pedagoger. Förvaltningen ger förutsättningar för en 
framtida utveckling av den digitala lärmiljön genom att under året investera i Virtual Reality-
utrustning. 

I år blev en elev från Kullagymnasiet bronsmedaljör i en nordisk matematiktävling för 
skolor men också vinnare i Skolornas matematiktävling 2019. Elever från grundskolorna upp-
muntras till att läsa gymnasiekurser på skolan. Det finns också ett nära samarbetet med forskare 
från Lunds universitet för att stärka skolans bredd och spets. För att ge elever bättre förutsättnin-
gar för lärande och mående genomför grundskolor i samarbete med bland annat Skåneidrotten 
olika former av planerade rastaktiviteter och pulshöjande aktiviteter.

Under året har antalet övningsförskolor/skolor utökats. Att vara övningsförskola/skola in-
nebär att genom ett nära samarbete 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 kompetenta medarbetare till skolverksamheten för att hålla en hög kvalitet.

Att erbjuda en kvalitativ utbildning till barn och elever förutsätter en hög kompetens hos 
medarbetarna. I linje med detta har det under året genomförts utbildning för medarbetare och 
lärarstudenter inom ledarskap i klassrummet, svåra samtal, elever med NPF (neuropsykiatrisk 
funktionshinder), att möta elever och barn med språkstörning samt en förskola för alla. Rektorer 
har kompetensutvecklats inom ämnet pedagogiskt ledarskap. 

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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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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 förhåll-
ningssätt till det 
goda värdskapet 
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 under 2019. I SKLs Insiktsundersökning 
var Höganäs bäst i Sverige för första gången. Det totala NKI:et har ökat från 79 till 85! Höganäs kommun 
har mycket höga NKI (Nöjd-kund-index) på flera av delområdena: Serveringstillstånd 94 NKI- plats 1 
i Sverige, Markupplåtelse 84 NKI- plats 1 i Sverige, Brandskydd 89 NKI- plats 3 i Sverige, Bygglov 84 
NKI- plats 7 i Sverige, Livsmedelskontroll 82 NKI- plats 20 i Sverige samt Miljö- och hälsoskydd 66 NKI- 
plats 91 i Sverige.

Resultatet av Svenskt Näringslivs totala ranking av det lokala företagsklimatet 2019 släpptes i septem-
ber och för första gången tog sig Höganäs in på en andra plats i Sverige och en första plats i Skåne. Det 
innebär att Höganäs klättrade en placering i Sverigerankingen från plats tre till två. Den enkät som Svenskt 
Näringsliv gör om företagsklimatet, och som är en viktig del av rankingen, visade också glädjande nog att 
Höganäs för tredje året i rad hade allra bäst enkätsiffror i Skåne. Det innebär att Höganäs företagare, som 
svarat på enkäten, ger Höganäs högst betyg i Skåne i sitt sammanfattande omdöme om företagsklimatet. 
I två av de övriga delfrågorna ligger Höganäs i topp fem i landet: tjänstemännens attityd till företagande 
samt tele- och IT-nät.

Under året har vi genomfört 53 företagsbesök att jämföra med 42 st 2018. Antalet ärenden inom före-
tagslotsen uppgår till 12 (att jämföra med 10 st 2018). Expedition Företag, vår företagsbesökseftermiddag, 
genomfördes i november. Då besöktes tjugo företag av sammanlagt sextio tjänstepersoner och politiker 
under en eftermiddag. Inom ramen för Familjen Helsingborgsamarbetet har handläggare inom livsmedel 
och miljö- och hälsoskydd samt bygglov erbjudits och gått en utbildning i “motiverande samtal” för att ut-
veckla servicegraden ytterligare. Under året har även inspirationstillfällen för att starta, driva och utveckla 
företag erbjudits och tre stadshusluncher samt Företagsgalan har genomförts.

STRATEGI:  Växla upp upplevelsenäringen

Skapa förutsättningar 
att utveckla nya 
besöksattraktioner ihop 
med näringen och vässa 
de besöksattraktioner 
som redan finns. Arbeta 
tillsammans med företag 
och föreningar för att 
stärka upplevelseutbudet 
och destinationen 
Höganäs/Kullabygden. 
Stärk stadskärnan till en 
livligare upplevelse- och 
handelsplats. Utveckla 
utbudet av kultur-, sport och 
rekreationsmöjligheter.

Enligt preliminär statistik från SCB startade 238 företag i Höganäs kommun 2019, vilket in-
nebär en ökning sedan 2018 med 20 företag. Av de nystartade företagen är 26 stycken inom 
besöksnäringsbranschen, detta jämfört med 23 stycken 2018, vilket innebär en ökning. (Med 
företag inom besöksnäring avses i detta fall handel, restaurang, boenden/hotell, fritid/nöjen och 
konst/keramik).

Under året har Höganäs kommun samverkat med Tourism in Skåne, Visit Sweden, Familjen 
Helsingborg och som ensam part, för att marknadsföra destinationen internationellt mot främst 
Danmark och Tyskland. Intresset för cykling, vandring och naturaktiviteter är fortsatt stort och 
Kattegattleden är också ett område där Höganäs satsar på marknadsföring, aktiviteter och syn-
lighet ihop med övriga kommuner. Familjen Helsingborg har fortsatt arbetet med press- och vis-
ningsresor i nordvästra Skåne, och flertalet har precis som tidigare år, genomförts i just Kullabyg-
den. I år har ett samarbete även initierats med Bjärehalvön för att marknadsföra de två halvöarna 
ihop. Här ingår en gemensam tidningsbilaga, deltagande i Båstad Hikingfestival med två egna 
vandringar på Kullaberg samt pressresa för danska journalister. I slutet av juni genomfördes även 
Mat- och Sommarfesten för andra gången, ett evenemang som lockade ännu större publik och 
fler deltagande näringsidkare än premiäråret 2018.

Preliminär gästnattsstatistik, baserad på statistik från SCB, från januari till och med okto-
ber 2019 visar på totalt 122 457 gästnätter. Det totala antalet gästnätter 2018 var 130 982, på 
helår. 2019 års siffror innebär en 2,5 procent ökning jämfört med det tidigare rekordåret 2018. 
De svenska gästnätterna har ökat 6,7 procent medan de utländska gästnätterna januari-oktober 
ligger på 29 649 vilket också är en liten ökning jämfört med 2018. De danska besökarnas gäst-
nätter har i likhet med 2018 ökat (i år med 8,6 procent). Jämför man de totala övernattningssif-
frorna med de tidigare åren 2015-2017 är utvecklingen de två senaste åren mycket positiv för 
Höganäs Kullabygden.

 
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

STRATEGI:  Utveckla dialog och service

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

Uppföljning visar att servicecenter avlastar förvaltningarna med 66 procent av de samtal som kommer 
in. Viktigt att notera är att antal samtalen har ökat i omfång sedan starten av servicecenter, från 5500 
samtal till 8500 samtal per månad. Även antal besök har fördubblats under 2019. Årets mätning av 
tillgänglighet och bemötande via telefon visar att Höganäs kommuns resultat är betydligt högre än 
genomsnittet för de 130 kommuner som deltog, 8 av 10 samtal får svar inom 60 sekunder.

För att skapa ökad tillgänglighet och tydligare dialog driver förvaltningarna verksamheterna mot 
ett mer modernt och digitaliserat arbetssätt i projektet för att utveckla kommunens “Mina sidor”.

Kommunen fortsätter att utveckla e-tjänster, bland annat för bygglovsansökningar. Cirka 40 % av 
ansökningarna har kommit in via den nya e-tjänsten ”ansökan om bygg-, mark- och rivningslov”. Vi 
arbetar med att ta fram en digital parkeringskarta och utvecklar fortlöpande kommunens 3D-karta.

Kostavdelningens enhetschefer, tillsammans med andra tjänstepersoner och politiker i kommunen, 
har träffat elevrådsrepresentanter i årskurs 6 – 9 för att svara på deras olika frågor. Det blev en hel del 
intressanta synpunkter och förslag från eleverna. 

Ett samarbete mellan Erik Ruuth och socialförvaltningen har inletts gällande en ”öppen mot-
tagning” för unga på kulturhuset. 

Under året har skolan haft fokus på två områden, öka den digitala kompetensen hos pedagoger 
och att starta ett IT-råd för elever. 

VISIONSBYGGSTEN: VÄXANDE SMÅSTADSCHARM
Befolkningstillväxt, mötesplatser och alternativa boendeformer möjliggör en dynamisk miljö där 
kommunen blir ännu mer levande. Höganäs kommun bygger vidare på en varierad boendemiljö 
genom att möta en större variation av livsstilar och behov i alla livsfaser. Den charmiga 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.4

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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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 miljökon-
sekvenser av våra 
beslut.

I Aktuell Hållbarhets kommunranking 2019 placerade sig Höganäs på plats 64 vilket är bättre än 
målvärdet, dock något lägre än placeringen 2018 (45). Kommunkoncernens arbete med miljömäs-
sig hållbarhet har gått framåt men tidigare års minskningar av växthusgasutsläpp har ersatts av ut-
släppsökning och miljömålet är inte längre uppnått. Resvanorna i kommunen går åt rätt håll men 
förändringstakten behöver dubbleras för att miljömålet om resvanor ska uppnås till 2025. Trendbrottet 
avseende kommunens klimatbelastning tillsammans med en relativt långsam förändring av resvanor 
inom kommunen är väsentliga i bedömningen av strategimålets uppfyllelse.

 För att energieffektivisera och minska vår miljöpåverkan har solceller installerats på vård- och om-
sorgsboendet Sälgen, stationshuset, centralförrådet samt på räddningstjänsten och utvecklingscentrums 
lokaler. Kommunen har bytt ut styr- och reglerutrustning i diverse fastigheter bland annat i Bruks-
skolan, Lerbergsskolan och Jonstorpsskolan och bytt till LED-belysning i flertalet skolor, äldreboenden 
och på sportcenter.

Det långsiktiga pågående arbetet för att skapa en giftfri vardag för barn och unga har under året 
varit ett framgångsrikt miljöarbete, särskilt inom förskolan. Vikens förskolor har erhållit Skolverkets 
utmärkelse Skola för hållbar utveckling, vilket innebär att de arbetar med ett helhetsbegrepp kring 
frågor som rör hållbar utveckling, att göra barn och unga delaktiga i lärprocessen och att förbereda 
dem inför framtiden. I förskolans pågående projekt “Hållbar värld” har hållbarhetsfrågor gjorts syn-
liga i närsamhället och medborgare. Medborgare har fått ta del av utställningar på både bibliotek och 
stadens torg.

5
STRATEGI:  Stärkt social hållbarhet

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

Under året har våra verksamheter arbetat med att öka trygghet, livskvalitet och delaktighet för våra 
medborgare på olika sätt. Vi har nått många fina resultat i både egna mätningar och i externa under-
sökningar och rankningar. Den sociala hållbarheten i Höganäs kommun har i flera avseenden ökat un-
der året, ett arbete som vi fortsätter att växla upp under 2020.

Arbetslösheten i Höganäs kommun var under 2019 låg, jämfört med andra skånska kommuner 
och nationellt. Statistik från Arbetsförmedlingen visar att den genomsnittliga arbetslösheten under 
2019 var 5,5 procent i Höganäs, med en viss ökning mot slutet av året. Ungdomsarbetslösheten, som 
under året låg omkring 4,8 procent är något högre än i riket (4,2 procent) men något lägre än i Skåne 
(5,3procent). Även ungdomsarbetslösheten ökade mot slutet av året. Orsaker till ökningarna kan vara 
att konjunkturen börjat svänga samt omstruktureringen av Arbetsförmedlingen.

Att skapa mötesplatser och möjligheter till delaktighet och inflytande är en grundbult när det gäller 
social hållbarhet. Under året har vi arbetat aktivt med föreningsdialoger, samverkansavtal och utbildnin-
gar. Vi har också arbetat med att öppna upp och tillgängliggöra kultur- och fritidsutbudet för fler, med 
särskilt fokus på att nå de grupper som inte tar del av det i dagsläget. Under året har vi också arbetat 
med att etablera en fritidsbank för utlåning av fritidsutrustning till barn och ungdomar. Även det stora 
engagemanget från frivilliga och organisationer måste även stimuleras framöver och kommunen har 
under året initierat en plan för att inrätta ett Volontärcenter.

Kommunen har genom elevenkäter och enkäter till vårdnadshavare arbetat systematiskt med tryg-
ghets- och värdegrundsarbete inom samtliga skolenheter. Resultatet på området ’trygghet’ har förbät-
trats sedan förra årets undersökning. Inom förskolan har resultat förbättrats från 96 procent till 98 
procent, inom grundskolan har resultatet förbättrats från 91procent till 93 procent och inom gymnasiet 
har resultatet förbättrats från 81procent till 94 procent. Arbetet för att nå 100 procent trygga elever 
fortsätter. För våra äldre är rätt insatser och rätt bemötande är väldigt viktiga faktorer för trygghet inom 
socialnämndens verksamheter. Både inom äldreomsorg och särskilt boende är omkring 95 procent av 
brukarna nöjda med bemötandet. Det gäller verksamheter i både egen regi och extern regi. 

Händelser AV VÄSENTLIG BETYDELSE
 
Höganäs kommun växer. Vi blir fler och det ligger i 
linje med vår beslutade vision. Andelen barn och unga 
samt äldre ökar mer i Höganäs än snittet i Skåne och 
övriga riket. Åldersgruppen i arbetsför ålder ökar inte i 
samma utsträckning, detta innebär att skatteunderlaget 
inte ökar i samma takt som tidigare. Den demografiska 
utvecklingen med volymökningar påverkar kommu-
nens alla verksamheter, framförallt barn- och utbild-
ning- samt vård- och omsorgsverksamheterna. Utbild-
ningsnämndens och socialnämndens prognoser har un-
der året signalerat betydande underskott. Förvaltning-
arna har intensifierat arbetet med att effektivisera inom 
alla sina verksamheter, vilket inneburit att underskottet 
i utbildningsverksamheten helt arbetats bort och inom 
socialnämndens verksamheter lindrades underskottet.

Under sommaren inträffade tre stora skyfall 
som genererade översvämningar hos många 
kommuninvånare. VA-avdelningen har påbörjat en 
utredning för att utreda om översvämningarna berodde 
på brister i VA-systemet eller felaktiga kopplingar på 
de drabbades fastigheter. Mot bakgrund av detta har 
medel reserverats i bokslutet för försäkringskostnader. 

Avtal med Trafikverket har träffats för medfinansiering 
av gång- och cykelväg mellan Nyhamnsläge-Brunnby-
Arild. Kommunens  bidrag på 12,5 mnkr avseende 
medfinansiering av infrastruktur har tagits upp som en 
kostnad i resultaträkningen. 

Ett av kommunens finansiella mål innebär att 
självfinansiering ska ske gällande investeringar 
i skattefinansierad verksamhet. Den höga 

investeringsambitionen har under året satt hård press 
på kommunens likviditet.  
Den enskilt största investeringen som påverkar 
kommunens ekonomi är den nya Vikenskolan. Den 
första etappen i projektet stod klar under våren och 
togs då i drift. Fortsatt byggnation av etapp 2 och 3 
har pågått under året och den helt nya skolan i Viken 
kommer att stå klar under 2021. 

Andra stora projekt är utvecklingen av stadskärnan 
och Storgatan som påbörjades under året. Projektet 
för att utveckla Tornlyckeområdet följer tidplan 
och budget. Första etappen av nya Tornlyckan är 
under utbyggnad och förväntas bli klar under 2020. 
Byggnation av bostäder vid Folkparken och Julivallen 
har gått snabbare än beräknat och bostadsbyggandet 
kommer att bli klart under 2020. 

Höganäs Energi AB har lämnat in en 
stämningsansökan till tingsrätten angående regresskrav 
mot regionnätsägaren Öresundskraft AB mot bakgrund 
av det elavbrott som uppstod i den 6-7 juni 2018. 
Stämningsansökan ska tas upp för prövning under 
2020. 

AB Höganäshem har under året avyttrat två fastigheter, 
Olympia 14-15 och Stataren 1.
Avyttringarna genomfördes genom att överlåta 
fastigheterna till det av helägda dotterbolaget Fastighets 
AB Viken Ekens dotterbolag Fastighets AB Olympia 
14-15 och Fastighets AB Stataren 1. Därefter avyttrade 
Fastighets AB Viken Eken samtliga aktier till SBB 
Norden AB.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEFÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Viktiga förhållanden  
FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Denna årsredovisning har upprättats utifrån koncernens 
räkenskaper per 31 december 2019. 

ÅRETS RESULTAT
Resultatet för 2019 för koncernen uppgår till 230,3 
mnkr. Det relativt höga resultatet beror på AB Höganäs-
hems avyttring av aktier i Fastighets AB Viken Eken om 
124,9 mnkr. Rensat för den här jämförelsestörande pos-
ten visar kommunkoncernen ett resultat om 105,4 mnkr.

Kommunens resultat för 2019 uppgår till 32 mnkr. 
Kommunens finansiella mål för perioden innebär att re-
dovisa ett positivt resultat som uppgår till 1 procent av 
kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Må-
let är uppnått då resultatet på 32 mnkr motsvarar 2 pro-
cent av kommunens skatteintäkter och generella bidrag. 
Enkelt uttryckt räcker resultatet till att driva kommunens 
verksamhet i åtta dagar. 

BUDGETFÖLJSAMHET 
OCH PROGNOSSÄKERHET FÖR 
KOMMUNENS NÄMNDER
Nämndernas sammanlagda underskott på 4 mnkr var 
8 mnkr bättre än prognosen vid delårsbokslutet. Social-
nämnden har minskat sitt prognostiserade underskott 
och utbildningsförvaltningen visar en marginell avvi-
kelse mot budget. Prognossäkerheten är god. Både ut-
bildnings- och socialnämnden intensifierade sitt 
effektiviseringsarbete och reducerade underskotten.  

Kommunstyrelsens förvaltningar visar en positiv 
avvikelse om 3,1 mnkr jämfört med budget där tek-
nik- och fastighetsförvaltningen står för större delen 
av avvikelsen. Avvikelsen beror främst på lägre kost-
nader för vinterväghållning mot bakgrund av en mild 
vinter, vakanser och miljöbidrag för användande av 
biogas. 

Det upprättas ingen budget för den kommunala 
koncernen. Därför redovisas ingen övergripande bud-
getföljsamhet. 

KOMMUNSTYRELSENS
 FINANSFÖRVALTNING 
MNKR

Budget 
2019

Justerad 
budget 

2019

Utfall Avvikelse 
mot just.
budget 

Ram -1 375 526 -1 398 876 -1 435 062 36 146

Pensionskostnader 40 700 40 700 47 750 -7 050

Intern ränta -20 124 -20 124 -19 109 -1 015

Intern intäkt planerat underhåll -6 710 -6 710 -9 510 2 800

Skatteintäkter och utjämning inkl. 
kommunala fastighetsavgifter

-1 441 194 -1 441 194 -1 450 628 9 434

Finansiella intäkter och finansiella kostnader

Kommunens medelsförvaltning och lån 300 300 422 -122

Utdelning kommunala bolag -7 000 -7 000 -6 000 -1 000

Oförutsedda behov

Kommunfullmäktige 10 000 10 000 0 10 000

Kommunstyrelse 1 500 123 0 123

Budgeterade överskott och reserver

Hyresfond 22 550 15 960 0 15 960

Flykting- och integrationsfonden 0 0 0 0

Lönejusteringsåtgärder 3 300 417 0 417

Regleringspost för finansiering av planerat 
underhåll

6 710 6 710 0 6 710

Resultat 14 442 1 942 0 1 942

Ej budgeterade intäkter/kostnader

Övriga kostnader 0 0 13 897 -13 897

Exploateringsverksamheten 0 0 -11 884 11 884

FINANSFÖRVALTNINGEN
Finansförvaltningen redovisar en positiv 
avvikelse mot budget på 36,1 mnkr. Avvikel-
sen beror främst på att fonder och reserver 
för oförutsedda behov inte utnyttjats fullt ut. 
Skatteintäkterna blev något bättre än bud-
geterat samtidigt som pensionskostnaderna 
blev högre än budgeterat. Avvikelsen gällande 
pensionskostnaderna beror främst på att KPA, 
kommunsektorns pensionsbolag, aviserade yt-
terligare kostnader under året som KPA inte 
tidigare hade prognostiserat. Utöver detta re-
dovisas en positiv avvikelse kopplad till exploa-
teringsverksamheten. Detta är ett resultat av 
den påbörjade omställningen av hanteringen 
av inkomster kopplade till exploateringsverk-
samheten.  

Justering av budgeterat resultat har gjorts 
med 12,5 mnkr med anledning av medfinan-
siering av gång- och cykelväg. Samtidigt har 
samhällsbyggnadsförvaltningen tilldelats mot-
svarande budget.
 
SKATTE- OCH 
NETTOKOSTNADSUTVECKLING
Relationen mellan skatteintäkter och netto-
kostnader är en viktig förutsättning för god eko-
nomisk hushållning både idag och i framtiden. 
Under de senaste fem åren har verksamheternas 
nettokostnader varit lägre än skatteintäkterna 
och utjämningen, men det hade varit önskvärt 
att utrymmet mellan kostnader och intäkter 
hade varit större. Arbetet med effektiviseringar 
intensifierades från och med 2017. Kommunens 
skatteintäkter ökade under 2019 med 4,9pro-
cent och nettokostnadsökningen var 4,8 procent. 
Kostnaderna ökar därmed marginellt mindre 
än intäkterna. Utrymmet mellan intäkts- och 
kostnadsökning var större 2018 än 2019 och det 
behöver det fortfarande vara.

NÄMNDERNA Justerad 
budget

Progn. 
avvikelse 
i delåret

Bokslut 
2019

Avvik. 
mot 

budget

Avvik.
mot 

prognos

Kommunfullmäktige 2,2 0,0 2,3 -0,1 -0,1

Valnämnd 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0

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

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

Kommunstyrelse 286,1 0,6 283,0 3,1 2,5

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

Utbildningsnämnd 640,0 -2,8 640,1 -0,1 2,7

Socialnämnd 464,4 -10,0 471,6 -7,2 2,8

Summa nämnder 1 398,9 -12,0 1 403,0 -4,1 7,9

Finansförvaltningen -1 400,8 36,1 -1 435,0 36,1 0,0

Summa -1,9 24,1 -32,0 32,0 7,9

KS 
FÖRVALTNINGAR

Justerad 
budget

Progn. 
avvikelse 
i delåret

Bokslut 
2019

Avvik. 
mot 

budget

Avvik.
mot 

prognos

KS egen verksamhet 12,6 0,0 12,3 0,3 0,3

KLK 75,0 0,0 75,0 0,0 0,0

KUF 63,7 0,0 63,5 0,2 0,2

RTJ 22,7 0,0 22,7 0,0 0,0

SBF 93,1 0,6 92,7 0,4 -0,2

TFF skatt 19,0 0,0 16,8 2,2 2,2

Summa KS 286,1 0,6 283,0 3,1 2,5
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LIKVIDITET
Kommunkoncernens kassalikviditet är starkare vid 
utgången av 2019, 95 procent, jämfört med 2018, 77 
procent. Därmed visar kommunen, med årligen sva-
gare likviditet, en annan trend än koncernen. Den star-
kare likviditeten i koncernen jämfört med i kommu-
nen beror framförallt på upplåning i koncernbolagen 
Kassalikviditeten för kommunen uppgick till 51pro-
cent, en minskning från 77 procent föregående år. Vid 
utgången av 2019 var kommunens kortfristiga skulder 
högre än omsättningstillgångarna. Det är önskvärt att 
kassalikviditeten inte understiger 100 procent.

Den största anledningen till minskad kassalikviditet 
är de stora investeringsutgifterna. Den demografiska 
utvecklingen ställer höga krav på verksamheten och 
planen för framtida investeringsbehov är omfattande. 
De prognostiserade utbetalningarna för investeringar 
kommande år kommer att fortsätta belasta kommu-
nens likviditet betydligt.

SOLIDITET
Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga fi-
nansiella styrka och visar hur stor del av kommunens 
tillgångar som finansierats av egna medel. Förändring-
en i detta finansiella mått beror på bland annat inves-
teringstakt, skuldförändringar samt resultatet. Högre 
soliditet tyder på starkare långsiktig finansiell hand-
lingsberedskap som ger goda förutsättningar för låga 
finansieringskostnader. 

Kommunkoncernens soliditet är något starkare vid 
utgången av 2019, 55 procent, än 2018, 49 procent. 
Det är framförallt koncernens starka resultat 2019 som 
bidrar till en förbättring av soliditeten. 

Kommunens soliditet är fortsatt stark. Vid utgång-
en av 2019 uppgick soliditeten till 64 procent. Detta 
kan jämföras med 59 procent året innan. Kommunens 
starka soliditet i kombination med en svagare kassalik-
viditet är ett uttryck för den höga investeringsvolymen 
och det positiva resultatet vid utgången av året. Ett 
positivt resultat stärker soliditeten, samtidigt som den 
kortsiktiga betalningsförmågan uttryckt som kassalikvi-
ditet försämrats med anledning av höga utbetalningar 
för investeringar. 

RISKER OCH ÅTGÄRDER
PENSIONSKOSTNADER
Höganäs kommunen har tillämpat det av SKR:s (Sve-
riges kommuner och regioner) rekommenderade PO-
pålägg (personalomkostnadspålägg) på 39,2 procent av 
lönekostnaderna. PO-pålägget förväntas bland annat 
täcka pensionskostnader. 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 ålderspensionen. Pen-
sionskostnaderna täcks inte i sin helhet av PO-pålägget 
vilket får till följd att finansförvaltningen bär en väsentlig 
del av verksamhetens kostnader. Det är också angeläget 
att verksamheterna vid rekrytering är medvetna om pen-
sionseffekterna vid val av kandidater.

DEMOGRAFI
Kommunens invånare blir fler, men också äldre. I Hö-
ganäs ökar den äldre delen av befolkningen mer än ge-
nomsnittet i riket, samtidigt som delen i arbetsför ålder 
inte ökar lika snabbt. Kommunen har också många yng-
re invånare. Tillsammans skapar detta ett ökat tryck på 
utbildnings- och framför allt socialförvaltningens verk-
samheter. 
Utbildningsnämndens och socialnämndens prognoser 
har under året signalerat betydande underskott. Verk-

samheterna har intensifierat arbetet med att effektivisera 
inom alla sina verksamheter, vilket inneburit att under-
skottet i utbildningsverksamheten helt arbetats bort och 
inom socialnämndens verksamheter lindrades underskot-
tet.
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 kas-
salikviditeten, även om genomförandegraden endast lan-
dade på 52 procent av budgeterade investeringar. Den 
höga investeringstakten ställer höga krav på prognossä-
kerhet för att kunna planera kassaflödet. Kommunen har 
tecknat en checkkredit på 50 mnkr för att kunna möta 
toppar av utflöde ur kassan.
  
ARBETSMARKNAD
Arbetslösheten bland unga under 25 år i kommunen 
ökade något under 2019 jämfört med föregående år. Jäm-
fört med rikssnittet ligger Höganäs ändå på en låg nivå. 
Förändringen ses dels som ett led i en försämrad kon-
junktur men också som ett resultat av arbetsförmedling-
ens omstrukturering vilket innebär att myndigheten inte 
längre arbetar lika aktivt med de arbetssökande och inte 
heller informerar kommunens UC (utvecklingscentrum) 
om individer som är arbetssökande. UC försöker kom-
pensera för detta men kan bara hjälpa de som själv tar 
kontakt med avdelningen. 

FINANSNETTOT
Finansnettot för koncernen landade på -5,9 mnkr. 
Koncernens finansnetto är rensat för koncerninternut-
delning vilket gör att finansnettot är negativt.

Kommunens finansnetto blev 6,5 mnkr. Utfallet består 
främst av utdelningar från de kommunala bolagen. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEFÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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PENSIONSFÖRPLIKTELSER, MNKR Koncernen Kommunen

2019 2018 2019 2018

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser* -47,1 -43,1 -32,6 -36,0

Ansvarsförbindelser för pensioner före 1998* -253,7 -263,4 -253,7 -263,4

Totala förpliktelser -300,8 -306,5 -286,3 -299,4

BALANSKRAVSUTREDNING, MNKR 2019

Årets resultat enligt resultaträkningen 32
Reducering av samtliga realisationsvinster 
(-)

0

Justering för realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet (+)

0

Justering för realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet (+)

0

Orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper (+/-)

0

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

0

Årets resultat efter balanskravsjustering 32

Reservering av medel till resultatutjäm-
ningsreserv (-)

0

Användning av medel från resultatutjäm-
ningsreserv (+)

0

BALANSKRAVSRESULTAT 32

Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska uppgifter om kommunens 
balanskravsresultat redovisas. Balanskravsutredningen 
innefattar därför inte koncernen. Årets balanskravsresul-
tat är positivt och kommunen har inget balanskravsresul-
tat från föregående år att reglera.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Balanskravsresultat

Förväntad utveckling
Den svenska konjunkturen har under 2019 passerat 
sin topp och  en svagare tillväxt beräknas för de närmaste 
åren. Den demografiska utvecklingen innebär en finan-
siell utmaning då skatteunderlaget inte längre utvecklas 
i samma takt som under tidigare rekordår. Kommun-
sverige konstaterar att denna period nu är inledd och 
att kostnadsutvecklingen i kommunsektorn påverkas 
negativt. Vi befinner oss nu i en så kallad mild lågkon-
junktur. Samtidigt som den demografiska utvecklingen 
ställer krav på ökad efterfrågan av kommunala tjänster 
i välfärden är det allt svårare att rekrytera nyckelperso-
nal. Hittills har den gynnsamma samhällsekonomiska 
utvecklingen, för kommunsektorns del, inneburit att 
resultatförsämringar och skattehöjningar i stort kunnat 
undvikas. För 2019 har denna trend vänts och var tredje 
kommun aviserar under hösten att resultaten försämras 
och prognostiserar ett underskott. 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 2019 är stabilt – men med väl 
kända förutsättningar för finansiering av verksamheterna 
framöver – så behöver vi planera för än starkare resultat. 
Höganäs kommun växer. I befolkningsprognosen 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. Skatteunderlaget i Höganäs bedöms inte 

öka i samma takt som tidigare. Höganäs tillväxt ställer 
krav på verksamheterna att hantera utökade behov. 
Den ökande befolkningsmängden ställer också krav på 
tillhandahållande av bostäder. I dagsläget är efterfrågan 
på både mindre och större 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 regelstyrning 
via en ökande omfattning av  riktade och villkorade 
statsbidrag. Det har i vissa fall försvårat en effektiv 
anpassning till verksamheten utifrån den lokala nivån. 
Inför kommande års utmaningar är det viktigt att de 
offentliga resurserna kan användas så effektivt som 
möjligt och att de generella statsbidragen i ökad grad 
ersätter de riktade och villkorade. 

Regeringen har beslutat om en förändrad 
kostnadsutjämning. Den kommer att genomföras redan 
2020 istället för från och med 2021 som budgeterats för 
kommunen. Den nya kostnadsutjämningen innebär att 
Höganäs kommun blir givare i utjämningssystemet. 
För att vi även i framtiden ska ha en god välfärd och 
en ansvarsfull ekonomisk hushållning krävs att arbetet 
med att utveckla och effektivisera arbetssätt och metoder 
ytterligare intensifieras. 

KOMMUNENS TOTALA 
PENSIONSFÖRPLIKTELSER  
Kommunekoncernens samlade pensionsåtaganden in-
klusive ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 
1998 uppgick till 301mnkr.
Kommunens samlade pensionsåtagande uppgick till 286 
mnkr. Detta är en minskning med 13 mnkr jämfört med i 
fjol. Prognosen för den totala pensionsförpliktelsen är ba-
serad på KPA:s prognos.  KPA:s prognoser var under 2018 
mycket osäkra och även under 2019 har det funnits en del 
osäkerheter i prognoserna. Prognososäkerheten har enligt 
KPA berott på ett tekniskt plattformsbyte men detta ska 
från och med hösten 2019 inte generera några ytterligare 
fel i de prognoser som levereras till kommunen. 

* Inklusive löneskatt

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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åretsårets RESULTAT RESULTAT
RESULTATRÄKNING SAMMANSTÄLLDA 

RÄKENSKAPER
KOMMUNEN

Not Bokslut Bokslut Budget Bokslut Bokslut
MNKR 2019 2018 2019 2019 2018

Verksamhetens intäkter 2 686,6 674,1 372 423,2 402,0
Jämförelsestörande intäkt 3 124,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Verksamhetens kostnader 4 -1 918,4 -1 869,9 -1 734,0 -1 760,8 -1 695,4
Jämförelsestörande kostnad 3 -12,5 0,0 0,0 -20,5 0,0
Avskrivningar -99,8 -106,5 -72 -71,8 -67,1
VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER

-1 219,2 -1 302,3 -1 434,0 -1 429,9 -1 360,5

Skatteintäkter 5 1 230,0 1 199,5 1 229,0 1 230,0 1 199,5
Generella statsbidrag och 
utjämning

6 225,4 188,0 212,0 225,4 188,0

VERKSAMHETENS RESULTAT 236,2 85,2 7,0 25,5 27,0

Finansiella intäkter 7 4,0 7,8 7,0 8,1 19,4
Finansiella kostnader 8 -9,9 -11,0 0,0 -1,6 -4,4
RESULTAT EFTER 
FINANSIELLA POSTER

230,3 82,0 14,0 32,0 42,0

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT 230,3 82,0 14,0 32,0 42,0

Under 2020 fortsätter arbetet med att förtäta fjärrvär-
menätet och ansluta fler objekt. Det finns indikationer 
som pekar på en mer ojämn produktionstakt hos vår spill-
värme leverantör Höganäs Sweden AB. Vår förhoppning 
är att andelen spillvärme inte understiger 80 procent av 
den totala produktionsmängden.
Kampanjerna kring vår elhandelsverksamhet har varit 
mycket framgångsrika under 2019 och bolaget kommer 
fortsätta att aktivt marknadsföra sig i Höganäs kommun 
under 2020 enligt framtagen marknads- och affärsplan
 
Höganäs Omsorg AB visar ett resultat på 2,0 mnkr. Un-
der året har bolaget haft ett avtal med Region Skåne om 
att ta emot vissa patienter inom slutenvården. Tillstånd 
från IVO har lämnats för vissa verksamheter under året, 
men ännu saknas några av tillstånden. Bolaget är från 
och med 1 juli 2019 registrerat för moms då verksamhe-
ter som saknar tillstånd från IVO och hyr ut bemanning 
klassas som momspliktig verksamhet .  

Nya Nyhamnsgården kommer att upphandlas under 
2020. Höganäs Omsorg AB kan påverkas antingen ge-
nom att någon annan ska utföra omsorgen eller genom att 
bolaget självt ska utföra omsorgen. Nya Nyhamnsgården 
kommer att ha cirka 20 fler vårdplatser än det särskilda 
boende som finns idag. Befintliga Nyhamnsgården kom-
mer att byggas om till trygghetsboende.

Det blir allt svårare att hitta nya medarbetare med rätt 
kompetens samtidigt som volymerna ökar. Kompetens-
utveckling och rekrytering är därför en viktig framgångs-
faktor för Höganäs Omsorg AB. En annan viktig fram-
gångsfaktor är att hitta metoder och/eller hjälpmedel som 
gör verksamheten mer effektiv och mindre sårbar. 

RESULTAT, MNKR 2019 2018

Höganäs Energi AB 45,1 36,0

AB Höganäshem 158,6 17,4

Höganäs Omsorg AB 2,0 3,3
Fastighets AB 
Höganäs Kaktusen 32 -0,1 0,0

Hotell Strandbaden 
Höganäs AB -0,1 0,0

Höganäs kommun 
Örestrandsanläggningen AB -0,6 -0,2

Mark- och exploatering AB - -

Den kommunla koncernen består, förutom kommu-
nen, av de helägda bolagen AB Höganäshem, Höga-
näs Omsorg AB, Höganäs Energi AB, Höganäs Energi 
Handel AB, Höganäs kommun Örestrandsanläggningen 
AB, Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32, Hotell Strand-
baden Höganäs AB och Mark- och exploatering AB. De 
fyra sistnämnda bolagen är bolag med liten eller ingen 
verksamhet. 

AB Höganäshem visar ett resultat på 158,6 mnkr där 
124,9 mnkr är hänförbara till avyttring av två fastighe-
ter. Resultatet visar också på 15 mnkr i positiv avvikelse 
jämfört med budget med anledning av återföring av ti-
digare nedskrivningar. Under året har AB Höganäshem 
färdigställt 64 lägenheter i kvarteret Sjöcrona.  Samtidigt 
har man fortsatt med nyproduktion i bland annat Folk-
parken och Tornlyckan. Under 2020 fortsätter arbetet 
med nyproduktion av bostäder. Bolagets målsättning är 
att bygga 325 nya bostäder mellan 2017 till 2025. 200 av 
dessa bostäder är redan i produktion, på olika stadier, i 6 
olika projekt. Övriga 125 bostäder är i planeringsstadiet.

Investeringsbehovet för de 325 bostäderna är ca 1 mil-
jard kronor.

Utöver nyproduktion underhåller och utvecklar Hö-
ganäshemhem befintliga fastigheter i hög takt. Under pe-
rioden 2017-2025 planeras även renovering av cirka 200 
lägenheter.

Höganäs Energi AB redovisar ett resultat på 45,1 mnkr 
vilket är 19 mnkr bättre än budgeterat. Störst positiv avvi-
kelse redovisas inom affärsområde elnät och fiber. Under 
året har bolaget byggt ut fibernätverket vilket innebär att 
kommunen är en av de första i landet att erbjuda hund-
raprocentig fibertäckning. Utöver detta har man bland 
annat byggt 34 laddplatser för elfordron i kommunen.
I samband med budgetarbetet för 2014 gjordes en 20-
årig investeringsplan för bolagens totala verksamhet. Den 
visar på ett total investeringsbehov om cirka 500 mnkr 
de kommande 20 åren. Huvuddelen, 300 mnkr, är hän-
förligt till elnätet och fördelar sig ungefär lika mellan re- 
och ny- investeringar. I planen ingår nedgrävning av alla 
luftlinjer till 2030. Under 2020 kommer ytterligare 8,6 
km luftledning att grävas ner till en kostnad av 5,9 mnkr. 
För att klara nybyggnation och expansion i kommunen 
kommer cirka 5,8 mnkr investeras under 2020. Samt-
liga elmätare kommer under året bytas ut i kommunen 
till en kostnad av 29 mnkr. Detta för att framtidssäkra 
mätvärdesinsamlingen och följa kommande lagkrav kring 
densamma.

KOMMUNKONCERNENS EKONOMISKA 
ställning och utveckling

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEFÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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BALANSRÄKNING SAMMANSTÄLLDA 
RÄKENSKAPER

KOMMUNEN

Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
MNKR 2019 2018 2019 2018
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Summa immateriella anläggningstillgångar 1,2 0,8 0,0 0,0
MATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 2 527,1 2 314,4 1 300,2 1 236,4
Maskiner och inventarier 10 57,6 55,8 52,7 52,9
Övriga materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa materiella 
anläggningstillgångar

2 584,7 2 370,2 1 352,9 1 289,3

FINANSIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

11 18,9 24,7 63,1 41,7

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR 0,0 0,0 0,0 0,0
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd 3,8 4,3 2,0 2,1
Fordringar 12 177,3 214,7 123,6 147,7
Kassa och bank                13 193,3 266,1 24,7 162,6
Summa omsättningstillgångar 374,4 485,1 150,3 312,4
SUMMA TILLGÅNGAR 2 979,2 2 880,8 1 566,3 1 643,4
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Årets resultat 14 230,4 82,0 32,0 42,0
Resultatsutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0
Övrigt eget kapital 14 1 399,8 1 317,8 973,9 931,9
Summa eget kapital 1 630,2 1 399,8 1 005,9 973,9
AVSÄTTNINGAR
Avsättning för pensioner och liknande 
förpliktelser

15 47,1 43,1 40,5 36,0

Övriga avsättningar 16 90,7 94,6 28,8 38,9
Summa avsättningar 137,8 137,7 69,3 74,9
SKULDER
Långfristiga skulder 17 702,7 692,3 199,7 195,3
Kortfristiga skulder 18 508,5 651,0 291,4 399,3
Summa skulder 1 211,2 1 343,3 491,1 594,6
SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

2 979,2 2 880,8 1 566,3 1 643,4

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
PANTER OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGA SÄKERHETER
Ställda säkerheter (fastighetsinteckningar) 315,9 350,6 0,0 0,0
ANSVARSFÖRBINDELSER
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits 
bland skulderna eller avsättningarna

19 253,9 263,4 253,7 263,4

ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensförbindelser 20 116,2 115,5 1 060,2 731,5

KASSAFLÖDESANALYS SAMMANSTÄLLDA 
RÄKENSKAPER

KOMMUNEN

Not Bokslut Bokslut Budget Bokslut Bokslut

MNKR 2019 2018 2019 2019 2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 230,4 82,0 45,0 32,0 42,0
Justering för ej likviditetspåverkande poster A 99,8 121,7 72,0 66,2 86,0
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital

330,2 203,7 117,0 98,2 128,0

Förändring av periodiserade anslutningsavgifter 4,3 0,0 4,3 4,3
Förändring av kortfristiga fordringar 37,4 -0,4 0,0 24,0 42,5
Förändring av förråd och varulager 0,5 8,0 0,0 0,0 0,1
Förändring av kortfristiga skulder -146,9 102,8 -44,0 -107,9 28,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 225,5 314,1 73,0 18,6 203,4

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar -314,2 -406,1 -118,0 -156,3 -204,4
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investering i kommunkoncernföretag 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,5
Försäljning av kommunkoncernföretag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Förvärv av finansiella tillgångar 0,0 -4,3 0,0 0,0 -11,1
Avyttring av finansiella tillgångar 5,8 0,0 0,0 0,0 3,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten -308,4 -409,2 -118,0 -156,3 -222,5

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 60,4 90,2 39,0 0,0 0,0
Amortering av långfristiga skulder -50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10,4 90,2 39,0 0,0 0,0

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -0,3 0,0 0,0 -0,3 0,0

ÅRETS KASSAFLÖDE -72,8 -4,9 -6,0 -138,0 -19,1
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 266,1 271,0 72,0 162,6 181,7
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 193,3 266,1 66,0 24,6 162,6

NOT A SAMMANSTÄLLDA                      
RÄKENSKAPER

KOMMUN

JUSTERING FÖR EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER 2019 2018 2019 2018

Avskrivningar 96,7 106,5 68,8 63,5

Nedskrivningar 3 0 3 3,6

Utrangeringar 0 0 0 0

Gjorda avsättningar 22,9 15,2 17,2 22,8

Återförda avsättningar -22,8 0 -22,8 -3,9

Upplösning av bidrag till infrastruktur 0 0 0 0

Övriga ej likviditetspåverkande poster 0 0 0 0

Summa 99,8 121,7 66,2 86,0

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEFÖRVALTNINGSBERÄTTELSE



30 31

medborgare Strategierna ”växla upp upplevelsenäringen”, ”stärk 
skolans bredd och spets” och nyaste strategin ” Stärkt 
social hållbarhet”  är kopplade till perspektivet med-
borgare. 

HÖGANÄS ÄR DEN KOMMUN I 
NORDVÄSTRA SKÅNE SOM VÄXER 
FORTAST 
Färska siffror från Statistiska centralbyrån visar att 
Höganäs kommun är den kommun i nordvästra Skåne 
som växer fortast. Tillväxttakten ligger på 1,0 procent 
och totalt är vi 26 942 invånare vid årsskiftet. Höganäs 
kommuns vision är att vara 30 000 invånare år 2025 och 
nu fortsätter kommunen att jobba vidare med visionen 
som handlar om att bland annat utveckla bygdens be-
söksnäring, kunna garantera god äldreomsorg och ut-
bildningsmöjligheter, skapa fler jobb och ett blomstran-
de näringsliv med ständig fokus på hållbarhet. 

LÅGA LEVNADSKOSTNADER
I Nils Holgersson-rapporten, med representanter från 
bland annat Hyresgästföreningen, Riksförbundet och 
Riksbyggen, redovisas fakta om prisnivåer och prisskill-
nader som finns mellan olika kommuner för sophämt-
ning, VA, el och fjärrvärme. I Höganäs kan vi konstatera 
att det ur ekonomisk synpunkt är en bra idé att bosätta 
sig i Kullabygden. Höganäs kommun har även hamnat i 
topp när det gäller lägst omkostnader för vatten, avlopp, 
avfallshantering, el och fjärrvärme. Jämfört med hela lan-
det hamnar vi på en hedrande 13:e plats. 

NYA FASTIGHETER PÅ GÅNG 
I FOLKPARKEN
Den 15 april togs det första spadtaget till tre fastighe-
ter i Folkparken. Höganäshem bygger hyresrätter som 
är fyra respektive fem våningar höga, varav två  av de 
som byggs är trygghetsboende med en gemensamhets-
lokal. Efterfrågan på hyresrätter är stor och det är även 
intresset för att bygga i Höganäs kommun. Lägenhe-
terna beräknas bli inflyttningsklara i olika etapper un-
der våren och hösten 2020. 

HÖGANÄS SKOLOR FÅR 
GODA RESULTAT I 
LÄRARFÖRBUNDETS RANKING 
Lärarförbundets årliga rapport om bästa skolkom-
munerna i Sverige har ändrat sitt sätt att mäta skol-
kommunernas resultat och rankingen är därför inte 
jämförbar med tidigare års resultat. I år hamnar Höga-
näs kommun på åttonde plats i Skåne, på tredje plats 

av kommunerna inom Familjen Helsingborg (efter Bå-
stad och Perstorp) och på plats 79 av landets totalt 290 
kommuner. 

ISBANA VID STORGATAN
I HÖGANÄS 
Ett trevligt och mycket välbesökt inslag i stadsmiljön 
är den tillfälliga isbanan vid Kyrkplatsen vid Storgatan 
i Höganäs som håller öppet under vintern 2019/2020. 
På den stora isbanan har det varit riktig vinter varje dag. 
Isbanan har haft öppet alla dagar till sent på kvällarna och 
det har funnits skridskor att låna kostnadsfritt.
 
VIKENSKOLAN INVIGD
Under våren stod den första etappen av byggnationen 
av den nya Vikenskolan klar. I april invigdes den miljö-
certifierade skolan. Etapp 2 och 3 av den fortsatta bygg-
nationen pågår och den helt färdiga skolan kommer att 
tas i drift 2021.

SKYFALL 
Det var många som blev drabbade av översvämningar 
i sina källare vid sommarens skyfall. VA-ledningarna kla-
rade inte av att transportera bort den stora mängd regn-
vatten som kom under en mycket kort tid då de är inte  
är dimensionerade för så stora regn. Kommunen har efter 
sommarens stora skyfall fått in många skadeanmälningar 
som kommer att ta lång tid att utreda. Det innebär bland 
annat att kontroll av ledningsnätet ska göras och att un-
dersöka om det finns felkopplingar i fastigheter.

FIBER TILL ALLA
Under hösten gjorde Höganäs Energi AB den sista fibe-
ranslutningen i kommunen. Det innebär att 100 procent 
av kommuninvånarna nu har tillgång till fiber, till och 
med Kullens fyr. 
 
KVALITETEN I VÅRA VERKSAMHETER 
MED MEDBORGAREN I FOKUS
Höganäs deltar i projektet ”Kommunens Kvalitet i 
Korthet” (KKiK). Syftet är att genom jämförelser skapa 
kunskap om kommunernas kvalitet och effektivitet ur ett 
medborgarperspektiv. Projektet drivs av Sveriges Kom-
muner och Regioner (SKR).

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

KKiK innehåller cirka 40 nyckeltal som är indelade i 
följande områden:
Barn och unga
Stöd och omsorg
Samhälle och miljö

Läs om våra resultat på nästa sida...

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE, 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 2018 och 2019. 

    Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn 

PROCENT

SÄMST BÄSTMEDEL

1006 59 90

HÖGANÄS

    Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan

3,47,1 5,15,4

BÄSTMEDELSÄMST

   Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för    
   ämnesprovet i svenska inkl. svenska som andraspråk, kommunala
   skolor, andel

SÄMST BÄSTMEDEL

10044 7673

    Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel

95,558,5 82,5 95

MEDELSÄMST

Att få en plats på en förskola på önskat placeringsda-
tum är en sjunkande trend i Sverige där medel numera 
ligger på 59 procent. I Höganäs ligger vi på 90 procent.  
Det finns många kommuner idag som låter garantitiden 
för plats på förskola vara ambitionsnivån, och därmed 
inte strävar efter att förkorta tiden ytterligare. Detta kan 
också leda till att andel som får plats på önskat datum 
minskar.

Antalet inskriva barn per årsarbetare per barn är re-
lativt högt i Höganäs och avser alla förskolor i kommu-
nen oavsett regi. I genomsnitt i riket ligger på 5,1 barn 

per årsarbetare och i Höganäs på 5,4. 
Skolresultaten generellt sett varierar mycket mel-

lan kommunerna och mellan flickor och pojkar. Störst 
könsskillnad på riksnivå syns i årskurs 3, andel som fått 
godkänt i svenska eller svenska som andraspråk. Hö-
ganäs ligger nära rikssnittets 76 procent med sina 73 
procent.

Kommunens elever i årskurs 9 är bland de med bäst 
resultat i Sverige när det gäller behörighet till gymnasiet 
och här är det ingen större skillnad om det är en kom-
munal eller privat grundskola. 

Ba
rn 

O
C

H u
nga

BÄST

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

SÄMST BÄSTMEDEL

257 15 10

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

4250 67 26

BÄSTMEDELSÄMST

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

SÄMST BÄSTMEDEL

725 1618

    Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel 

10071 88 94

MEDELSÄMST BÄST

Väntetiden för beslut om försörjningsstöd har i Sveri-
ge legat i princip oförändrad, med ett medelvärde på 15 
dagar. Däremot är spridningen mellan kommuner stor, 
från två dagar upp till 57 dagar. I Höganäs är väntetiden 
10 dagar.

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

Medelvärdet vad avser personalkontinuitet inom öp-
pen hemtjänst ligger stabilt över de senaste åren men 
har under en tioårsperiod ökat i snitt med tre personer, 
från 13 till 16. Spridningen av resultaten mellan kom-
muner sträcker sig från 7 personer till 25 personer. I 

Höganäs har vi ett genomsnitt på 18 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. Trygghets-
larm, matleveranser och hemsjukvårdspersonal räknas 
inte. Brukare som inte bott i det egna hemmet under 
hela eller delar av mätperioden exkluderas ur mätning-
en.

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 besväras ofta av ensamhet. Här har 
Höganäs bättre resultat än riket men har förbättrings-
potential. 

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

SÄMST MEDEL

9417 56 78

    Delaktighetsindex, andel av maxpoäng på frågeformulär

9319 59 93

MEDELSÄMST

   Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person

SÄMST BÄSTMEDEL

300803 499524

    Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel 

823 3024

MEDELSÄMST

PROCENT PROCENT

KILO

BÄST

Resultaten vad gäller tillgänglighet och bemötande 
fortsätter vara starka. Medelvärdet i Sverige för svar på 
e-post inom ett dygn är 84 procent, en ökning med 4 
procentenheter sedan föregående år. Trenden för svar på 
en enkel fråga per telefon har varit uppåtgående sedan 
2013. Däremot är spridningen stor mellan kommuner-
na, från 27 till 94 procent. Mycket har hänt i Höganäs 
sedan servicecenter startade och som nu tar emot 66 
procent av kommunens alla inkommande samtal med 
goda resultat. 

Det återinförda nyckeltalet ”delaktighetsindex” visar 
också på en stor spridning mellan kommunerna där 93 
procent av maxvärde är högsta värde och 19 procent 
lägst. Höganäs innehar maxvärdet 93 vilket är bland 
annat ett resultat efter att ha arbetat med strategin ”ut-
veckla dialog och service” under ett antal år. Värdet 
baseras på 25 frågor för att få en samlad bild av hur väl 
kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kom-

munens utveckling, exempelvis via medborgardialoger 
och möjligheten 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. 

Andelen miljöbilar, vilket inte redovisas i tabellen, 
inom kommunerna varierar mellan någon enstaka pro-
cent upp till 83 procent. Medelvärdet har en svagt vi-
kande tendens, vilket delvis förklaras av förändrad mil-
jöbilsdefinition. Trenden för andel ekologiska livsmedel 
är däremot stadigt ökande sedan 2007 och senaste 
medelvärdet är 30 procent, men med en spridning från 
3 procent till hela 82 procent. Miljömåtten tenderar att 
ha bättre resultat i södra Sverige och främst i storstads-
områden.

Samhälle O
C

H miljö
Stö

d O
C

H om
sorg

PROCENT

HÖGANÄS

HÖGANÄS

ANTAL BARN

PROCENT

HÖGANÄS

PROCENT

HÖGANÄS

DAGAR

HÖGANÄS

DAGAR

HÖGANÄS

ANTAL

HÖGANÄS

PROCENT

HÖGANÄS

HÖGANÄS
BÄST

BÄST

HÖGANÄS

HÖGANÄS
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medarbetare
Strategin ”arbetsgivare i framkant” hör ihop med medar-
betarperspektivet.

BEMANNING OCH VOLYM
Antalet tillsvidareanställda i koncernen var vid 
årsskiftet 1 735 personer, 30 fler än fjolåret – denna 
siffra inkluderar alltså både Höganäs kommun, 
Höganäs Omsorg AB, Höganäs Energi AB samt AB 
Höganäshem. I övriga kommunala koncernföretag 
finns inga anställda. Ytterligare 271 personer var 
visstidsanställda vid årets slut, några färre än året innan 
vilket gjorde att totalt sett var antalet månadsanställda 
något lägre än året innan. 

Rekryteringsläget för de stora yrkesgrupperna 
är fortsatt ansträngt, det är svårare att återbesätta 
lediga tjänster och vakanstiderna ökar något. 
Antalet heltidsanställda ökar och deltidsanställda 
minskar. Denna tendens återspeglas också i den 
ökade medelsysselsättningsgraden. Dessutom har 
andelen yngre ökat. Kommunledningskontorets 
minskning i visstidsanställda beror på att det 
ökade antal extratjänster under förra året via 
utvecklingscentrum, återigen har minskat. Kultur- 
och fritidsförvaltningen har ökat i antal anställda 
medan utbildningsförvaltningen har minskat. Detta 
beror på att kulturskolan övergick till kultur- och 
fritidsförvaltningen efter förra årsskiftet. Även 
teknik- och fastighetsförvaltningen har ökat på andel 
tillsvidareanställda vilket har sin grund i att både 
kostavdelningen och städavdelningen har utökat sin 
personalstyrka. 

HÖGANÄS –
ARBETSGIVARE I FRAMKANT
Den nya strategin ”arbetsgivare i framkant” har 
präglat det strategiska HR-arbetet under 2019 på många 
plan. En ny kompetensförsörjningsplan har arbetats fram, 
ett omsorgsfullt arbete för att förankra lönekriterierna 
inför löneöversyn 2020, friskvårdssatsning för personalen, 
en utbyggd chefsintroduktion samt en ny flik på 
arbetsnätet med samlad, specifik information för chefer. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN
Sedan kommunens strategiska kompetens-
försörjningsplan antogs vid årsskiftet 2018/2019 har 
förvaltningarna och Höganäs Omsorg AB arbetat fram 
handlingsplaner utifrån sina behov. Syftet med detta 
arbete är att säkerställa att verksamheterna har den 
kompetens som krävs för att lösa sitt uppdrag på ett 
effektivt sätt. Eftersom kompetensförsörjningsplanen 
har ringat in nio viktiga fokusområden innehåller även 
handlingsplanerna aktiviteter inom dessa fokusområden. 

Identifierade gemensamma punkter i handlingsplanerna: 
• Utöka samverkan med elever och studenter 
• Förbättra den förvaltningsspecifika introduktio 
 nen av nyanställda
• Skapa av alternativa rekryteringsvägar – en väg in  
 för spontanansökningar och kontakt med berörd  
 förvaltning
• Riktad marknadsföring mot målgrupper
• Lönekarriär och lönebildning
• Modell för kompetensutvecklingsplanering

FRISKVÅRDSSATSNING
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 instruktion på Sportcenters gym samt yoga, 
spinning, funktionell träning och lunchpromenader. 
Träningen genomfördes utanför arbetstid. 

FÖRANKRING AV LÖNEKRITERIER
Höganäs kommun har länge haft gemensamma 
kommun-övergripande lönekriterier som en grund för 
den individuella lönesättningen. För en väl fungerande 
lokal lönebildning krävs att man i verksamheten har 
kända och förankrade lönekriterier om uppdrag, mål och 
förväntat resultat kopplat till lön. Under hösten 2019 
togs ett stödmaterial fram för att underlätta arbetet med 
lönekriterierna på APT-nivå. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE, MEDARBETARE

VÄSENTLIGA personalförhållanden 
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MARKNADSFÖRING AV 
ARBETSGIVARVARUMÄRKET
Under året har Höganäs kommuns arbetsgivarvarumärke 
synts i olika sammanhang, både digitalt på hemsida och på 
sociala medier och vad gäller medverkan på bland annat 
Framtidsmässan, som är en arbetsgivarmässa inriktad på 
offentlig verksamhet. Bakgrunden är en ökad konkurrens 
om arbetskraften på arbetsmarknaden, vilket ställer krav på 
att aktivt arbeta med att attrahera, rekrytera, motivera och 
behålla personal. 

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. Nätverk för HR-medarbetare har 
träffats och utbytt erfarenheter under året där upphandling 
av fyra nya gemensamma ledarprogram genomfördes. Trai-
neeprogrammet, som är ett led i den strategiska kompe-
tensförsörjningen, rekryterade deltagare till den fjortonde 
omgången med ett delvis nytt koncept för att nå certifiering 
som traineeprogram. Programmet kortades ner till ett år, 
men erbjöd tillsvidareanställning istället för, som tidigare,  
visstidsanställning för traineerna. Målgrupp var, som alltid, 
nyutexaminerade akademiker med begränsad arbetslivser-
farenhet men med ett brinnande samhällsengagemang. Hö-
ganäs anmälde intresse för en ärendesamordnare som på-
började sin anställning i september. Mentorsprogrammet 
för chefers erfarenhetsutbyte startades upp på nytt i oktober. 

KONCERN KOMMUN

NYCKELTAL I FÖRHÅLLANDE TILL 2019 2018 2019 2018

Total sjukfrån-
varotid

Sammanlagd 
ordinarie arbetstid 5,8% 6,5% 4,7% 5,2%

Tid med långtidssjukfrån-
varo 
(> 60 dagar)

Total sjukfrånvarotid

49% 54,7% 75,5% 51,4%
Sjukfrånvarotid 
för
kvinnor 

Sammanlagda 
ordinarie arbetstid för 
kvinnor 6,4% 6,9% 5,1% 5,8%

Sjukfrånvarotid för män Sammanlagd 
ordinarie arbetstid för 
män 4,2% 5% 3,6% 3,7%

Sjukfrånvarotid i ålders-
gruppen 
29 år eller yngre

Sammanlagd ordinarie 
arbetstid i åldersgrup-
pen 29 år eller yngre 4,4% 4,8% 4,2% 3,7%

Sjukfrånvarotid i ålders-
gruppen 
30-49 år

Sammanlagd ordinarie 
arbetstid i åldersgrup-
pen 30-49 år 5,6% 5,8% 4,3% 4,5%

Sjukfrånvarotid i ålders-
gruppen 
50 - w år

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

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE, MEDARBETARE

ANTAL ANSTÄLLDA PER 
FÖRVALTNING OCH KÖN

2019 2018

TILLSVIDARE-
ANSTÄLLDA

VISSTIDS-
ANSTÄLLDA

TOTALT ANTAL 
ANSTÄLLDA

TILLSVIDARE-
ANSTÄLLDA

VISSTIDS-
ANSTÄLLDA

TOTALT ANTAL 
ANSTÄLLDA

Höganäs Energi AB 15 3 18 14 1 15

AB Höganäshem 35 0 35 33 2 35

Höganäs Omsorg AB 596 88 684 590 91 681

Summa koncernbolagen 646 91 737 637 94 731

Kommunledningskontor 78 27 105 71 54 123

Räddningstjänsten 23 2 25 24 1 25

Samhällsbyggnadsförvaltningen 46 5 51 45 7 52

Teknik- och fastighetsförvaltningen 163 10 173 146 12 158

Kultur- och fritidsförvaltningen 66 9 75 39 2 41

Socialförvaltningen 85 20 105 83 19 102

Utbildningsförvaltningen 628 107 735 688 112 800

Summa kommunen 1 089 180 1 269 1 096 205 1 301

Summa kommunkoncernen 1 735 271 2 006 1 733 299 2 032

personalen 
I SIFFROR

ÅLDERSSTRUKTUR 
OCH KÖN 

2019 2018
ÅLDERSGRUPP KÖN ÅLDERSGRUPP KÖN

UPP TILL 
29

30-49 50 & 
ÖVER

TOTAL KVINNOR MÄN UPP TILL 
29

30-49 50 & 
ÖVER

TOTAL KVINNOR MÄN 

Höganäs Energi AB 2 14 19 35 13 22 1 15 19 35 14 21

AB Höganäshem 1 4 13 18 10 8 0 5 10 15 7 8

Höganäs Omsorg AB 62 298 324 684 607 77 53 293 336 682 607 75

Summa koncernbolagen 65 316 356 737 630 107 54 313 365 732 628 104

Kommunledningskontor 9 48 45 102 91 11 15 69 48 132 70 62

Räddningstjänsten 1 14 10 25 2 23 0 16 9 25 2 23

Samhällsbyggnadsförvaltningen 6 26 19 51 26 25 7 23 22 52 27 25

Teknik- och fastighetsförvaltningen 4 71 98 173 95 78 5 59 94 158 87 71

Kultur- och fritidsförvaltningen 8 37 30 75 40 35 5 20 16 41 27 14

Socialförvaltningen 11 51 43 105 95 10 9 48 45 102 91 11

Utbildningsförvaltningen 47 372 309 728 594 134 53 396 340 789 628 161

Summa kommunen 87 622 553 1262 915 347 94 631 574 1 299 932 367

Summa kommunkoncernen 152 938 909 1999 1545 454 148 944 939 2 031 1 560 471

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE, MEDARBETARE
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utveckling
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE, UTVECKLING

Strategierna ”förverkliga miljömässig hållbarhet”, 
”förbättra kommunikationerna”,” förenkla för 
företag” och ”utveckla dialog och service” arbetar 
för utvecklingsperspektivet. 

DIGITALISERING
För att skapa en ökad tillgänglighet och utökade möj-
ligheter till dialog driver kommunen mot ett mer mo-
dernt och digitaliserat arbetssätt och medverkar aktivt 
i att utveckla kommunens ”Mina sidor”. Under året 
har elva nya e-tjänster inom verksamhetsområdet fysisk 
planering publicerats och hittills har cirka 40 procent 
av alla bygglovsansökningar skett genom ansökan med 
e-tjänst. Kommunens 3D-karta utvecklas fortlöpande, 
och aktuella stadsbyggnadsprojekt har presenterats i 
flera olika sammanhang med hjälp av VR-teknik (vir-
tual reality). 

FÖRNYELSE OCH UTVECKLING
Ombyggnaden av Storgatan är en del i att skapa en le-
vande stadskärna. Här är kommunikation och dialog en 
viktig faktor. Vi har bjudit in till frukostmöte, haft drop 
in-mingel, varit ute på Storgatan och pratat med hand-
lare, gjort fysiska och digitala informationsutskick till 
näringsidkare, handlare och fastighetsägare för att fånga 
upp viktiga synpunkter. Vi har även skapat en webbsida 
där allmänheten kan följa projektet digitalt. Vi har pla-
cerat informationsbänkar på Kyrkplatsen samt satt upp 
information om utvecklingen av stadskärnan i skylt-
fönstren i Oscar Anderssons gamla möbelaffär.

HÖGANÄS KOMMUN ÄR SVERIGES 
TREDJE BÄSTA TEKNIKKOMMUN
Höganäs kommun hamnar i topp i årets SKR-
undersökning av det som kallas kommunal teknik; 
hanteringen av vägar, parker, återvinning och vatten och 
avlopp. Det är invånarna i 102 kommuner som gjort 
bedömningen. Mest nöjda är medborgarna i Höganäs 
kommun med skötseln av parker, vattenkvalitet och 
hämtning av avfall vid bostaden.

NY ÖVERSIKTSPLAN ANTAGEN AV 
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Den nya översiktsplanen för Höganäs kommun, är 
antagen av kommunfullmäktige, sträcker sig fram 
till 2035 och ska ge vägledning och stöd när det 
gäller detaljplanering, planbesked, bygglov och andra 
tillståndsprövningar. Den visar också hur kommunen 
vill utveckla och bevara det som finns idag och berättar 
också om de trender och utmaningar som finns, om 
hållbar utveckling och kommunens mål.   

NYA VIKENSKOLAN ÄR EN AV DE 
TRE BÄSTA BYGGNADERNA 
I SVERIGE
Etapp ett av Nya Vikenskolan invigdes i april och har 
tillsammans med två andra byggnader i Sverige blivit 
nominerade i kategorin årets miljöbyggnad. Sweden 
Green Building Awards delas ut till personer och 
projekt inom den svenska samhällsbyggnadssektorn 
som inspirerar och visar vägen inom hållbarhet. 
Höganäs kommuns miljöprogram ligger till grund 
för arbetet med Vikenskolan. Ett av målen i 
miljöprogrammet är att senast 2025 ska alla kommunens 
byggprojekt vara miljöanpassade genom certifiering, 
standardisering eller liknande. En åtgärd kopplad till 
målet är att senast 2020 ska minst ett projekt vara 
certifierat enligt Miljöbyggnad, minst klass silver. 
Vikenskolan har uppnått gulddiplomering. Vi kom 
inte på förstaplatsen men vi är stolta och tacksamma 
att vi har en byggnad som är en av de tre bästa i Sverige. 

HÖGANÄS FÖRETAGSKLIMAT PÅ 
TOPPLATS I SVERIGE 
I Svenskt Näringsliv årliga ranking av det lokala 
företagsklimatet i Sverige kommer Höganäs på andra 
plats i den nationella rankingen av de 290 svenska 
kommunernas, och har för tredje året i rad högst 
betyg bland kommunerna i Skåne när det gäller det 
sammanfattande omdömet av företagsklimatet. 
Rankingen baseras till två tredjedelar på enkätsvar 
från kommunens egna företagare och till en tredjedel 
på statistikvariabler som är viktiga för företagen. I 
Skåne var det Höganäs kommun som, för tredje året 
i rad, fick högst betyg av företagen på frågan om det 
sammanfattande omdömet på företagsklimatet i 
kommunen. 

HÖGANÄS GIS-AVDELNING FICK 
TA EMOT PRIS I USA
Höganäs kommun har fått ta emot det internationella 
priset Esri Incs Special Achievement in GIS Award. 
Priset delas ut till organisationer som använder 
geografisk information för att förbättra vår värld. Bland 
fler än 100 000 andra användare i världen har Höganäs 
kommun valts ut. Höganäs har fokuserat sitt GIS-arbete 
genom att arbeta målmedvetet med digitalisering, 
geodatahantering, analys och visualisering. Höganäs har 
använt sig av den senaste tekniken med kartberättelser 
och webbkartor för att kunna presentera komplexa 
stadsstrukturer såsom kulturmiljöplan, 3D-solkarta 
och 3D-plankarta.

mer än 100 000 andra användare i världen har Höga
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TKR BUDGET 
2019

BOKSLUT 
2019

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2018

Resultat 501 501 0 506
Politisk 
verksamhet

501 501 0 506

KOMMUNFULLMÄKTIGE, VALNÄMND, REVISIONVERKSAMHETSBERÄTTELSE 

REVISION
ORDFÖRANDE: HAZZE BROKOPP (S)

VERKSAMHET
Enligt kommunallagen, revisionsreglementet och god 
revisionssed ska revisionen granska kommunens verk-
samheter och pröva om dessa bedrivs ändamålsenligt 
och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt samt om rä-
kenskaperna är rättvisande och om den interna kontrol-
len som bedrivits av styrelse och nämnder är tillräcklig. 
I uppdraget ingår att årligen granska all verksamhet som 
bedrivs inom styrelse och nämnder och genom lekman-
narevisorerna i verksamhet som bedrivs i annan juridisk 
form. Granskningen ska ske i överensstämmelse med god 
revisionssed i kommunal verksamhet.

Revisionen omfattar planering, genomförande och 
bedömning. Vid framtagande av revisionsplanen utgår 
revisionen 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 revisionsföretaget EY till hjälp i 
sitt granskningsarbete.

MEDBORGARE
Arbetet har följt den revisionsplan som upprättats 
för året och som baseras på en fördjupad risk- 
och väsentlighetsanalys som genomfördes under 
vintern. I enlighet med revisionsplanen har ett antal 
djupgranskningar utförts, hearings med nämnder, 
styrelser och även studiebesök i kommunala verksamheter. 
Utöver de löpande granskningarna av delårsrapport och 
årsbokslut har revisorerna genomfört djupgranskningar 
avseende överförmyndarverksamheten, styrning 
och ledning av omsorgsbolaget, granskning av 
upphandlingsverksamheten, verkställandet av KF:s beslut 
och en uppföljning av krisberedskapen.

Regelbundna möten med kommunfullmäktiges 
presidium har genomförts varvid bland annat planering,  
aktuella och kommande granskningar diskuterats.

TKR BUDGET 
2019

BOKSLUT 
2019

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2018

Resultat 955 955 0 949
Politisk 
verksamhet

955 955 0 949
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VALNÄMND
ORDFÖRANDE: GERTRUD GREEN (C)

VERKSAMHET
Valnämnden har fem ledamöter och fem ersättare som 
ansvarar för att genomföra allmänna val, val till EU-
parlamentet och folkomröstningar. Administrationen 
sköts av kommunledningskontoret.

Den 26 maj genomfördes val till europaparlamentet. 
Sammanfattningsvis är valnämndens bedömning att valet 
genomfördes på ett tryggt, demokratiskt och rättssäkert 
sätt.

MEDBORGARE
I Höganäs valde 60,5 procent av de röstberättigade att 
delta i valet till europaparlamentet vilket är högre än 
rikssnittet på 55,3 procent.

UTVECKLING
I samband med valet användes nya valskärmar för att 
väljaren skulle kunna plocka sina valsedlar fritt från insyn 
från andra väljare enligt nya bestämmelser i vallagen.

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 
översyn av valdistrikten så att dessa är dimensionerade 
enligt vallagens bestämmelser. En förändring om nya 
valdistrikt ska beslutas under 2021.

TKR BUDGET 
2019

BOKSLUT 
2019

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2018

Resultat 2 218 2 112 106 2 071 
Politisk 
verksamhet

2 218 2 112 106 2 071

KOMMUNFULLMÄKTIGE
ORDFÖRANDE: GUSTAF WINGÅRDH (M)

EKONOMISK ANALYS
Överskottet beror till största del på ökad digitaliserad 
hantering av kommunfullmäktiges handlingar. 

VERKSAMHET
Kommunfullmäktige är Höganäs kommuns högsta 
beslutande organ. Här fattas principiella beslut om bland 
annat mål och riktlinjer för kommunens verksamheter, om 
översiktsplaner och detaljplaner som styr användningen 
av mark och vatten. Kommunfullmäktige beslutar 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 kommunfullmäktige vid allmänna val som görs vart 
fjärde år. Vid de allmänna valen i september 2018 valdes 
ledamöterna för mandatperioden 15 oktober 2018 – 14 
oktober 2022. 

MEDBORGARE
Under året har kommunfullmäktige tagit emot 11 
motioner och två interpellationer. Under året har det 
funnits möjlighet för allmänheten att ställa frågor till 
fullmäktige. 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 förvalta sin egen-
dom eller på annat sätt tillvarata sina rättigheter. I detta 

MÅL  MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI:  STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET

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

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

Befolkningen i kommunen blir allt äldre och således 
ökar behoven av en god man. Överförmyndarnämnden 
har för tillfället god tillgång på gode män och förvaltare.

MEDARBETARE
MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI: ARBETSGIVARE I FRAMKANT

Utbildning av ställföreträdare. Samtliga ställföreträdare har fått information vid träffar med nämndens företrädare om vad 
uppdraget som ställföreträdare innebär. Under våren har en utbildning för ställföreträdare 
genomförts.

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 
2019

BOKSLUT 
2019

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2018

Resultat 3 227 3 227 0 3 325
Politisk 
verksamhet

3 227 3 227 0 3 325

KOMMUNSTYRELSE
EGEN VERKSAMHET
ORDFÖRANDE: PETER SCHÖLANDER (M)

TKR BUDGET 
2019

BOKSLUT 
2019

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2018

Resultat 12 625 12 351 274 12 408
Politisk 
verksamhet

12 625 12 351 274 12 408

EKONOMISK ANALYS
Nämnden under ett flertal år har redovisat ett underskott. 
2019 har nämnden vänt den negativa trenden och 
redovisar en budget i balans.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND,  KOMMUNSTYRELSEN EGEN VERKSAMHETVERKSAMHETSBERÄTTELSE 

TKR BUDGET 
2019

BOKSLUT 
2019

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2018

Summa 
investeringar

4 000 0 4 000 0

Årsanslag 4 000 0 4 000 0

        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

Verksamheten har utökats med en medarbetare vilket 
förbättrat förutsättningarna för nämnden att arbeta 
med utveckling av verksamheten, i syfte att möta krav 

och förväntningar från lagstiftaren, tillsynsmyndigheter, 
huvudmän och ställföreträdare.

MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI: FÖRENKLA FÖR FÖRETAG

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

Utskick med information om överförmyndarens verksamhet har gjorts till banker och mäklare.

Överförmyndarnämnden har utvecklat rutinerna 
för granskning av årsräkningar med målet att 
handläggningen av dessa ska effektiviseras. Uppgradering 
av verksamhetssystemet har även påbörjats under året.

UTVECKLING

FRAMTIDEN
I ett längre perspektiv är det svårt att göra en prognos 
över hur mycket behovet av ställföreträdare kommer att 
öka men i takt med att kommunen växer ökar även beho-
vet av ställföreträdare. I förlängningen ökar kostnaderna 
för arvoden.
 Förändringar i lagstiftningen eller krav från tillsyns-
myndigheten kan komma att föranleda förändringar i 
verksamheten. Inom ramen för det har regeringen tillsatt 
en utredning som ska redovisas till regeringen i februari 
2021.

VERKSAMHET 
Kommunstyrelsen ansvarar för beredning av ärenden 
till kommunfullmäktige. Styrelsen har ett övergripande 
ansvar för Höganäs kommuns utveckling och samord-
ning av kommunens verksamheter. 

EKONOMISK ANALYS
Överskottet beror främst på att näringslivsutskottet inte 
varit aktivt under året. 

MEDBORGARE
Under året har kommunstyrelsen berett diverse ärenden 
till kommunfullmäktige, så som hur Höganäs hamnom-
råde ska utvecklas och att biblioteket ska byggas om till 
ett kulturhus. Kommunstyrelsen fattade också beslut om 
att anlägga en isbana vid kyrkplatsen i Höganäs över vin-
tersäsongen 2019-2020.

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 26 942 invånare i kom-
munen. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

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

VERKSAMHET
Kommunledningskontoret är kommunfullmäktiges 
och kommunstyrelsens serviceorgan för ärendebered-
ning och nämndadministration. Kontoret ansvarar över-
gripande för HR-, ekonomi-, IT-, kommunkansli-, nä-
ringslivs- och kommunikationsfrågor samt förvärv och 
försäljning av kommunal mark.

Vid kommunens försäljningsställen har alternativ till 
kontanthantering utvecklats, med utökade möjligheter 
till swish-betalning.

Även i år arrangerades drop in-vigsel på alla hjärtans 
dag. Arrangemanget var uppskattat både bland paren och 
deras anhöriga samt uppmärksammades av massmedia.

Under året upphandlade IT-avdelningen en ny ser-
ver- och lagringslösning för att säkerställa kommunkon-
cernens framtida behov av att växa digitalt med ökad 

säkerhet och tillgänglighet. I samband med att en ny ser-
verhall på Kullagymnasiet infördes så kommer även hela 
Kullagymnasiet att få en avbrottsfri reservkraft. Kulla-
gymnasiet kommer därmed att kunna fungera som en 
viktig informations och uppsamlingsplats för medbor-
gare vid större och längre strömavbrott.

Vi har tagit ett nytt grepp kring digitala tjänster för 
kommuninvånare, företagare och besökare, alla ska ha 
möjlighet att följa ärenden via Mina sidor på www.ho-
ganas.se.

MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI: VÄXLA UPP UPPLEVELSENÄRINGEN

Utveckla varumärket
och destinationen
Höganäs
Kullabygden

Enligt preliminär statistik från SCB startade 238 företag i Höganäs kommun under året, vilket 
innebär en ökning med 20 företag sedan 2018. Av de nystartade företagen är 26 stycken inom 
besöksnäringsbranschen, jämfört med 23 under 2018. 

Höganäs kommun har samverkat med Tourism in Skåne, Visit Sweden, Familjen Helsingborg 
och som ensam part, för att marknadsföra destinationen internationellt mot främst Danmark 
och Tyskland. Intresset för cykling, vandring och naturaktiviteter är fortsatt stort och Kattegat-
tleden är också ett område där Höganäs satsar på marknadsföring, aktiviteter och synlighet 
ihop med övriga kommuner. Familjen Helsingborg har fortsatt arbetet med press- och visning-
sresor i nordvästra Skåne, och flertalet har precis som tidigare år, genomförts i just Kullabygden. 
Digital marknadsföring, press- och visningsresor för influencers, mer traditionell media och rese-
arrangörer ingår i detta arbete som både är nationellt och internationellt.

I år har ett samarbete även initierats med Bjärehalvön för att marknadsföra de två halvöarna 
ihop. Här ingår en gemensam bilaga, deltagande i Båstad Hikingfestival med två egna van-
dringar på Kullaberg samt pressresa för danska journalister. I slutet av juni genomfördes även 
Mat- och Sommarfesten för andra gången, ett evenemang som lockade ännu större publik 
och fler deltagande näringsidkare än premiäråret 2018.

MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI: ARBETSGIVARE I FRAMKANT

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

Medarbetarindexet för styrning inom kommunledningskontoret är 83 och svarar bland annat 
på frågorna om hur insatt medarbetare är i arbetsplatsens mål och om målen följs upp på ett 
bra sätt. Frisknärvaron är relativt hög och förvaltningen kommer att fortsätta att arbeta för att 
frisknärvaron ska nå målet på 97 procent, jämfört med nuvarande 95,6 procent.

MEDARBETARE

Under året har ett ledarprogram för alla chefer inletts, 
totalt elva grupper där varje grupp genomför sju utveck-
lingsdagar. För att underlätta för chefer har också arbets-
nätet, som är ett verktyg i vardagen, utvecklats för kom-
munens alla ledare.

För första gången delade kommunen ut utmärkel-
serna ”årets medarbetare” och ”årets uppväxlare”. Utmär-
kelserna ska inspirera en enskild person eller ett arbetslag 
att våga växla upp och bidra till att Höganäs kommun 
ligger i framkant.

Det har rekryterats nya medarbetare inom funktionerna 
upphandling och kansliadministration. Målet är 
att de nya medarbetarna ska bidra till att växla upp 
verksamheten inom respektive funktion och ytterligare 
bidra till att kommunens vision uppnås. Det har även 
rekryterats en hållbarhetsutvecklare som ska arbeta med 
miljömässig hållbarhet samt en ny HR-chef. Alla anställda 
i kommunen har under året erbjudits kostnadsfri träning 
utanför arbetstid på bland annat Sportcentret. Satsningen 
har varit välbesökt och uppskattad.

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 
2019

BOKSLUT 
2019

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2018

Resultat 75 016 74 966 50 68 806
Säkerhet 755 775 -20 795

Exploatering 1 366 1 388 -21 1 314

Arbetsmark-
nadsåtgärder

4 757 4 891 -134 4 630

Gemensamma 
funktioner

60 987 60 836 150 54 818

Övrig utbild-
ning och 
gemensamma 
funktioner

7 152 7 076 76 7 249

TKR BUDGET 
2019

BOKSLUT 
2019

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2018

Summa 
investeringar

-11 057 -2 236 -8 821 37 679

Årsanslag 1 800 -757 2 557 416

Exploaterings-
projekt

-12 857 -1 478 -11 379 37 263

EKONOMISK ANALYS
Förvaltningens verksamhet bedrivs inom beslutad 
budgetram. Arbetsmarknadsåtgärder (utvecklingscen-
trum) har ett mindre underskott om drygt 0,1mnkr 

som en följd av arbetsförmedlingens förändrade arbets-
sätt. Det täcks av överskott från övriga verksamheter.

STRATEGI:  STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET

Fler ungdomar i
Höganäs/Kullabygden
har ett arbete eller
studerar

Enligt arbetsmarknadsenheten, utvecklingsscentrum (UC), har ungdomsarbetslösheten de sen-
aste sex månaderna börjat stiga något i Höganäs. Just nu är arbetslösheten bland unga upp till 
25 år 5,5  procent mot tidigare 5 procent. Arbetslösheten bland ungdomar är fortfarande låg 
jämfört med andra kommuner i Skåne och nationellt. Ökningen kan dels bero på att konjunk-
turen börjar svänga och dels på omstruktureringen av arbetsförmedlingen som för närvarande 
inte arbetar lika aktivt med de arbetslösa. UC försöker kompensera detta men kan bara hjälpa 
de som själv tar direktkontakt eftersom arbetsförmedlingens förändrade arbetssätt innebär att 
UC inte som tidigare får kännedom om vilka personer som är aktuella.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

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

VERKSAMHET
Räddningstjänsten utför det som enligt lag om skydd 
och lag om brandfarliga och explosiva varor vilar på för-
valtningen. Detta innebär bland annat beredskap för att 
ingripa vid olika typer av nödlägen inom kommunen 
och vid behov även utanför kommunen genom samar-
betet med gränslös räddningstjänst. Förvaltningen till-
lämpar också myndighetsutövning genom tillsyn, samråd 
och genom att avge yttranden vid bland annat plan- och 
bygglovsärenden samt remissinstans för polis och andra 
myndigheter. Tjänster som restvärdes- och serviceupp-
drag, vilket exempelvis innefattar städning av vägbanor 

efter olyckor, lyfthjälp och i väntan på ambulans ingår 
även i förvaltningens arbetsuppgifter. Räddningstjänsten 
hjälper också till med viss utbildning, information och 
rådgivning. I uppdraget ingår också beredskapsfunktio-
nen som innebär att säkerställa kommunens krisbered-
skap vid extraordinära händelser. Civilt försvar som tar 
sin utgångspunkt i krisberedskapen i händelse av höjd 
beredskap eller krig planeras också av förvaltningen. Pla-
neringen syftar till att värna befolkningen, säkerställa de 
viktigaste samhällsfunktionerna samt att bidra till För-
svarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.

MEDBORGARE

Räddningstjänsten största uppgift och mål är att 
förebygga olyckor. Genom information och utbildning om 
risker har förvaltningen agerat för att höja medvetenheten 
i brandskydd och andra olycksfrågor. Förvaltningen 
har utbildat cirka 1100 personer och har bland annat 
informerat om brandskydd på evenemang samt i sociala 
medier och tidskrifter. 85 objekt i kommunen har fått ett 
tillsynsbesök enligt lagstiftningen. Årets olycksstatistik är 
något högre än fjolåret och slutade med 485 utryckningar. 
Höjningen berodde på sommarens slagregn med ett 
50-tal källaröversvämningar. Övrig olycksfördelning 

var enligt följande på de största händelsetyperna, 138 
automatiska brandlarm, 75 hjälp till ambulans, 61 
trafikolyckor, 47 brand i byggnad, 23 andra bränder, 
10 suiciduppdrag varav 2 i kommunen samt en mängd 
andra mindre olyckshändelser. Beräknat räddat värde om 
räddningstjänsten inte agerat motsvarat värde om 248 
miljoner kronor. Förvaltningen har även arbetat med 
krisberedskapsfrågor i form av utbildning, övning och 
inventering samt med den civila beredskapen som ska 
återuppbyggas i Sverige i händelse av höjd beredskap.

MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI:  STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET

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

Kartläggning i form av insatskort har genomförts, för att vara väl förberedd vid eventuella olyckor. Målet 
på 25 insatskort har med råge överträffats. Räddningstjänsten utför även ett stort antal informationsin-
satser på gator och torg men även ute i föreningar och via sociala medier och tidskrifter. Vid alla byg-
gnationer och planer är räddningstjänsten en remissinstans för granskning så att säkerhet och lagstiftning 
följs. Förvaltningen följer också upp kommunens entreprenör i sotnings- och brandskyddskontrollfrågor. 
Räddningstjänsten samverkar också i Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och Folkhälsorådet för att vara 
behjälpliga i dessa frågor och inte minst i samband med ronderingar vid oroligheter.

Det har arbetats fram nya rutiner för kriskommunikation 
för att bättre och snabbare nå medborgarna med 
information i krissituationer.

Kommunen har deltagit på två olika typer av mässor, 
för att stärka varumärket Höganäs, både som destination 
och som arbetsgivare.

En marknadsanalys har genomförts kring uppföran-
de av ett hotell i hamnen. Ett förslag om ett nytt bibliotek/
kulturhus har tagits fram och en marknadsanvisningstäv-
ling av Oskar Anderssons fastighet har genomförts, där 
vinnaren ska utveckla fastigheten.

FRAMTIDEN
På kort och mellanlång sikt kommer förvaltningen att 
arbeta med att avsluta de projekt som redan är påbörjade. 

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 
2019

BOKSLUT 
2019

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2019

Resultat 22 713 22 693 20 21 741
Räddnings-
verksamhet

22 713 22 693 20 21 741

TKR BUDGET 
2019

BOKSLUT 
2019

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2018

Summa 
investeringar

4 250 116 4 134 1 456

Årsanlag 250 116 134 0

Tidsbestämda
 projekt

4 000 0 4 000 1 546EKONOMISK ANALYS
Räddningstjänsten redovisar en budget i balans. Den 
investering på 4 mnkr som skulle gjorts med en ny tankbil 
har blivit försenad och kommer att genomföras 2020. En 
del av årsanslaget har använts till en ny motor till rädd-
ningsbåten.

MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI: UTVECKLA DIALOG OCH SERVICE

Våra medborgare är nöjda med 
kommunens tillgänglighet och 
service

Arbetet med att förenkla för företag fortsätter. Höganäs har fått mycket goda omdömen i de 
båda undersökningar som mäter företagsklimat. I SKLs Insiktsundersökning var Höganäs bäst 
i Sverige för första gången! Det innebär att vi återigen har ett förbättrat resultat och klättrar 
sex steg till plats ett.

Höganäs kommun har mycket höga NKI (Nöjd-kund-index) på flera av delområdena: 
Serveringstillstånd 94 NKI- plats 1 i Sverige Markupplåtelse 84 NKI- plats 1 i Sverige Brandskydd 
89 NKI- plats 3 i Sverige Bygglov 84 NKI- plats 7 i Sverige Livsmedelskontroll 82 NKI- plats 20 i 
Sverige Miljö- och hälsoskydd 66 NKI- plats 91 i Sverige (Mätetalet för NMI följs upp hösten 
2020).

Servicecenter besvarar i genomsnitt 66 procent av de samtal som kommer in. Samtalen har 
ökat sedan starten av servicecenter från 5500 samtal till 8500 samtal per månad med oförän-
drad personalstyrka. Även antal besök har fördubblats under året. Årets KKiK mätning visar 
att Höganäs kommuns totalresultat avseende ”tillgänglighet” är betydligt högre än genom-
snittet för de 130 kommuner som deltog. 78 procent får svar inom 60 sekunder. Gällande e-
post svarar Höganäs kommun på mejl i snitt inom en timme och 9 av 10 upplever att de fått 
betydligt mer information än förväntat utifrån frågan som ställts. 87 procent av de som varit i 
kontakt med kommunen upplever att de fått ett bra eller mycket bra bemötande.

STRATEGI: FÖRVERKLIGA MILJÖMÄSSIGHÅLLBARHET

Förvaltningen har engagerade 
medarbetare i ett aktivt miljöarbete

Under året har samtliga skrivare tagits bort och en gemensam maskin införskaffats som ska 
nyttjas av hela höghusdelen i Stadshuset. Tanken är att detta ska leda till ökad digital använ-
dning.

UTVECKLING

Det handlar om att komma vidare med projektet 
nytt bibliotek/kulturhus, utvecklingen av Höganäs 
hamnområde, utvecklingen av området Kaktusen, vid 
triangelplatsen och utvecklingen av området vid Höganäs 
designoutlet. Under hösten 2020 ska en visionsutställning 
presentera pågående projekt och utvecklingsmöjligheter. 

Även samverkansmöjligheterna med Höganäs kera-
miskt center och Höganäs museum kommer att ses över. 

En strategisk fråga framöver är hur vi kan attrahera 
nya medarbetare i takt med att många går i pension.

Ledarskapsprogrammet ska fortsätta och effekten av 
detta ska följas upp. Arbetet med att nyttja digitalisering-
ens möjligheter inom våra olika verksamheter kommer 
att fortsätta. Vi kommer även fortsättningsvis att arbeta 
med att bli nominerade till årets kvalitetskommun 2021.
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VERKSAMHET
Det vi gör syns, det gör skillnad!  Vi arbetar med med-
borgarna och näringslivet i fokus för en bättre livsmiljö, 
med ett långsiktigt hållbart samhälle som mål.

Kommunikation och koncerntanke i verksamhe-
ten är den viktigaste utgångspunkten för förvaltningens 
medarbetare, som målmedvetet driver arbetet framåt mot 
Höganäs vision 2025. Inom förvaltningen har hela sam-
hällsbyggnadsprocessen samlats för att på ett smidigt sätt 
planera, utveckla och kvalitetssäkra den offentliga miljön, 
nya bostadsområden och områden för verksamheter och 

servicefunktioner. Förvaltningen arbetar 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.

MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI:  VÄXLA UPP UPPLEVELSENÄRINGEN

Höganäs stad har en
attraktiv och livlig
stadskärna

Till målet är 32 olika aktiviteter i förvaltningens verksamhet kopplade. Av dessa är två tredje-
delar genomförda och en tredjedel är pågående i den löpande verksamheten under året. I 
flera projekt sker samarbeten med skolor för att skapa bra och inkluderande miljöer för barn 
och ungdomar. Ett gott företagsklimat och ett arbete som kännetecknas av ett professionellt 
bemötande är viktiga beståndsdelar för att säkerställa en attraktiv och livlig stadskärna. För-
valtningens strävan efter ständiga förbättringar har bland annat bekräftats i SKR:s och Svenskt 
Näringslivs årliga rankningar.

KOMMUNSTYRELSE
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING
ORDFÖRANDE: PETER SCHÖLANDER (M)
FÖRVALTNINGSCHEF: JACOB VON POST

MEDBORGARE

ett diskussionsämne i räddningssamverkan Skåne. Idag 
finns det tre ledningscentraler i Malmö, Helsingborg 
och Kristianstad. Samtliga räddningschefer är eniga om 
att det bara skulle behövas en sådan central i Skåne som 
skulle kunna hantera Skånes alla räddningstjänster. I 
Familjen Helsingborg har Båstad dragit sig mot Halmstad 
och Landskrona- Svalöv mot Malmö. Det innebär att 
finansieringen för denna funktion nu blir dyrare för oss 
som är kvar.
 Det civila försvaret ska återuppbyggas och detta kommer 
säkert att medföra kostnader framöver när all planering 
och inventering är klar.

Tre personer har avslutat sin anställning under året, 
en deltidsbrandman som slutat efter 35 års tjänstgöring, 
en brandmästare som gått i pension och den operativa 
chefen som gått till annan kommuns räddningstjänst. 
Intern och extern rekrytering har gjorts och rekrytering 
till chefstjänst pågår.

Sjukfrånvaron är fortsatt låg på räddningstjänsten 
medan föräldraledigheten ökar. Arbetsmoralen, viljan, 
flexibiliteten och kunskapen är hög hos medarbetarna 
som vill allt väl för våra invånare, företag och besökande.

UTVECKLING

Under året har räddningstjänsten utvecklat sin 
tekniska förmåga i skogsbrandsläckning med både 
kunskap och material som ombyggd bandvagn till 
en skogsbrandssläckningsresurs, tillsammans med 
släckvagnar till fyrhjulig motorcykel. I samverkan med 
kommunens GIS-avdelning har ett kartstöd utvecklats, 
för att snabbt göra en lägesbild i realtid som kan skickas 
till berörda parter.

FRAMTIDEN
Räddningstjänstutredningen En gemensam inre 
ledning för räddningsresurser har under en lång tid varit 

MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI: FÖRENKLA FÖR FÖRETAG

En med näringslivet 
ömsesidig förståelse 
för brandskydd och 
räddningsarbete.

Årets fördjupning av dialog med företag har skett tillsammans med Höganäs AB, Steglinge Gård, Re-
cipfarm och Cortus. Hos samtliga företag sker en utveckling som ställer stora krav på räddningstjänsten. 
Förvaltningen har varit med i deras utvecklingsprocesser och haft dialog med dem kring brandskydd, 
ansvar och förväntningar. Dessa dialoger gör att det blir en bättre ömsesidig förståelse på vilka krav och 
förväntningar som vi kan ställa på varandra enligt Lagen om Skydd mot Olyckor.

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.
(Alla medarbetare ska 
leva upp till
kommunens handling-
sprogram enligt
LSO och LEH.)

Alla medarbetare är godkända enligt den målsättning och de prestationsmål som är uppsatta för den 
operativa verksamheten i kommunens handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor. Internut-
bildning för både heltidspersonal och deltidsanställda är genomförd enligt plan efter kommunens riskbild. 
Förvaltningen har haft representation i alla samverkansgrupper i Skåne och SKNV och sitter även med på 
riksplanet i upphandling av räddningsfordon. Räddningstjänsten har ny modern utrustning och använder 
ny modern teknik vid olyckshändelser. Myndighetsområdet med brandingenjör i spetsen håller en hög nivå 
i god Höganäs och företagsanda.

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

Räddningstjänsten arbetar efter ledorden koncerntanke och kommunikation. Förvaltningen är behjälplig i 
alla förvaltningar med automatlarmskontroll, företagslots, strandvärdar, utbildning, information, rådgivning, 
social oro, chefsansvar för socialtjänsten om natt och helg samt med lyfthjälp. Medarbetarna förstår kom-
munens vision och mål och vill att Höganäs och dess invånare, företagare och besökande ska ha en trygg 
och säker tillvaro.

MEDARBETARE

TKR BUDGET 
2019

BOKSLUT 
2019

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2018

Resultat 93 109 92 670 439 76 209
Fysisk planering 12 743 12 652 91 12 269

Gator och 
vägar

44 314 44 423 -109 29 413

Parker 20 559 20 584 -25 20 212

Miljöverksam-
het

7 146 6 988 158 7 275

Exploatering 2 459 2 475 -16 2 437

Kommunika-
tioner

3 450 3 269 181 1 818

Gemensamma 
funktioner

2 439 2 279 160 2 785

TKR BUDGET 
2019

BOKSLUT 
2019

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2018

Resultat 45 233 23 159 22 074 14 957

Tidsbestämda 
projekt

38 583 17 188 21 395 11 572

Årsanslag 6 650 5 971 679 3 385

EKONOMISK ANALYS
För årsbokslutet redovisar förvaltningen ett överskott 
på 0,4 mnkr som beror på vakanser. 
Under året har investeringar för 23 mnkr genomförts av 
budgeterade 45 mnkr. Utvecklingen av Storgatan har på-
börjats och kommer att fortsätta under 2020, detsamma 
gäller utvecklingen vid Mölle hamnplan. Arbeten med 
Väg Vikvalla och väg 1412 i Viken är senarelagda bland 
annat i väntan på detaljplan. Även arbetet med utemil-
jön vid Finkeramiska avvaktar detaljplan. Rondell i kors-
ningen Kullagatan/Bruksgatan 1,5 mnkr finns ännu inte 
i Trafikverkets investeringsplan. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tilldelats ett tilläggs-
anslag på 12,5 mnkr för medfinansiering av gång- och 
cykelväg mellan Nyhamnsläge, Brunnby och Arild, detta  
har påverkat utfallet.
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UTVECKLING

För att utveckla stadskärnans attraktivitet bygger vi 
om Storgatan, inklusive etablering av en konstisbana. 
Den första etappen av Storgatans utveckling kommer att 
färdigställas sommaren 2020. Genom god kontakt med 
kommunens företagare och arbete med ökad service 
uppnås en effektiv handläggning av förvaltningens olika 
myndighetsärenden. Nöjd-kund-index i SKR:s insikts-
mätning visade under året en förbättring av servicenivån 
inom bygglov till den sjunde bästa kommunen i Sverige. 
En ny utredning har genomförts för att på nytt ansöka hos 
regeringen om inrättande av ett kommunalt lantmäteri. 
Under året blev det klart att förvaltningen deltar i Chal-
mersprojektet ”Digital Twin City” för att ta fram en digi-
tal tvilling av staden. Belysningsarmaturer byts löpande ut 
till energieffektiv LED-belysning. Under året har utveck-
lingsarbete pågått med att ta fram en så kallad grönplan, 
som beskriver alla de grönytor kommunens sköter, och 
även föreslår en utveckling av dessa. Grönplanen blir klar 
under 2020. Vi har samarbetat med räddningstjänsten 
och utvecklat digitala verktyg för hjälp med planering och 
samordning av åtgärder i fält vid bränder.

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.

För att skapa ökad tillgänglighet och tydligare dialog driver förvaltningen sin verksamhet mot ett 
mer modernt och digitaliserat arbetssätt och medverkar aktivt i att utveckla kommunens “Mina 
sidor”. Elva nya digitala tjänster har publicerats under året, bland annat ny digital översiktsplan för 
Höganäs kommun. Siktet är inställt på bland annat automatiserade bygglov. Under året har 40 
procent av alla bygglovsansökningar skett via den nya e-tjänsten ”ansökan om bygg-, mark- och 
rivningslov. Flera genomförda projekt och aktiviteter presenteras digitalt med hjälp av så kallade 
“storymaps”. Vi arbetar med att ta fram en digital parkeringskarta, och utvecklar fortlöpande kom-
munens 3D-karta. Aktuella stadsbyggnadsprojekt presenteras i olika sammanhang med hjälp av 
VR-teknik (virtual reality). En publik VR-utrustning har etablerats på biblioteket för att skapa ännu 
fler möjligheter att kommunicera stadsbyggnadsprojekt. Badvattentermometer på Kvickbadet har 
installerats och smarta soptunnor, som meddelar när de behöver tömning, testats.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Medarbetarna deltar i planering och uppföljning av 
verksamheten. Särskilt fokus har varit på förvaltningens 
mål och uppdrag. En gemensam projektmodell har ta-
gits fram och kartläggningar av arbetsprocesser har ge-
nomförts. Ett projektverktyg har handlats upp, för att 
skapa bättre möjligheter för projektledningar i verksam-
heten och uppföljningar mot budget och tidplaner. Fler e-
tjänster underlättar det interna arbetet och servicecenter 

avlastar, framför allt när det gäller inkommande samtal. 
Vid nyrekryteringar sker interna utbildningar inom GIS 
(geografiska informationssystem), och under hösten ar-
rangerades den internationella GIS-dagen för att inspi-
rera och lyfta kompetens. Medarbetarna har medverkat 
på branschkonferenser, inspirerande studiebesök, web-
seminarier och nätverksträffar för att omvärldsbevaka och 
höja spetskompetensen.

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 be-
söksnäringens utveckling i stort, och samtidigt tar hän-
syn till de värden som utgör själva grunden för kommu-
nens attraktivitet. Konjunkturutvecklingen, syns i anta-
let bygglovsansökningar för nya bostäder, och har hittills 
hållit i sig. Blir det en minskning av plan- eller bygglov-
sansökningar under kommande år blir intäktsbudgeten 
direkt påverkad. I och med att staden utvecklas och växer 
med nya områden ställs högre krav på drift av kommu-
nens allmänna ytor. Kostnadstäckning för drift och un-
derhåll behöver analyseras, inte bara i budgetarbetet utan 
även i samband med varje kommande ny planläggning. 
Prioriterat område kommer fortsatt vara att förbättra ser-
vicen till invånare och företagare genom hög tillgänglig-
het för att Höganäs ska bli Sveriges kvalitetskommun.

51

MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI:  ARBETSGIVARE I FRAMKANT

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

Medarbetarna har utsett en ”arbetsglädjegrupp” som fokuserar på och mäter förvaltningens 
förväntningar på medarbetarskap och ledarskap. Under året har dialog, workshops samt 
enkätundersökningar genomförts med hela personalen på förvaltningen vid sju tillfällen, i 
syfte att uppmärksamma och förbättra förutsättningarna för engagemang, ledarskap och 
samarbete. Vårens medarbetarundersökning visade på ett starkt förbättrat resultat för hållbart 
medarbetarengagemang (HME) från förra årets index på 70 till index 78. Maximalt värde för 
HME är 100. Förvaltningen förbättrade resultaten inom samtliga områden jämfört med förra 
årets undersökning.

MEDARBETARE

Höganäs kommuns nya översiktsplan 2035 har färdig-
ställts och vunnit laga kraft under året. Den anger inrikt-
ningen för en långsiktigt hållbar utveckling av den fysiska 
miljön i kommunen. Detaljplan för nya radhus har tagits 
fram för stationsområdet i Mölle. För den nya stadsde-
len i sydöstra Höganäs har samrådsmöten hållits för den 
tredje etappen. I de två första etapperna pågår markar-
beten och projektering. Planbestämmelser för samtliga 
planlagda områden i kommunen har tillgängliggjorts och 
visualiserats på ett medborgarvänligt sätt i en 3D-karta 

på hemsidan. Projektering av den första etappen på Stor-
gatan genomfördes och ombyggnaden har pågått under 
hela hösten och vintern. Fortsatt utbyggnad av parkerna i 
Sågcrona och i Viken, Kullaleden har certifierats och snart 
finns det ett nytt naturreservat centralt i Höganäs, Ärtan 
och Bönan. Det är extra roligt att geodataavdelningen un-
der året vunnit ett internationellt pris inom GIS (geogra-
fiska informationssystem), med prisutdelning i San Die-
go, och att hela bygglovsavdelningen blivit utnämnd till 
en silverplats i kommunens egen utmärkelse som ”Årets 
uppväxlare 2019”.
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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.

Tillsammans med säkerhetsansvarig, fältassistenter och BRÅ (brottsförebyggande rådet) sker 
en kommunikation om förebyggande av brottslighet. Under året har byte av belysning skett 
på Bruksskolan och delar av Kullagymnasiet, Tornlyckeskolan, Ljunghaga och Väsbyhem-
met. Klottersaneringen är en viktig del av det förebyggande arbetet. Vikenskolan byggs med 
öppna miljöer för maximal kontakt mellan personal och elever och för att undvika otrygga 
delar av skolmiljön.

Det har varit problem med skadegörelse på vissa av de offentliga toaletterna. Toaletten 
på Gruvtorget är stängd och uppsagd.

Vikenskolan etapp 1 är klar och etapp 2 och 3 har på-
börjats under året. Byggnation av ny offentlig toalett i 
Arild pågår. Stadshuset har fått nya fönster och uppfräsch-
ningen av utemiljön blir klar till våren 2020. Solceller har 
installerats på Sälgen, räddningstjänsten, stationshuset, 
utvecklingscentrum och centralförrådet. Höganäs sport-
center har fått två nya ventilationsaggregat.

Kostavdelningen tog över driften av Vikhagas kök 

MEDARBETARE
MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI: ARBETSGIVARE I FRAMKANT

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

Resultatet av medarbetarenkäten visade lägre resultat för HME än 2018. Resultatet beror på 
omorganisationer i flera avdelningar i förvaltningen. Även förändringarna för renhållning-
spersonalen samt delar av administrationen i samband med övergången till NSR i januari har 
skapat en viss oro.

        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 utveckla stadsbiblioteket till kulturhus har ett 
förslag tagits fram och beslut har tagits om att genom-
föra projektet. Under 2020 kommer planarbete att på-
börjas.

Projektering och upphandling av en ny rackethall 
och gymnastikhall har genomförts. Byggstart sker i bör-
jan av 2020. Om- och tillbyggnad av Blåkulla till hem-
tjänstens hus har påbörjats och kommer att stå klart 
juni 2020.

För att minska den globala miljöpåverkan arbetar 

kostavdelningen regelbundet med att minska matsvin-
net. Idag väger och dokumenterar samtliga kök sitt 
matsvinn. Detta följs sedan upp genom dialog med be-
ställare och tillagningskök.

Ett nytt förrådssystem för hela kommunen har in-
stallerats och implementerats och är i full drift. En ny 
sopmaskin för gatuunderhåll med möjlighet att också 
rensa bort ogräs är upphandlad. Städavdelningen verkar 
för att vara remissinsats vid ny- och ombyggnation av 
fastigheterna.

UTVECKLING
     MÅL                                       MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI:  UTVECKLA DIALOG OCH SERVICE

Utveckla former och forum för dialog 
med medborgare

Workshops har genomförts med alla elever i åk 8. Syftet var att öka förståelsen för maten 
som serveras i våra skolrestauranger, om kostavdelningens arbete med livsmedelsupphan-
dling, arbetet för att minska matsvinnet samt kommunens ekologiska mål.

I mars var kostavdelningens enhetschefer på Tivolihuset tillsammans med många andra 
förvaltningar och politiker i kommunen för att träffa elevrådsrepresentanter i årskurs 6 – 9 och 
svara på deras olika frågor. 

Elever på tre grundskolor hade genom en touchpointportal möjlighet att under två veck-
or i maj visa sin nöjdhet på måltiden genom att trycka glad, nöjd eller ledsen gubbe. 

Idag har kostavdelningen ett instagramkonto genom vilket medborgare kan ta del av 
vad som händer i de olika köken.

Under året har förvaltningen installerat fiber på vårdboendena Väsbyhemmet och Häl-
san.

En NKI-mätning (Nöjdkundindex) för fastighetsavdelningen genomförts. Avdelningen kom 
på 3:e plats bland de 102 kommuner som genomförde undersökningen.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

En utveckling av organisationen har genomförts på 
markbyggnadsavdelningen. Enheterna inom avdelning-
en har tillförts resurser för att beslut ska tas nära den lö-
pande verksamheten. Resursutvärdering och implemen-
tering av arbetsmetoder pågår. Alla medarbetare inom 
kost, städ och administration har gått på föreläsning 
och workshop tillsammans med en utvecklingsexpert. 
Föreläsningen handlade om hur vi stärker samarbetet, 

hur alla påverkar arbetsmiljön, vårt ansvar som medar-
betare, förståelse för varandra och hur våra tankar på-
verkar vår upplevelse och vårt agerande.

Kostavdelningen har aktivt arbetat för att de med-
arbetare som önskar heltid ska ges möjlighet att få detta.

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

EKONOMISK ANALYS
Förvaltningens bokslut visar på ett positivt resultat 
på 2,1 mnkr. Resultatet beror främst på ett oväntat mil-
jöbidrag avseende tidigare år för användande av biogas 
i våra gaspannor. Den milda vintern har inneburit lägre 
kostnader för vinterväghållning och markbyggnad har 
effektiviserat sin verksamhet. 

Av årets budgeterade investeringsvolym på 185 
mnkr har 100 mnkr utnyttjats.  

Några stora projekt som inte genomförts enligt 
beslutad investeringsbudget är byggnationen av Norra 
Hage förskola, rackethall, gymnastikhall och etapp 2 av 
Vikenskolan. Gällande Vikenskolan kommer utgifterna 
istället belasta 2020 och projektet beräknas följa både 
budget och tidplan och stå klar i januari 2021.

TKR BUDGET 
2019

BOKSLUT 
2019

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2018

Summa inves-
teringar

184 645 97 820 86 825 151 378

Tidsbestämda 
projekt

174 145 89 067 85 078 142 615

Årsanslag 10 500 8 753 1 747 8 763

TKR BUDGET 
2019

BOKSLUT 
2019

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2018

Resultat 18 958 16 838 2 120 19 086
Fysisk planering 1 588 2 168 -580 2 599

Fritidsverksam-
het

10 344 10 345 -1 10 519

Näringsliv och 
bostäder

438 487 -49 1 327

Fjärrvärme 0 -248 248 -100

Lokalverksam-
het

2 387 1 407 980 1 598

Gemensamma 
funktioner

2 225 677 1 548 1 331

Kostverksamhet 1 976 2 003 -27 1 809

den 1 januari, vilket innebär att det serveras samma nä-
ringsberäknade måltider som på alla kommunens vård-
boenden.

Markbyggnadsavdelningen har bidragit till att säker-
ställa ett funktionellt VA-nät genom både förvaltning, 
nyanläggning och akutinsatser. Verksamheten har ock-
så sörjt för att medborgarna ska uppleva välstädade och 
funktionella allmänna platser och gator.
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FRAMTIDEN
Förvaltningens verksamhet påverkas, i likhet med 
övrig verksamhet, av den demografiska utvecklingen. 
Behov av förskolor, skolor, vårdboende och övriga loka-
ler planeras tillsammans med övriga förvaltningar. I takt 
med de ökade investeringsbehoven blir det allt viktigare 
att det finns långsiktiga strategiska planer för utbyggna-
den i kommunen. För att planera för investeringar och 
dimensionera personalresurser inom förvaltningen mås-
te det ingå en planering för vad som ska byggas i egen 
regi och vad som ska byggas av privata aktörer.

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, 
och för omhändertagande och renande av spill- och dag-
vatten samt avfallshanteringen. 

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

EKONOMISK ANALYS
Renhållning
Vid ingången av 2019 fanns en skuld till avgiftskollek-
tivet på 4,6 mnkr. I den beslutade nollbudgeten ingår 
ett uttag om 2,5 mnkr. Utfallet vid utgången av 2019 
visar ett ytterligare underskott om 1,5 mnkr. Detta un-
derskottet beror på ett nytt avtal med renhållningsen-
treprenör. Det nya avtalet innebär betydligt högre kost-
nader för insamling av mat-, rest- och förpackningsma-
terial. I underskottet finns också en utredningskostnad 
av nedlagda deponier. Totalt utnyttjade medel av tidi-
gare överuttag är därmed 4 mnkr. 

VA
Vid ingången av 2019 fanns en skuld till avgiftskollekti-
vet på 8,9 mnkr. I den beslutade nollbudgeten ingår ett 
uttag om 2,6 mnkr. Utfallet vid utgången av 2019 visar 
ett ytterligare underskott om 1,5 mnkr. I bokslutet har 5 
mnkr reserverats för framtida utbetalning av försäkrings-
kostnader. Detta är en uppskattning av de ekonomiska 
konsekvenserna orsakade av översvämningarna i sam-
band med skyfallen i augusti. Totalt utnyttjade medel av 
tidigare överuttag är därmed 4,1 mnkr.

TKR BUDGET 
2019

BOKSLUT 
2019

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2018

Resultat 0 0 0 0
Renhållning 0 - 4 019 - 4 019 -1 043

Vatten och 
avlopp

0 -4 087 -4 087 509

Justering mot
avgiftskollektivet

- 8 106 8 106 534

Av årets budgeterade investeringsvolym på 31,6 mnkr 
har 19,4 mnkr utnyttjats. 

Investeringarna avseende förstärkning i Jonstorp, 
spillvattenledning Lilla vägen, utbyggnad Rågången, 
Brännans byaväg samt Blåsmaskin på reningsverket har 
inte genomförts enligt plan. Däremot har projektet ut-
byggnad av VA vid Norra Kustvägen genomförts under 
året istället för som planerat under 2020 då tillstånd från 
myndigheter erhölls snabbare än väntat. 

MEDBORGARE
Det kommunala vatten- och avloppshantering (VA) har 
byggt ut utmed Brännans byaväg, Bränneslyckevägen och 
utmed en kortare sträcka på Krapperups kyrkoväg. Plane-
ring av förfrågningsunderlaget till utbyggnad av VA-nätet 
har påbörjats.

 Sedan förra årets rekordnotering i antalet vattenläck-
or har vattenläckorna minskat i antal till mer normalt 60 
stycken för 2019. Vattentornet i Lerberget kommer att 
renoveras under 2020. 

Efter sommarens tre stora skyfall har antalet över-
svämningar hos kommuninvånare kommit upp i 161 st. 
Det är ett stort och krävande arbete att hantera alla över-
svämningar. För att kunna värdera orsakerna till över-
svämningarna görs en utredning för att visa var bristerna 
finns i VA-systemet eller var felkopplingar på privata fast-
igheter finns.

Under hösten har det arbetats intensivt inför en smi-
dig övergång av renhållningen till NSR vid årsskiftet. In-
tentionen är att övergången inte ska innebära några större 
förändringar för kommunens medborgare.

MEDARBETARE
Under året har arbetet med att utveckla säkerheten 
för medarbetarna på reningsverket genomförts. Nya 
ramper som används vid nedstigning i bassängerna har 
installerats. 

En genomgång av säkerhetsanordningarna på de 
yttre VA-anläggningarna, pumpstationer, vattentorn 
och tryckstegringsstationer har genomförts.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

TKR BUDGET 
2019

BOKSLUT 
2019

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2018

Summa 
investeringar

31 603 19 439 12 164 15 067

Årsanslag 14 603 2 403 12 200 4 147

Tidsbestämda 
projekt

17 000 17 036 -36 10 921

Periodiserade 
anslutnings-
avgifter

-3 900 -6 134 2 234 -6 042

Vid årsskiftet gick renhållningsverksamheten, med 
personal, över till NSR. Personalen är fortsatt statione-
rade i Höganäs och utgår från centralförrådet. Admi-
nistrationen flyttar till NSR kundservice i Helsingborg. 

UTVECKLING
Arbetet med att ta fram en uppdaterad VA-plan har på-
gått under året och kommer att presenteras för politikerna 
under början på 2020. I planen ingår en ny saneringsplan 
för att på ett effektivt sätt prioritera de  delar av kommu-
nen som ska sanera spill- och dagvattennätet.

Projekteringen av vatten- och avlopp i Storgatanpro-
jektet i Höganäs är klar och de första delarna inför om-
byggnaden har genomförts på Götagatan. Projekteringen 
av Tornlyckan är genomförd.  Projekteringen av vatten- 
och avlopp till det nya området Vikens hage är genomförd 
samt området söder om Välinge Invest, Stubbarp 39:5.
Inför utbyggnaden av södra Viken förbereds upphandling 
av en ny överföringsledning till Höganäs reningsverk för 
spillavlopp.

En kartläggning av ledningsnätets ålder, material och 
störningsfrekvenser pågår för att lättare prioritera reinves-
teringsbehovet i nätet.

Förvaltningen kommer framöver att representera 
kommunen och bevaka kommunens intressen i utveck-
lingsarbetet för en cirkulär ekonomi tillsammans med 
NSR.

FRAMTIDEN
Klimatförändringar kommer troligtvis att öka frek-
vensen av stora skyfall. Vid planering av utbyggnads-
områden för nya bostäder måste större hänsyn tas till ef-
fekter av klimatpåverkan. Skyfallskartering och stigande 
havsnivåer måste beaktas i detaljplanearbetet. Detta görs 
redan idag i flertalet kommuner. För att skydda utsatta 
ledningar kommer tillstånd att sökas hos mark- och mil-
jödomstolen.

För den fortsatta utbyggnaden av Tornlyckan-områ-
det måste en ny stor dagvattenledning byggas för att leda 
ut dagvatten till Öresund.

Förvaltningen fortsätter att utveckla och effektivi-
sera verksamheten både genom ny teknik och nya ar-
betsmetoder. Detta kommer att påverka behovet av ny 
utrustning och nya maskiner samt i vissa fall förändrad 
bemanning.

Beslutet om heltid som norm kommer att vara en 
utmaning att genomföra för vissa yrkesgrupper.

Förändringar i våra matvanor för en större mängd 
vegetabilisk kost med grönsaker och köttsubstitut kom-
mer att påverka utbildningsbehovet hos personalen. 

Den avgiftsfinansierade verksamheten finansieras 
av avgifter som beslutas i förväg som baseras på för-
väntade kostnader för verksamheten under året. Om 
inkomsterna överstiger de faktiska kostnaderna uppstår 
en skuld till avgiftskollektivet. Skulden får regleras ge-
nom att under nästkommande år göra ett underuttag, 
det vill säga avgifterna som tas ut förväntas inte täcka 
kostnaderna.
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MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI: UTVECKLA DIALOG OCH SERVICE

Skapa nya 
samarbeten 
med aktörer 
utanför kultur- och 
fritidsförvaltningens 
verksamhet

Inom kommunen har nya samarbeten initierats, till exempel deltar förvaltningen i “Purple Flag”, vars syfte är 
att skapa en trevlig och trygg kommun på kvällstid.
Förvaltningen har samarbetat med AB Höganäshem kring en muralmålning på Storgatan.

Under året har förvaltningen genomfört över 50 föreningsdialoger med idrottsföreningar och kulturförenin-
gar. Dialogerna har bland annat resulterat i att förvaltningen har bistått föreningarna med en marknads-
föringsmanual samt tagit fram en gemensam evenemangskalender.

Eric Ruuth har inlett ett samarbete med socialförvaltningen med en så kallad ”öppen mottagning” för 
unga på kulturhuset. Verksamheten har även inlett ett samarbete med ungdomsmottagningen och Region 
Skåne som bland annat innebär fortbildningsinsatser för medarbetarna. Ett treårigt samarbetsavtal har 
etablerats med Lions Höganäs som innebär att elever har möjlighet att söka kulturstipendium.
Ett nytt samarbete har startats upp mellan kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltnin-
gen där målet är att få fler medborgare att upptäcka, lära om och uppleva naturen i vår stadsbygd.

Under året har Höganäs Sportcenter samarbetat med flera aktörer, både föreningar och företag, för att 
både utveckla och få fler evenemang av olika slag till anläggningen, bland annat Per i Viken Cup, Wilsons 
danstävlingar, kampsportsläger, simtävlingar och Hälsoveckan.

STRATEGI: VÄXLA UPP UPPLEVELSENÄRINGEN

Erbjuda invånare ett 
innovativt och varierat 
kultur- och fritidsutbud

Marknadsföringen av Höganäs som Sveriges keramikbygd pågår löpande. Beslut har fattats kring Marknadsföringen av Höganäs som Sveriges keramikbygd pågår löpande. Beslut har fattats kring 
placeringen av framtidens bibliotek/kulturhus och arbetet med en ny detaljplan påbörjades i december. placeringen av framtidens bibliotek/kulturhus och arbetet med en ny detaljplan påbörjades i december. 
Projektering och upphandling av en ny gymnastikhall samt rackethall har genomförts.Projektering och upphandling av en ny gymnastikhall samt rackethall har genomförts.

Tillsammans med ridföreningar och företag har förvaltningen initierat ett projekt för att utveckla häst-Tillsammans med ridföreningar och företag har förvaltningen initierat ett projekt för att utveckla häst-
sporten i Höganäs och i Kullabygden.sporten i Höganäs och i Kullabygden.

Biblioteksverksamheten prioriterar målgrupperna barn och unga, personer med funktionsvariation och Biblioteksverksamheten prioriterar målgrupperna barn och unga, personer med funktionsvariation och 
annat modersmål än svenska, enligt bibliotekslagen. Genom aktiviteter som sångstund, teknik drop-in, språk-annat modersmål än svenska, enligt bibliotekslagen. Genom aktiviteter som sångstund, teknik drop-in, språk-
café, läsecirklar och författarkvällar har verksamheten arbetat för att nå så många invånare som möjligt.café, läsecirklar och författarkvällar har verksamheten arbetat för att nå så många invånare som möjligt.

Arbetet med att integrera nyanlända kommer även fortsättningsvis att vara viktigt för Höganäs kommun. Arbetet med att integrera nyanlända kommer även fortsättningsvis att vara viktigt för Höganäs kommun. 
Det stora engagemanget från frivilliga och organisationer måste även stimuleras framöver och förvaltningen Det stora engagemanget från frivilliga och organisationer måste även stimuleras framöver och förvaltningen 
har initierat en plan för att inrätta ett volontärcenter.har initierat en plan för att inrätta ett volontärcenter.

Under året reviderades det kultur- och fritidspolitiska programmet som nu sträcker sig mellan 2020-2023.Under året reviderades det kultur- och fritidspolitiska programmet som nu sträcker sig mellan 2020-2023.

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, två utomhus-
bad och publika kulturevenemang. Utöver detta samord-
nar förvaltningen kommunens ungdoms- och folkhälso-
arbete samt ansvarar för inköp av offentlig konst, stöd och 
service till föreningar. 

vårterminen 2020.
Eric Ruuth Kulturhus har ökat sin närvaro på ungdo-

marnas digitala mötesplatser och plattformar. Fritidsgår-
darna har aktivt arbetat med Pop-upmötesplatser under 
sommarlovet. Utredningen kring e-sportens placering blev 
beslutad under hösten och ett e-sportcenter invigs på Eric 
Ruuth Kulturhus i början av år 2020.

Gymnastik- samt rackethallen har projekterats och 
upphandlats. Byggstart för gymnastikhallen är planerad 
till januari-februari och ska vara färdigställd under hös-
ten 2020.

MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI:  STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET

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

För att stärka den sociala hållbarheten krävs en god samverkan internt men även samarbete med föreningar, 
näringsliv, Familjen Helsingborg och Region Skåne. Detta har skett genom föreningsdialoger, samverkansavtal 
och utbildningar på olika sätt.

Förvaltningen har efterfrågat barn och ungas önskemål och genom deras förslag utformat metoder och 
aktiviteter som lockar de grupper som inte eller i liten omfattning tar del av kultur- och fritidsutbudet.

Förvaltningen har prioriterat att öppna upp kulturskolan Eric Ruuths verksamhet för att tillgängliggöra utbu-
det till fler barn och unga. En kurskatalog har tagits fram för att visa utbudet och göra verksamheten mer synlig.

Under året har arbetet med att etablera en fritidsbank (gratis utlån av idrottsmateriel och kläder till barn 
och ungdomar) påbörjats.

KOMMUNSTYRELSENS KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Utskottet ska också dela ut kultur-, idrotts och he-
derspris samt keramikstipendium årligen.

Kultur- och fritidsutskottet bistår andra nämnders 
uppdrag, genom att bland annat utveckla kultur- i-vår-
den, aktivitetsstråket och samarbeta med utbildningsför-
valtningen kring skolbibliotek och kulturskolans verk-
samheter.

Arbetet för att etablera ett volontärcenter har skett till-
sammans med alla förvaltningar och bolag. Volontärcen-
tret kommer att invigas i början av 2020.

Under året har alla ”meröppna” bibliotek utökat sin 
öppettid till 7-22 årets alla dagar. Den ”meröppna” tiden 
ger hög tillgänglighet och en möjlighet för invånarna att 
ses för informella möten, avkoppling och tillgång till bib-
liotekens olika tjänster.

I maj fattade kommunfullmäktige beslutet att kul-
tur- och fritidsutskottet blir huvudman för det nya skol- 
och folkbiblioteket i Viken. Biblioteket invigs i början av 

MEDBORGARE

MÅL MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: ARBETSGIVARE I FRAMKANT

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

Kommunens ledord, mål och vision diskuteras på medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och i ledningsgrup-
pen regelbundet. Ledningsgruppen arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling inom sina områden 
och deltar aktivt i kommunövergripande projekt.
Under våren gjordes en ny medarbetarenkät som visade goda resultat. Motivationsindex i 
medarbetarenkäten sjönk emellertid från 79 år 2018 till 76 år 2019. Insatser för att öka motivation och 
engagemang påbörjades direkt.

MEDARBETARE

ansvarsområden.
Miljö- och tillgänglighetsfrågor har diskuterats på 

arbetsplatsträffar och en plan för att höja medarbetarnas 
kompetens inom området psykisk ohälsa har tagits fram 
under året.

Ledningsgruppen deltar aktivt i ledarskapscaféerna 
som arrangeras av HR-avdelningen.

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

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

TKR BUDGET 
2019

BOKSLUT 
2019

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2018

Resultat 63 746 63 505 241 46 729
Kultur-         
verksamhet

32 489 32 143 346 20 850

Fritids-         
verksamhet

31 257 31 362 -105 25 879

TKR BUDGET 
2019

BOKSLUT 
2019

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2018

Summa 
investeringar

550 382 168 0

Årsanslag 550 382 168 0

UTVECKLING

        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.

Utvecklingsinsatser för att underlätta omorganisatio-
nen vid överföringen av Eric Ruuths verksamheter har 
varit prioriterat under perioden. Gemensamma förvalt-
ningsdagar då all personal träffas har genomförts vid tre 
tillfällen.

Ledningsgruppen och avdelningarna har fokuserat 
på att ta fram verksamhets- och handlingsplaner för att 
uppnå kommunens mål och vision. För att medarbetarna 
ska känna sig motiverade och delaktiga har ledningsgrup-
pen arbetat aktivt för att alla medarbetare ska ha olika 

EKONOMISK ANALYS
Kultur- och fritidsutskottet strävar efter en budget i 
balans. Samtliga verksamheter har följt sin beslutade verk-
samhetsplan, sin budget och de effektiviseringar som har 
beslutats. Förvaltningen visar ett överskott om 0,3 mnkr. 
Avvikelsen beror i huvudsak på högre intäkter än budge-
terat på Höganäs Sportcenter samt ej tillsatta vakanser.

För övrigt har året präglats av en ekonomisk återhåll-
samhet. Förvaltningen har arbetat med analyser, uppfölj-
ningar och processkartläggning under året. Personalen 
har deltagit i workshops och arbetat konstruktivt med 
idéer och förslag för att möjliggöra effektiviseringen som  
kommunfullmäktige beslutade.
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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 
och att bedriva tillsyn. Syftet med nämndens arbete är 

MEDBORGARE

Bygg- och miljönämnden har under året arbetat 
med tillsyn som har säkerställt en god miljö och hälsa 
för kommunens invånare. En övervakning bedrevs 
också genom att regelbundet kontrollera luftkvalitet, 
grundvatten och badvattenkvalitet. Inom området 

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

att säkra en god livskvalitet för denna och kommande 
generationer. Samarbete, tydlighet och ett gott bemötande 
är centralt, både inom den kommunala organisationen och 
gentemot invånare och verksamhetsutövare. Nämnden 
har ett stort fokus på rättssäkerhet och likabehandling.

för hälsoskyddstillsyn har det under året fokuserats på 
bostäder, hygienlokaler och skadedjur.

Nämnden har också träffat många medborgare 
och byggherrar för att ge stöd och rådgivning inför och 
under stundande byggprojekt. Förvaltningen har haft 
korta handläggningstider och hög tillgänglighet. Bygg- 
och miljönämnden har deltagit aktivt i projektet ”Mina 
sidor”, vilket resulterar i att medborgare kan se och följa 
sina ärenden hos kommunen digitalt.

MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI: STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET

Höganäs kommun är attraktiv som
boendeort

Under årets har arbetet fortsatt med att göra Höganäs attraktiv som boendeort. Bland 
annat håller Storgatan på att byggas om för att skapa ett levande centrum där handlare, 
kommuninvånare, besökare och företagare trivs ännu bättre. Detta är en del i att utveckla 
stadslivet med omtanke för gående och cyklister. Nu är även arbetet igång med vår nya 
stadsdel Tornlyckan i sydöstra delen av Höganäs (vid Ica). Området kommer successivt att 
byggas ut under flera år framöver. Områdets soliga söderläge, närheten till havet, kopplingen 
till Höganäs äldre delar i norr, höga naturvärden i nordöst, kort avstånd till skola och butik och 
närheten till Höganäs Sportcenter gör det möjligt att skapa en modern boplats.

        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 
2019

BOKSLUT 
2019

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2018

Resultat 1 463 1 315 148 *
Politisk        
verksamhet

1 463 1 315 148 *

EKONOMISK ANALYS
Överskott för bygg- och miljönämnden härleds  
till arvoden.

Förvaltningen har genomfört nästan 300 arrangemang 
under året. Det stora antalet beror på att regeringen har 
tillskjutit medel för att skapa gratis sommarlovsaktivi-
teter samt att Eric Ruuths verksamheter numera ingår i 
förvaltningen.

Höganäs Sportcenter har erbjudit förmånlig träning 
genom ett sommarkort samt utökat öppettider för 
rehabiliteringsträning. Särskilda satsningar på fysisk 
aktivitet för att motverka psykisk ohälsa har gjorts i 
samarbete med socialförvaltningen.

Biblioteksverksamheten har inlett ett samarbete med 
samhällsbyggnadsförvaltningen för att visa VR-teknik 
(virtual reality) på huvudbiblioteket.

För tredje året har förvaltningen arrangerat ”Summer 
Kick”, som är en avslutningsfest och som lockade cirka 
600 ungdomar.

Förvaltningen har arrangerat storbildsvisning 
på Kvickbadet när Sveriges damlandslag i fotboll 
spelade kvarts- och semifinal. Tillsammans med 
näringslivsavdelningen och företag har förvaltningen 
genomfört en Mat- och sommarfest med mat och musik 
som tema.

I augusti bistod förvaltningen stadsmiljöavdelningen 
genom att arrangera invigningen av Vikenparken.

FRAMTIDEN
De påbörjade satsningarna att utveckla anläggning-
ar för föreningsliv, spontanidrott och medborgare enligt 
kommunens handlingsplan och det kultur- och fritidspo-
litiska programmet, fortskrider. Satsningar på keramik-
bygden, Höganäs Museum, volontärcenter och Sagabio-
grafen utgör andra fokusområden.

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 
bibehålla tillgänglighet för föreningslivet.

Förvaltningen - och samhället - ser stora utmaningar 
i barn och ungas läs- och motionsvanor. Om inte den ne-
gativa utvecklingen vänder kommer det att få stora kon-
sekvenser för såväl den enskilde som för samhället. Före-
byggande arbete på alla nivåer och med alla generationer 
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

* 2018 fanns ej denna gemensamma nämnd för Bygg och Miljö.

MEDARBETARE
MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI: ARBETSGIVARE I FRAMKANT

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

Målet mäts genom en kommungemensam medarbetarenkät och förvaltningsinterna 
mätningar. Maximalt värde för HME (HållbartMedarbetarEngagemang) är 100. Bygg- och 
miljönämnden har 80 som mål inom områdena Motivation och Styrning. Utfallet för respektive 
avdelning blev 69 (motivation) och 79 (styrning) för miljöavdelningen och 83 (motivation) och 
74 (styrning) för bygglovsenheten.

Miljöavdelningen och bygglovsenheten har under året genomfört ett antal aktiviteter för att 
öka motivation, delaktighet och arbetsglädje hos personalen.
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Avdelningarna inom miljö och bygglov har under 
året haft stort fokus på arbetsglädje och motivation 
hos personalen och det har också visat sig i årets 
medarbetarenkät, där indexen för styrning, ledarskap 
och hållbart medarbetarengagemang har höjts betydligt 
sedan förra året.

UTVECKLING

Bygg- och miljönämndens arbete med att koppla 
myndighetsutövandet tydligare till rättssäkerhet, 
förutsägbarhet och ökad service har gett god effekt. I detta 
ingår bland annat bemötande och tydlig kommunikation 
där kommunikation är centralt för verksamheten. I Nöjd 
Kund Index-undersökningen för företag (Insikt), där 
servicenivån inom myndighetsutövning mäts, förbättrades 
resultaten inom två av tre myndighetsområden. 
Förvaltningen har den sjunde bästa servicenivån i 
Sverige inom bygglov och den tjugonde bästa inom 
livsmedelskontroll i Sverige.

Ett allt mer digitaliserat arbetssätt skapar ökad 
tillgänglighet och bättre dialog med medborgarna. Under 
året har förvaltningen publicerat nya e-tjänster, bland 
annat ”Ansökan för tillstånd av tobaksförsäljning” som 
automatiskt hämtar in företagsdata, och en e-tjänst för 
”Ansökan av bygg- mark och rivningslov” som hittills 
har använts i cirka 40 procent av alla ansökningar in till 
kommunen.

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 uppdrag förenklar och förbättrar tillsynen men 
också lovhanteringen och gör den mer ändamålsenlig. Miljö- och bygglovsavdelningarna har 
daglig kontakt med kommunens företagare i den ordinarie tillsynen och lovhanteringen och 
deltar även i företagslotsar, stadshusluncher, företagsbesök, Expedition Företag med mera. Det 
är därför glädjande att företagarna ger ett så högt betyg till miljö- och bygglovsavdelningar-
nas arbete i både SKR:s årliga Insiktsundersökning och i Svenskt Näringslivs årliga undersökning 
av kommuners företagsklimat.

STRATEGI: UTVECKLA DIALOG OCH SERVICE

Öka tillgängligheten
genom digitalisering

Bygg- och miljönämnden arbetar kontinuerligt med utveckling av digitala arbetssätt. Papper-
shandlingar i arkivet scannas in, inspektionsrapporter, kommunikation och beslut skickas digitalt 
i den mån det är möjligt och nya digitala tjänster tas fram. Andelen bygglovsansökningar och 
anmälningar som görs digitalt till förvaltningen ökar kontinuerligt och målet på 40 procent har 
överträffats.

Bygg- och miljönämnden ska ge 
service i framkant

I vår undersökning för medborgare anser 89 procent av sökande att de är nöjda eller mycket 
nöjda med servicen, totalt sett inom bygglov. Motsvarande undersökning har inte gjorts för 
miljöavdelningens verksamhet under året.

Kommunikationen med kunderna 
ska vara enkel och tydlig och
handläggningen ska vara rättssäker

Stickprovskontroller som visar på enkel, tydlig och rättssäker handläggning visar ett tillfredstäl-
lande resultat.

STRATEGI: FÖRVERKLIGA MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Höganäs miljötillsynsarbete
håller hög klass

Miljöavdelningens tillsynsplan och av nämndens åtgärder i miljöprogrammet har nått nästan 
hela vägen fram, 85 respektive 87 procent är genomfört. Den sammanvägda bedömningen är 
därför att målet är nästan uppfyllt.

FRAMTIDEN
Bygg- och miljönämnden kommer att fortsätta främja 
en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala lev-
nadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livs-
miljö för människorna i dagens samhälle och för kom-
mande generationer.

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

Bygg- och miljönämnden kommer fortsätta utveckla 
samarbetet inom förvaltningen och kommunen och bidra 
till utvecklingen av Höganäs till en än mer hållbar och 
attraktiv kommun. Ett led i detta är att nämnden 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, med en gemensam led-
ning och administration, en gymnasieskola och övergri-
pande verksamheter såsom elevhälsan, modersmål och 

MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI: STÄRK SKOLANS BREDD OCH SPETS

Höganäs kommun 
ska rankas bland de 
20 bästa skolkom-
munerna i landet

Sveriges kommuner och landsting har beslutat att från och med 2019 kommer inte ranking av Sveriges skolkom-
mun att genomföras. En sammanställning av vissa nyckeltal inom området får därmed belysa målet. Det ge-
nomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 9 har de senaste åren ökat. I jämförelse med Skånes kommuner ligger 
Höganäs på femte plats och inom Familjen Helsingborg, där de nordvästskånska kommunerna ingår, ligger Hö-
ganäs på plats ett för det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 9. Andel elever som når kunskapskraven i 
alla ämnen är i Höganäs 86,5 procent  som kan jämföras med genomsnittet för riket på 73,4 procent .

Behöriga till gymnasiet (yrkesprogram) är 91,6 procent  av samtliga elever från Höganäs kommunala skolor. 
Även denna måluppfyllelse är hög. Jämfört med Skånes kommuner ligger Höganäs på plats 3 och även här lig-
ger vi i topp inom Familjen Helsingborg.
Vad gäller de lägre åldrarna visar Höganäs goda resultat, men har möjlighet till förbättringar inom måluppfyl-
lelsen för matematik och svenska. För betygspoäng inom matematik, för årskurs 6, hamnar vi på plats 8 i Skåne. 
Höganäs har dock förutsättningarna för att klara högre resultat.

Både behörighet till gymnasiet, kunskapskraven i alla ämnen och meritvärdet har en positiv avvikelse utifrån 
Salsavärdet, det vill säga att Höganäseleverna har bättre resultat än sina förutsättningar.

studiehandledning samt administration.
Budgetramen är indelad i tre verksamhetsområden. 

Verksamhetsområdet F-9 innefattar förskola (1-5 år) och 
pedagogisk omsorg, fritidshem, skolverksamhet i försko-
leklass, grundskola samt grundsärskola. Gymnasieverk-
samheten inkluderar 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 
2019

BOKSLUT 
2019

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2018

Resultat 639 956 640 103 -147 630 239
Politisk           
verksamhet

1 168 1 215 -47 729

F-9 522 392 523 989 -1 597 520 067

Gymnasie-  
verksamhet

116 396 114 898 1 498 109 443

TKR BUDGET 
2019

BOKSLUT 
2019

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2018

Summa 
investeringar

3 500 3 213 287 3 142

Årsanslag 3 500 3 213 287 3 142

EKONOMISK ANALYS
Totalt visar utbildningsnämnden ett resultat med en 
budget i balans. Under året har nämnden visat en osä-
ker prognos med anledning av utökade behov hos barn 
och elever som medfört högre kostnader, fler elever till 
särskolan samt till följd av barn och elevers val av skol-
gång. Fler ungdomar valde under hösten gymnasieskola 
utanför Höganäs. Vårdnadshavarnas och elevernas val av 
verksamhet och gymnasieprogram påverkar kostnaderna 
och organisationens effektivitet. Det är svårt att göra be-
dömningen om det är en trend som kvarstår. Nämnden 
har under året fått avslag på statsbidrag inom läxhjälp, 

Medarbetarna har aktivt deltagit i planering och 
uppföljning av verksamheten och deltar i flera projekt. 
Miljöavdelningens personal har exempelvis deltagit i flera 
projekt i Miljösamverkan Skånes regi. Kommunikation, 
samverkan och omvärldsbevakning är centrala delar av 
miljöavdelningens uppdrag och en förutsättning för rätt 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN,
UTBILDNINGSNÄMNDEN

vilket innebär att skolorna under året fått lägre intäkter. 
Statsbidraget har prioriterats till kommuner med lägre 
resultat än Höganäs. Skolområdena har även fått utökat 
uppdrag med en utökad timplan. Det har därmed under 
året krävts åtgärder för att få en budget i balans inom 
samtliga skolområden. Åtgärder som framför allt vidta-
gits är en restriktivare hållning till att ersätta medarbetare 
med vikarier vid kortare frånvaro samt prioritering av oli-
ka former av inköp. Inom förskoleverksamheten har ett 
minskat antal barn inom vissa enheter medfört svårighe-
ter att anpassa organisationen för full ekonomisk effekt.
Handlingsplanerna har gett goda ekonomiska effekter, 
dock har inte alla skolområde en budget i balans. Andra 
verksamheter väger dock upp skolområdenas och inter-
kommunala ersättningens underskott. 
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Handlingsplaner har arbetats fram för att bibehålla 
goda resultat och utveckla de områden som finns för 
att bli en attraktiv arbetsgivare genom att ha fokus på 
medarbetarens välbefinnande, engagemang och motiva-
tion.

För att skapa en lärande organisation och nyttja 
medarbetares kompetens har medarbetare fått möjlig-
het till att hålla intern utbildning och ett av utvecklings-
områdena har varit ”Ledarskap i klassrummet”. Andra 
kompetensutvecklingsområden har varit att stärka för-
ståelsen för uppdraget, begreppet undervisning och be-

dömning av elevers resultat samt programmering.
För att på sikt knyta medarbetare med rätt kom-

petens till oss och utveckla verksamheterna har antalet 
övningsförskolor/skolor utökats för att ta emot lärarstu-
denter, vilket är  ett bra sätt att marknadsföra Höganäs 
kommun som arbetsgivare.

Samtliga medarbetare som arbetar deltid har fått 
erbjudande om att utöka sin sysselsättningsgrad. Nya 
riktlinjer har tagits fram för att tydliggöra möjligheten 
att studera samtidigt som medarbetaren har sin anställ-
ning kvar.

MÅL MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI:  ARBETSGIVARE I FRAMKANT

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

Samtliga enheter har olika samverkansformer, återkommande arbetsplatsträffar, studiedagar som nyttjas 
till att skapa samsyn och individuella medarbetarsamtal. Rektorer följer upp att utbildningsnämndens och 
skolans mål. Inom alla verksamheter pågår ett aktivt arbete med olika aktiviteter för att få motiverade 
medarbetare. Det finns nätverk för samtliga medarbetare inom alla verksamheter, i syfte att utveckla 
och stärka det kollegiala lärandet och likvärdigheten mellan verksamheterna.

Under våren har kommunen genomfört medarbetarenkät inom områden som mäter motivation, ledar-
skap och styrning. Utbildningsförvaltningens verksamheter visar höga resultat och i stort sett har verksam-
heterna utvecklats till det positiva inom samtliga tre områden. Det så kallade HME-indexet har höjts från 
82 i resultatet av medarbetarenkäten 2018 till 84 i årets mätning.

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.

Utbildningsnämndens
verksamheter upplevs som
trygga och varken
kränkningar, trakasserier 
eller mobbning förekommer

Under våren genomfördes inte den fullständiga medarbetarenkäten, istället fokuserade enkäten inom 
områden motivation, ledarskap och styrning. Årets medarbetarenkät visar dock på goda resultat. Utbild-
ningsförvaltningen har däremot genomfört en enkät via Prevent om organisatorisk och social arbetsmiljö 
inom samtliga verksamheter. I denna enkät belyses området som ger resultat av medarbetarens tryg-
ghet. Resultatet på denna enkät kommer till respektive chef och arbetsplats. Samtliga verksamheter 
visar på goda resultat. Återkoppling från respektive verksamhet och chef har gjorts i form av att samtliga 
arbetsplatser arbetat fram en handlingsplan kopplat till förra årets medarbetarenkät, årets Preventenkät 
samt årets medarbetarenkät.

Verksamheterna har arbetat med att ”synas på stan” 
bland annat genom utställningar på Sundstorget och 
genom invigningen av Dreampark. Förvaltningen har 
haft fokus på att stärka barnens/elevernas trygghet och 
samtidigt skapa rörelse och hälsofrämjande arbete 
genom att utöka rastaktiviteter och pulshöjande insatser 
innan skolstart.

I syfte att stärka samverkan med näringslivet har 
”Work Walk Week” för årskurs 9 genomförts. Ung-
domarna gör företagsbesök och får på så vis en bättre 

MEDARBETARE

UTBILDNINGSNÄMND

kunskap för att kunna göra väl underbyggda gymnasie- 
och yrkesval. Det ger också företagen möjlighet att visa 
vilka möjligheter det finns inom deras bransch och på 
så vis kunna skapa ett intresse hos ungdomarna.

Höganäs ambition är att vara en av Sveriges bästa 
skolkommuner och förväntningarna är höga. Verksam-
heterna har goda resultat och det pågår ständigt ett sys-
tematiskt arbete med att nå än högre kvalitet och högre 
resultat för eleverna. I jämförelse med andra kommuner 
visar Höganäs goda resultat.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

FRAMTIDEN
Utbildningsförvaltningens verksamheter kommer även framåt att påverkas av nationella beslut och förändringar 
i statsbidragsstrukturen kan få effekter. Nämndens verksamheter påverkas av den demografiska utvecklingen. 
Finansieringen av en utökad verksamhet då antalet barn och elever ökar kommer att innebära en utmaning. Stor 
del av statsbidragen har varit riktade under en rad av år och varit villkorade på ett flertal sätt. Regeringen aviserar 
en förändring innebärande att redovisningskraven förändras men också att man  inte villkorar på samma sätt som 
tidigare.  En ny grundskola för klass 4-9 planeras i centrala Höganäs.

Att rekrytera och bibehålla behöriga pedagoger kommer för varje år framöver att bli en allt viktigare faktor i 
arbetet med att vara en arbetsgivare i framkant. Att erbjuda en modern, anpassad lärmiljö för alla barn och unga är en 
viktig del i ett attraktivt Höganäs.

UTVECKLING

MÅL MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: FÖRBÄTTRA KOMMUNIKATIONERNA

IKT teknik är i alla verksamheter 
ett effektivt arbetsredskap, ger 
stöd i kunskapsutvecklingen och 
används för att utveckla samspel 
och kommunkation såväl inom 
verksamheterna mellan förskola, 
skola och hem som mot övriga 
samhället

De senaste åren har utbildningsförvaltningen haft fokus på att utveckla den digitala kompetensen 
och lärverktyg till årskurs 7-9. Målsättningen har varit att alla elever ska erhålla ett digitalt verktyg 
(1-1). Med hjälp av nämndens prioritering inom området samt statsbidraget ”likvärdig skola” har 
utbildningsförvaltningen haft möjlighet att utöka denna satsning och har inom grundskolan 1-1 inom 
årskurs 7-9 och i princip ner till årskurs 4. I årskurs F-3 nyttjar verksamheterna digitala verktyg och har 
även inom dessa verksamheter haft möjlighet till utökning.

Inom förskolan har digitalisering fått ett utökat fokus genom läroplanen och inom förskoleverksam-
heten har förvaltningen utökat antalet verktyg samt kompetens genom IKT-pedagogerna.

Arbetet med digitalisering inom samtliga verksamheter fortsätter och i slutet av året påbörjades 
planering av Virtual reality (VR) och robotisering.

Digital kompetens är ett fortsatt prioriterat utveck-
lingsområde för utbildningsnämndens alla verksamhe-
ter. Fokus framöver ska vara att skapa en förskola och 
skola i det digitala samhället.

Utvecklingen inom området gäller både antalet 
digitala verktyg i barn- och elevgrupperna, men också 
kompetensutveckling för medarbetare. Samtliga verk-
samheter arbetar med den av utbildningsnämnden 
beslutade plan med riktlinjer för digital kompetens. Di-
gital kompetens innefattar områdena nätetik, källkritik, 

nätjuridik och IKT-vana. Nya appar och nya digitala 
lösningar tas in i verksamheten för både kommunika-
tion med vårdnadshavaren, uppföljning av elevernas 
resultat men också för att lära barnen och eleverna hur 
digitala lösningar kan användas.

Arbetet med att utveckla systemet för barn- och 
elevregister, dokumentation, närvaro och kommuni-
kation med vårdnadshavare, elever och pedagoger har 
fortsatt. 

MÅL MÅLUPPFYLLELSE
STRATEGI: STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET

Utbildningsnämndens verksam-
heter upplevs som trygga av 
barn, elever och unga och 
varken kränkningar, trakasserier 
eller mobbning förekommer.

Under våren har utbildningsförvaltningen genomfört elevenkäter samt enkäter till vårdnadshavare 
inom förskoleverksamheten. Resultatet inom område trygghet har förbättrats sedan förra årets 
undersökning. Samtliga skolområden och Kullagymnasiet har stort fokus på området, då det i un-
dersökning visar vikten av att barn och elever känner trygghet och har studiero för att uppnå förbät-
trade resultat, höga resultat samt för att må bra.

Inom förskola har resultatet förbättrats från 96 procent till 98 procent, inom grundskolan har resulta-
tet förbättrats från 91 procent förra året till 93 procent samt inom gymnasiet har resultatet förbättrats 
från 81 procent till 94 procent. Arbetet med att alla barn, elever och unga ska känna sig trygga 
inom utbildningsnämndens verksamheter fortsätter systematiskt genom skolornas värdegrundsar-
bete för att uppnå 100 procent.
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SOCIALNÄMND
SOCIALFÖRVALTNING
ORDFÖRANDE: INGEMAR NARHEIM (M)
FÖRVALTNINGSCHEF: CATHRINE ERIKSSON

VERKSAMHET
I Socialnämndens ansvar ingår individ- och famil-
jeomsorg och vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen, 
Hälso- och sjukvårdslagen och Lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS). Dessutom ingår 
ansvar för bedömning om laglig rätt till färdtjänst och 
bostadsanpassningsbidrag.

I vård och omsorg ingår främst ansvar för stöd och 
service till kommunens äldre personer och personer 
med funktionsnedsättning. Den mesta vården och 
omsorgen, såsom särskilt boende för äldre, hemtjänst, 
hemsjukvård, rehabilitering, dagverksamhet, korttids-
boende och trygghetslarm samt LSS-boende, daglig 

 SOCIALNÄMND

verksamhet, personlig assistans, korttidstillsyn, avlösar- 
och ledsagarservice, verkställs sedan 2017 i det kommu-
nala bolaget, Höganäs Omsorg AB. Socialförvaltningen 
har kvar ansvaret för driften av två LSS-boenden tills 
omsorgsbolaget har fått tillstånd. Två särskilda boenden 
och viss hemtjänst har upphandlats 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 som har andra 
sociala problem samt flyktingmottagning och serve-
ringstillstånd.

        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 
2019

BOKSLUT 
2019

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2018

RESULTAT 464 389 471 629 -7 240 451 687
Politisk

verksamhet
1 496 1 455 41 1 214

Vård och 

omsorg
289 972 299 436 -9 464 284 373

LSS 112 643 119 106 -6 463 111 927

Individ- och 
familjeomsorg

60 278 51 632 8 646 54 173

TKR BUDGET 
2019

BOKSLUT 
2019

AV-
VIKELSE

BOKSLUT 
2018

Summa 
investeringar

1 350 395 955 986

Årsanslag 1 350 395 955 986

EKONOMISK ANALYS
Resultatet beror främst på att statsbidrag för utökad 
bemanning inom äldreomsorgen upphörde från och 
med 2019. Underskottet beror också på volymökning 
inom LSS, helårseffekter för det nya LSS-barnboendet. 
För barnboendet förutsattes försäljning av en plats till 
annan kommun för att åstadkomma synergieffekter. 
Försäljningen uteblev och det har bidragit till nämn-
dens underskott och för närvarande är barnboendet 
vilande. Andra orsaker till underskott är viten inom 
LSS, ökade kostnader för hjälpmedel samt generellt på 
volymökningar inom hemtjänst och vuxen/missbruks-
verksamheten.

En genomlysning av verksamheterna har medfört 
att effektiviseringsarbetet har ”växlats upp” ytterligare. 
2018 redovisade socialnämnden ett resultat i balans 
med budget men under 2019 prognostiserades under-
skott. Detta underskott har begränsats och en negativ 
ekonomisk trend har på kort tid brutits och kostnads-
läget har förbättrats. Arbetet med effektivisering har 

MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI: ARBETSGIVARE I FRAMKANT

Trygga och självständiga 
medarbetare

Målet mäts genom HME, hållbart medarbetarengagemang, utifrån att medarbetare upp-
lever sin arbetssituation meningsfull, begriplig och hanterbar och att ledarskapet skapar goda 
förutsättningar för verksamhetsutveckling inom socialtjänstens och den kommunala hälso- 
och sjukvårdens område.

I årets medarbetarundersökning uppgick det sammanvägda HME-resultatet inom socialför-
valtningen till 76 av maximalt 100, uppdelat på motivation (77), ledarskap (79) och styrning 
(72). Det sammanvägda resultatet är en försämring med 7 procentenheter jämfört med 
föregående års mätning. För Höganäs Omsorg AB var det sammanvägda resultatet 78, mo-
tivation (77), ledarskap (76) och styrning (81). Det sammanvägda resultatet är en försämring 
med 3 procentenheter jämfört med förra årets mätning. HME-resultatet för kommunkoncern-
en är 80 i 2019-års mätning.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

MEDARBETARE

Vid utgången av 2019 har ansvaret för driften för 
23 av 25 verksamheter förts över till det kommunala 
bolaget Höganäs Omsorg AB. Bolagisering av lagstyrd 
verksamhet ställer många formella krav. Flera åtgärder 
har genomförts som ökar tryggheten och möjligheten 
för brukare att leva ett självständigt liv.

Det pågår ett fortlöpande effektiviseringsarbete 
inom hela socialtjänsten. Under sommaren lyftes kom-
munens äldreomsorg av Dagens Samhälle som en av 
de kommuner som lyckats åstadkomma kvalitet på ett 
kostnadseffektivt sätt.

MEDBORGARE
MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI: STÄRKT SOCIAL HÅLLBARHET

Socialnämnden
bidrar till att
medborgare lever
så tryggt som
möjligt

De beslut som medborgarna får av myndigheten ska motsvara behoven. Om medborgaren inte upplever att 
ett beslut motsvarar behovet kan beslutet överklagas till förvaltningsrätten.

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 bru-
karundersökningen att de är nöjda med hemtjänstens bemötande. Inom särskilt boende är värdet 93 procent. 
Undersökningen omfattar både verksamheter i egen regi och i extern regi. 89 procent upplever det tryggt att 
bo i särskilt boende.

Inom IFO finns ingen fråga i den nationella undersökningen som direkt svarar på frågan om nöjdhet med 
bemötandet. Däremot framgår att 85 procent av de medborgare som kommer i kontakt med verksamheten 
är nöjda med hur IFO visar förståelse deras situation. 95 procent uppger att det är lätt att komma i kontakt med 
socialtjänsten.

Rehabiliteringen har genomfört en egen brukarundersökning. Av totalt 159 utlämnade enkäter var svars-
frekvensen 72 procent. Av alla som svarat uppger man att insatsen från rehabiliteringen har ökat känslan av 
trygghet och 99 procent är helt nöjda med personalens bemötande.

Inom LSS är 82 procent nöjda med bemötandet. Lägst andel nöjda har personlig assistans, 67 procent.

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 90 procent i 
hemtjänsten att de har goda möjligheter att påverka sina liv.

IFO:s resultat i den senaste nationella mätningen genomförd av SKL visar att 71 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 hela 85 procent upplever att deras 
situation har förbättrats i och med kontakten med IFO vilket är en förbättring med 5 procentenheter sedan 
senaste mätningen.

94 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 på vad de behöver 
tas till vara. 98 procent anser att informationen är tydlig och 100 procent anser att de har inflytande (95 procent 
2017). På ekonomi- och flyktingenheten anser 90 procent att informationen varit tydlig och 85  procent att de 
har inflytande.

I Rehabiliteringens egen brukarundersökning svarar 95 procent att insatsen helt eller delvis har ökat känslan av 
självständighet och 100 procent kände sig delaktiga i utformningen av insatser.
Inom LSS uppger 71 procent av brukarna att de är nöjda med hur de kan påverka sina liv.

Tre upphandlingar av särskilda boenden har ge-
nomförts under året. Avtal har tecknats med Förenade 
Care som fortsätter driva boendet Säljen.

Arbetsförmedlingens lokalkontor i Höganäs har 
avvecklats under året. Om arbetsmarknadsservicen till 
kommunens medborgare försämras kan det få stora 
konsekvenser för möjligheten att klara egenförsörj-
ningen och det finns risk att särskilt utsatta personer, till 
exempel personer med olika slags funktionsnedsättning, 
kommer att behöva insatser från kommunen istället.

intensifierats inom samtliga verksamheter, samtliga 
biståndsbeslut har genomlysts för att säkerställa att rätt 
insatser ges. 

Höganäs kostnader för äldreomsorg per invånare 
över 65 år avviker från utvecklingen i flera andra kom-
muner genom att minska. Den officiella statistiken för 
2019 är ännu inte publicerad men tidigare år har en-
dast fyra av landets alla kommuner en lägre kostnad för 
verksamheten. Om kostnaden i Höganäs låg på genom-
snittet hade den varit väsentligt högre.

Individ- och familjeomsorgens kostnader per in-
vånare är också relativt låga. Senaste nationella under-
sökningen visar att endast 13 kommuner ligger lägre. 
Höganäs har exempelvis väsentligt lägre kostnader för  
ekonomiskt bistånd än genomsnittskostnaderna.

Ovanstående jämförelser indikerar att verksam-
heternas effektiviseringsåtgärder har effekt eftersom 
avståndet till genomsnittet ökar över tid. Tidningen 
Dagens samhälle har omnämnt Höganäs kommuns 
äldreomsorg som en av Sveriges mest effektiva och i 
Svenskt näringslivs effektivitetsrapport är Höganäs en 
”föredömeskommun” vad gäller äldreomsorg.

Momsnettoeffekten i samband med bolagiseringen 
är cirka 15 mnkr för 2019. 
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UTVECKLING

Under hela året har en vård- och omsorgsplan för de 
kommande fyra åren arbetats fram i syfte att öka med-
vetenheten bland medborgare och medarbetare för att 
säkerställa att vård- och omsorgsbehoven kan tillgodo-
ses på ett långsiktigt och hållbart sätt. Politiker, med-
borgare och medarbetare har deltagit i framtagandet 
av planen som omfattar hela socialtjänstens och den 
kommunala hälso- och sjukvårdens område. En viktig 
målsättning har varit att ha stor delaktighet och dialog 
så att behoven belyses ur så många olika perspektiv som 
möjligt.

Planen är särskilt viktig i och med att den demogra-
fiska prognosen visar på en stor ökning av andelen unga 
och äldre personer över 80 år. Att hantera utmaningar 
till följd av demografin och att klara en bra integration 
av nyanlända har identifierats som två av de mest vik-
tiga frågorna i arbetet med vård- och omsorgsplanen.

Under året har även arbetet med att bygga upp 
omsorgsbolaget, Höganäs omsorg AB, fortsatt. Idag har 
nästan all planerad verksamhetsövergång genomförts. 
Gränsdragningslistor finns dokumenterade och 
ersättningsmodeller har finjusterats.

MÅL MÅLUPPFYLLELSE

STRATEGI: FÖRVERKLIGA MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Socialnämnden bidrar till att använ-
dningen av miljövänlig teknik inom 
socialtjänsten ökar

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
Kommunens befolkningsmål är att nå 30 000 invå-
nare år 2025 och demografin, mottagandet av nyan-
lända, en ökande psykisk ohälsa och en mer nära vård 
innebär att behov av stöd från socialtjänsten och den 
kommunala hälso- och sjukvården kommer att öka 
kraftigt. För att klara förändringarna på ett så bra sätt 
som möjligt krävs satsningar på förebyggande insatser, 
digitala och tekniska lösningar, samverkan internt, ex-
ternt och med frivilligsektorn, och viktigast av allt, sats-
ningar som innebär att värdefulla medarbetare kan be-
hållas samtidigt som andra vill söka sig till socialtjänsten 
i Höganäs. Behovet att fortsätta effektivisera kommer 
alltjämt att bestå och ställa stora krav på medarbetarnas 
engagemang och kreativitet.
Det planeras för fler platser inom äldreomsorgens sär-
skilda boenden när nya Nyhamnsgården står klart 2021 
och Allégatans LSS-boende kommer att få fler platser 
när det flyttar till nya lokaler samma år.
En viktig fråga för framtiden är att hantera flyktingmot-
tagandet så att verklig integration blir möjlig och att ny-
anlända kan leva ett självständigt liv och klara sin egen 
försörjning.

        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.

Sjukfrånvaron är fortsatt låg. Korttidsfrånvaron har 
minskat i förhållande till tidigare år.

Att rekrytera personal med rätt kompetens och att 
arbeta med kompetenshöjande satsningar för att behålla 
värdefulla medarbetare samt att arbeta hälsofrämjande 
är en fråga med hög prioritet. Ett program för kun-
skapsvalidering motsvarande omvårdnadsprogrammet 
har tagits fram för personal inom äldreomsorgen och 
LSS i syfte att skapa förutsättningar för ännu större 

trygghet och självständighet i arbetet.
Ett ledarutvecklingsprogram för alla kommunens 

chefer påbörjades under hösten. Syftet med satsningen 
är att stärka ledarskapet och att stärka Höganäs kom-
muns mål som attraktiv arbetsgivare.

Barn-, ungdoms- och familjeenheten har haft stora 
problem med svartmögel i lokalerna. Både personal och 
besökare har påverkats. Medarbetare har erbjudits an-
dra arbetsplatser under perioden då sanering pågått.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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Vad betyder det?
ORD OCH BEGREPP

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 anläggningstillgångar, 
inte innehas för stadigvarande bruk utan omsätts lö-
pande.
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 händel-
ser 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.
Kommunalt koncernföretag
Ett företag som är hel- eller delägt av kommunen som kom-
muner utövar betydande och varaktigt inflytande över. 

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:

Allerums Pastorat
Al-Maarif Skola
Baggium AB
Bladins
Bollerups Naturbruksgymnasium
Brunnby skola
Bullerbyns daghem
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
Elajo Technical Education Center AB
Fleninge Förskola AB
Fogdaröd omsorg, vård & utbildning
Folkuniversitetet FF
Förenade Care AB - drift Sälgen
Föräldrakooperativet Saltkråkan 
G.O.Kompetens Transportgymnasium
Glada Laxe
Heliga Katarinas Skolstiftelse
Helsingborgs Ridgymnasium
Helsingborgs Sportgymnasium
Hermod Contruction Colle
Impius AB
Internationella Engelska Skolan
It Sverige AB
Jensen education
Kubikskolan AB
Kunskapsskolan AB
Körsbärsgården
Lars-Erik Larsson-gymnaiset
Lillgårdens montessoriförskola
Ljud&Bildskolan LBS

Lundsbergs Skola  
Lärande AB
Magelungen utveckling AB
Mega AB
Naturglimten
Nomor AB
Norlandia Care Kosmo AB, drift Revalyckan
Nytida Bergshyddan AB, LSS boende
Nytida Månstenen AB
Olympia Ekonomisk Förening
Palmlunds Olympa
Procivitas Helsingborg AB
Pysslingen skolor
Pålsjö Montessoriförskola
Pålsjö skogs förskola
Ramlösa Friskola
Stifelsen Apelryds International
Stifelsen Apelrydsskolan
Stiftelsen Pauliskolan
Svenska skolan i Paris
Sveriges Naturbruksgymnasium AB
Taxi Höganäs AB, färdtjänst
Teaterförskolan i Helsingborg AB
Tellus Montessoriskolan
Thoren Innovation School AB
Thorengruppen AB
Triops AB 
Tussi förskola i Helsingborg AB
Victum Hälsogymnasium 
Vikens Montessori AB
Villa villekulla
Waldorfföreningen i Helsingborg
Älvdalens Utbildningscentrum AB
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RESULTATRÄKNING Not Bokslut Bokslut
TKR 2018 2018
Verksamhetens intäkter 30 26 425 25 822
Verksamhetens kostnader 31 -30 357 -26 449
Avskrivningar -424 -743
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -4 356 -1 370
Finansiella intäkter 32 356 355
Finansiella kostnader 33 -18 -27
RESULTAT -4 019 -1 043
Justering mot taxekollektivet 4 019 1 043
ÅRETS RESULTAT 0 0

BALANSRÄKNING Not Bokslut Bokslut
TKR 2019 2018
TILLGÅNGAR
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Maskiner och inventarier       34 815 1 240
Summa materiella anläggningstillgångar 815 1 240
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 0 0
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 815 1 240
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar 35 15 424 19 609
Summa omsättningstillgångar 15 424 19 609
SUMMA TILLGÅNGAR 16 239 20 849
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL 36 0 0
LÅNGFRISTIGA AVSÄTTNINGAR 37 15 000 15 000
LÅNGFRISTIGA SKULDER 0 0
KORTFRISTIGA SKULDER 38 1 239 5 849
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 16 239 20 849

SÄRREDOVISNING SÄRREDOVISNING  

RESULTATRÄKNING Not Bokslut Bokslut
TKR 2019 2018
Verksamhetens intäkter 21 66 492 63 393
Verksamhetens kostnader                                            22 -57 404 -49 939
Avskrivningar -10 345 -10 719
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 257 2 735
Finansiella intäkter 23 205 670
Finansiella kostnader 24 -3 034 -2 895
RESULTAT -4 087 509
Justering mot avgiftskollektivet 4 087 -509
ÅRETS RESULTAT 0 0

BALANSRÄKNING Not Bokslut Bokslut 
TKR 2019 2018
TILLGÅNGAR
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Fastigheter och anläggningar  25 213 619 204 133

Maskiner och inventarier       26 1 226 1 621
Summa materiella anläggningstillgångar 214 845 205 754
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 12 972 12 972
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 227 817 218 726
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar 0 0
Kassa och bank                0 0
Summa omsättningstillgångar 0 0
SUMMA TILLGÅNGAR 227 817 218 726

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL 27 0 0
LÅNGFRISTIGA SKULDER 28 216 829 209 874
KORTFRISTIGA SKULDER 29 10 988 8 852
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 227 817 218 726

Vatten OCH avlopp Renhållning



7372

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 influtit 
eller beräknas inflyta med hänsyn tagen till rabatter och 
avdrag för moms och energiskatter och redovisas i pos-
ten 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 hyresin-
täkterna, och justeringen av dessa, minst följa inflatio-
nen. 
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 39,2 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 2018 BUDGET                                       UTFALL 2019 BUDGET-
AVVIKELSE

2018 INTÄKTER KOSTNADER NETTO 2019 INTÄKTER KOSTNADER NETTO NETTO

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 195 0 2 110 2 110 2 218 0 2 284 2 284 -66
VALNÄMND 506 -516 1 022 506 501 -618 1 119 501 0

REVISION 949 0 949 949 955 0 953 953 2

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 2 634 -191 3 516 3 325 3 227 -146 3 373 3 227 0

KOMMUNSTYRELSEN 250 653 -513 738 759 723 245 985 286 167 -551 686 835 256 283 570 2 597

KOMMUNSTYRELSENS EGEN VERKSAMHET 12 432 -1 12 409 12 408 12 625 -1 12 352 12 351 274

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 70 970 -33 769 102 567 68 798 75 016 -35 006 109 966 74 960 56

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 21 656 -3 074 24 814 21 740 22 713 -2 782 25 476 22 694 19

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 78 596 -21 997 98 204 76 207 93 109 -21 497 114 165 92 668 441

"TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN,  
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET"

20 023 -349 267 368 354 19 087 18 958 -371 401 388 243 16 842 2 116

"TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN,  
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET"

0 -96 973 97 997 1 024 0 -109 530 110 089 559 -559

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 46 976 -8 657 55 378 46 721 63 746 -11 469 74 965 63 496 250

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN - - - - 1 463 0 1 315 1 315 148

BYGGNADSNÄMNDEN 1 017 0 853 853 0 - - - -

MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN 430 0 258 258 0 - - - -

UTBILDNINGSNÄMNDEN 631 447 -91 331 721 551 630 220 639 956 -97 577 737 666 640 089 -133

SOCIALNÄMNDEN 451 858 -130 626 583 148 452 522 464 389 -123 213 595 262 472 049 -7 660

∑ SAMTLIGA NÄMNDER 1 341 689 -736 402 2 073 130 1 336 728 1 398 876 -773 240 2 177 228 1 403 988 -5 112

VERKSAMHETENS INTÄKTER OCH KOSTNADER ENLIGT 

RESULTATRÄKNINGEN
1 341 689 -738 223 2 073 129 1 334 906 1 398 876 -774 190 2 177 230 1 403 040 -4 164

KOMMENTARER TILL TABELLEN
Tabellen Driftredovisning 2019 visar nämndernas utfall som 
hör till den löpande verksamheten. I driftredovisningen in-
går endast nämndernas intäkter och kostnader, tabellen kan 
därmed skilja sig från nämndernas resultat som även innefat-
tar finansiella poster med mera. Nämndernas sammanlagda 
budgetavvikelse blir därmed större än vid jämförelse mellan 
nämndernas budget och resultat. Avvikelsen beror till största 
del på ränteintäkter för den avgiftsfinansierade verksamheten 
samt statsbidrag för socialförvaltningen som utgår i driftredo-
visningen. 

Under året har samhällsbyggnadsförvaltningen tilldelats ett 
tilläggsanslag på 12,5 mnkr för medfinansiering av gång- och 
cykelväg. Omorganisation har lett till att byggnadsnämnden 
och miljötillsynsnämnden från och med 2019 är en nämnd: 
bygg- och miljönämnden. Eric Ruuths kulturskola är från och 
med 2019 organiserad under kultur- och fritidsförvaltningen 
istället för som tidigare under utbildningsförvaltningen. 
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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 
inventarier.

När ett investeringsprojekt slutredovisats och ak-
tiverats belastas kostnadsbäraren av kapitalkost-
nader som består av avskrivning och internränta. 
Avskrivningarna görs linjärt över tillgångens nyt-
tjandeperiod. 

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. 
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KOMMENTARER TILL TABELLEN
Av budgeterade 277 mnkr utgick 143 mnkr i invester-
ingsutgifter, det motsvarar 5 300 kr/invånare. Det in-
nebär en genomförandegrad på 52 procent. Kommu-
nens investeringstakt har under de senaste fem åren ökat 
stadigt men är under 2019 inte lika hög som 2018 (ge-
nomförandegrad på 99 procent). De kommande åren 
planeras för ett ännu högre investeringstryck, illustrerat 
i tabellen nedan. 

Några stora projekt som inte genomförts enligt bud-
get och där utgifterna förväntas uppstå under 2020 istäl-
let är Vikenskolans etapp 2 (18 mnkr) och utbyggnad av 
tennis-/rackethall (11 mnkr). Trots detta har 58 mnkr i 
investeringsutgifter belastat projektet Vikenskolan un-
der året, kommunens största investeringsprojekt någon-
sin på totalt 300 mnkr. 

Alla investeringar inom den skattefinansierade 
verksamheten har finansierats av egna medel. Därmed 
har kommunen uppfyllt det finansiella målet.
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INVESTERINGSAVRÄKNING PER NÄMND TOTALT UTBETALT BUDGET BOKSLUT AVVIKELSE KVARSTÅR

TKR ANSLAG T.O.M. 2018 2019 2019 2019 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 -757 2 557 0
Årsanslag 1 800 -757 2 557
7041 Gemensamma IT-investeringar 1 800 174 1 626
7071 Markförvärv årsanslag 1 000 368 632
7072 Markförsäljningar årsanslag -1 000 -1 300 300
Räddningstjänsten 15 550 0 4 250 116 4 134 15 550
Tidsbestämda projekt 15 550 0 4 000 0 4 000 15 550
608701 Besiktningsbil P01 400 0 0 0 0 400
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 250 116 134
7081 Inventarier och utrustning 250 116 134
Samhällsbyggnadsförvaltningen 152 650 10 556 45 233 23 160 22 073 98 835
Tidsbestämda projekt 152 650 10 556 38 583 17 189 21 394 98 835
610501 Folkparken, Långarödsvägen 
gc-väg

2 900 708 1 000 1 000 0 1 192

610503 Rondell Kullagatan/Bruksgatan 5 000 0 1 500 0 1 500 5 000
622223 Ombyggnad väg 1412 5 900 1 585 2 500 80 2 420 4 235
622354 Trafiklösning Jonstorpsvägen/  
             Revavägen

3 000 0 0 0 0 3 000

622453 Aktivitetsstråk 2 400 1 596 400 414 -14 390
622503 Upprustning grönområde 
             Steglinge med flera

1 000 741 259 107 152 152

622515 Utemiljö Finkeramiska 2 500 320 1 680 847 833 1 333
622608 Badplats Solviken 1 000 479 521 449 72 0
622611 Stadsmiljöprojekt 3 450 1 957 493 496 -3 0
622612 Erosionsskador 2 000 188 1 812 326 1 486 1 485
622613 GC-väg Prästavägen 2 000 0 0 0 0 2 000
622616 Storgatan 500 403 97 98 -1 0
622619 Åtgärder enligt handikapplan
             gata

600 142 458 458 0 0

622703 Gatuombyggnad Sågcrona 3 000 0 0 0 0 3 000
622706 Mölle hamnplan 6 000 281 5 719 4 220 1 499 1 499
622707 Park Sågcrona 1 000 383 617 239 378 377

INVESTERINGSREDOVISNING  

INVESTERINGSAVRÄKNING PER NÄMND TOTALT UTBETALT BUDGET BOKSLUT AVVIKELSE KVARSTÅR

TKR ANSLAG T.O.M. 2018 2019 2019 2019 TIDSBESTÄMDA 
PROJEKT

622709 Väg Vikvalla 5 000 176 2 824 0 2 824 4 824
622801 GC-vägar Arild-Svanshall 25 000 0 0 0 0 0
622802 Viaduktsgatan gc 2 500 1 120 1 380 0 1 380 1 380
622803 Keramiskt stråk etapp 2 6 000 0 0 0 0 6 000
622804 Storgatan etapp 1 17 000 477 16 523 7 654 8 869 8 868
6228041 Storgatan etapp 2 10 000 0 0 0 0 10 000
6228042 Storgatan etapp 3 23 000 0 0 0 0 23 000
622900 Upprustning gångtunnlar 6 000 0 0 0 0 6 000
622902 Allegatan cykelväg 3 000 0 0 0 0 3 000
622904 Lekplats Jonstorp 900 0 0 0 0 900
622906 Trafiksäkerhetsåtgärder 4 000 0 800 800 0 3 200
622907 Bokvägen Vikenskolan 8 000 0 0 0 0 8 000
Årsanslag 6 650 5 971 679
7214 Ombyggnad enligt handikapplan 250 163 87
7222 Ombyggnad gator och vägar 1 500 1 140 360
7223 Gatubelysning 500 477 23
7224 Utbyggn cykelv/gröna stråk 400 389 11
7225 Upprustning lekplatser 500 344 156
7226 Inventarier badplatser 350 496 -146
7227 Trafiksäkerhetsåtgärder 100 0 100
7228 Utbyte busskurer 50 0 50
7250 Planerat underhåll gata 3 000 2 962 38
TFF skattefinansierad vht 1 009 203 149 839 184 645 97 518 87 127 781 139
Tidsbestämda projekt 1 009 203 149 839 174 145 88 765 85 380 781 139
621507 Norra Hage Viken förskola ny 35 000 3 064 21 005 178 20 827 31 758
621528 Jonstorp förskola ny 27 000 0 0 0 0 30 000
621534 Skola Viken 170 000 134 273 35 727 35 744 -17 0
6215342 Skola Viken, etapp 2 130 000 0 40 000 22 329 17 671 107 671
621612 Offentliga toaletter 2 500 11 2 489 660 1 829 1 829
621613 Vårdboende Nyhamnsläge 0 302 0 -302 302 0
621706 Stadshuset huvudentré 2 000 91 1 909 0 1 909 1 909
621708 Nätverksuttag vårdboenden 1 000 549 451 473 -22 0
621801 Eric Ruuth anpassning och
             tillgänglighet

4 000 41 3 959 139 3 820 3 820

621807 Ombyggn Brunnby IP 18 000 0 0 0 0 18 000
621808 Tennis/rackethallen utbyggnad 24 000 1 212 11 788 1 177 10 611 21 611
621810 Kulturhus under utredning 60 000 9 -9 -9 0 60 000
621811 Brukskolan nybyggnad och 
            anpassning - under utredning

55 000 0 0 0 0 50 000

621819 Vårdboende Höganäs 110 000 0 0 0 0 110 000
621900 Skola centrala Höganäs 170 000 0 0 0 0 195 000
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 30 000

INVESTERINGSREDOVISNING  
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621903 Brandtekniska åtgärder LSO 8 500 0 4 500 3 820 680 4 680
621904 Servicehus vid busstorget 2 000 0 0 0 0 2 000
621905 Offentlig toalett Tivoliparken 2 000 0 1 000 16 984 1 984
621906 Anpassning Tornlyckeskolan 
             under utredning

45 000 0 0 0 0 25 000

621907 Hemvårdens hus 7 500 0 7 500 7 297 203 7 703
621908 Byte konstgräs sportcenter 4 000 0 0 0 0 4 000
621909 Energibesparande åtgärder 2019 13 354 0 13 354 11 752 1 602 1 602
621910 Energibesparande åtgärder 2020 13 200 0 0 0 0 13 200
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

21 000 0 21 000 461 20 539 20 539

621914 Ventilationsaggregat Stadshuset 3 500 0 500 18 482 3 482
622506 Mölle hamn 6 700 2 940 3 760 2 434 1 326 1 327
622507 Ombyggnad Vikens hamnplan 4 500 4 066 444 300 144 134
622510 Båtbottentvättar 800 0 800 260 540 540
622610 Arbetsfordon 4 000 2 721 1 279 1 279 0 0
622617 Traktor/vagn och liten lastbil 1 500 0 1 500 740 761 761
6226191 Åtgärder enligt handikapplan 
               fastighet

1 000 561 439 0 439 439

622622 Arilds Hamn 750 0 750 0 750 750
622705 Höganäs hamn brygga F 1 000 0 0 0 0 1 000
Årsanslag 10 500 8 753 1 747
7212 Slutbesiktningar 1 000 0 1 000
7213 Enkelt avhjälpta hinder 500 0 500
7215 Planerat underhåll fastighet 9 000 8 753 247
TFF avgiftsfinansierad vht 166 313 5 299 31 603 19 439 12 164 172 610
Tidsbestämda projekt 166 313 5 299 14 603 2 403 12 200 172 610
623365 Överföring Viken södra 25 000 788 0 502 -502 26 710
623605 Förstärkning Gamla Södåkrav 3 000 112 888 210 678 2 678
623606 Förstärkning Jonstorp 5 500 0 500 0 500 5 500
623607 Förstärkning Nygårda-Jonstorp 6 000 0 0 0 0 6 000
623608 Förstärkning Nyhamn-Brunnby 4 000 3 885 115 0 115 114
623609 Nödvatten 1 600 0 0 0 0 1 600
623610 Reningsverket 8 600 0 0 0 0 8 600
623611 Renov vattentornet Lerberget 2 913 513 400 28 372 13 372
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
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

INVESTERINGSAVRÄKNING PER NÄMND TOTALT UTBETALT BUDGET BOKSLUT AVVIKELSE KVARSTÅR

TKR ANSLAG T.O.M. 2018 2019 2019 2019 TIDSBESTÄMDA 
PROJEKT
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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

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 0 0 849 -849 151
623806 Utbyggn Rågången Brännans 
             byaväg

8 000 0 8 000 244 7 756 7 756

623807 Reinvestering i Släppunkter efter 
             tryckavloppsledningar

9 000 0 3 000 572 2 428 8 428

623809 Utbyggnad VA Blossalyckan 6 000 0 0 0 0 6 000
623810 Utbyggnad VA Sågcrona 3 000 0 0 0 0 3 000
623811 Utbyggnad VA Folkparken 4 200 0 0 0 0 4 200
624503 Blåsmaskin reningsverket 1 500 0 1 500 0 1 500 1 500
Årsanslag 17 000 17 036 -36
7231 Reinvestering VA årsanslag 5 500 0 5 500
723101 Reinvest ledningsnät spill 0 3 031 -3 031
723102 Reinvest ledningsnät dag 0 508 -508
723103 Reinvest ledningsnät vatten 0 1 156 -1 156
7234 Ombyggnad och uppdatering  
             pumpstationer

2 000 2 147 -147

7235 Åtgärder enligt saneringsplan 4 500 2 955 1 545
7237 Utbyggnad av VA-nätet efter 
             exploateringar

3 000 5 186 -2 186

7238 Planerat underhåll VA 2 000 2 052 -52
Kultur- och fritidsförvaltningen 550 382 168
Årsanslag 550 382 168
7431 Inventarier projekt och utrustning 550 382 168
UTBILDNINGSNÄMNDEN 3 500 3 213 287
Årsanslag 3 500 3 213 287
7670 Inventarier årsanslag 3 500 3 213 287
SOCIALNÄMNDEN 1 350 395 955
Årsanslag 1 350 395 955
7711 Inventarier årsanslag 1 350 395 955

INVESTERINGSAVRÄKNING PER NÄMND TOTALT UTBETALT BUDGET BOKSLUT AVVIKELSE KVARSTÅR

TKR ANSLAG T.O.M. 2018 2019 2019 2019 TIDSBESTÄMDA 
PROJEKT
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Exploateringsprojekt 8 902 58 018 -12 857 -1 478 -11 379 -60 511
9070203 Vikens ry utbyggnad 0 237 0 -2 634 2 634 2 398
907040 Viken södra 0 2 610 1 000 157 843 -2 766
907070 Arild Blossalyckan -3 000 4 118 -1 956 -4 390 2 434 -2 728
907301 Höganäs hamn etapp 3 0 53 1 000 0 1 000 -53
907501 Allegatan etapp 1 0 5 974 10 027 26 636 -16 609 -32 610
9075011 Tornlyckan etapp 2 0 0 0 0 0 0
907502 Brorsbacke exploatering -1 500 0 -1 500 0 -1 500 0
907504 Mölle stationsområde 0 291 -291 3 336 -3 627 -3 626
907506 Viken centrum 0 42 1 000 -162 1 162 -9 563
907507 Nyhamnsläge etapp 1 0 1 124 -624 351 -975 -1 475
907601 Lerberget 49:697 Verksamh.omr. 975 -2 080 55 44 11 3 011
907602 Lerberget 62:102 -2 200 2 256 -4 521 -4 516 -5 1 000
907604 Stubbarp 34:2 Viken -2 000 5 376 0 7 518 -7 518 -14 894
907605 Sågcrona 0 690 -2 898 148 -3 046 -837
907702 Gylleröd -200 1 586 -1 786 -672 -1 114 -1 115
907703 Jonstorp trygghetsboende -2 000 -1 473 0 12 -12 0
9077040 Steglinge industri -2 774 -1 101 -1 612 -1 280 -332 0
907801 Steglinge gård 0 3 442 -5 442 3 913 -9 355 -7 355
907802 Kvarter Röret med flera 1 500 0 500 447 53 1 053
907803 Mölle hamn -2 000 4 264 -4 000 -3 696 -304 -2 300
907804 Örestrand 21 500 21 548 0 -21 518 21 518 21 470
907805 Oskar Anderssons (Sibyllan 1) 5 000 5 000 0 0 0 0
907808 Jonstorp centrum 0 0 0 66 -66 -66
907809 Köp av Väsby 12:33 och 12:34 2 400 0 2 400 2 384 16 16
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

EXPLOATERINGSPROJEKT TOTALT UTBETALT BUDGET BOKSLUT AVVIKELSE KVARSTÅR

TKR ANSLAG T.O.M. 2018 2019 2019 2019 TIDSBESTÄMDA 
PROJEKT

Exploateringsprojekt
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 2018 
följer Höganäs kommun även nu, förutom gällande ex-
ploateringsredovisning där en anpassning till nya lagen 
påbörjats. Under året har också komponentredovisning 
tillämpats gällande gator, parker och VA-verksamheten. 

Vid upprättande av bokslutet har redovisningen va-
rit öppen för transaktioner till och med den 15 januari 
2020 för kommunen. Därefter har enbart utgifter och 
inkomster av väsentlig betydelse hänförts till redovis-
ningsåret.

REDOVISNINGSPRINCIPER
FÖR KONCERNBOLAGEN
Kommunens koncernbolag har upprättat årsredovis-
ningar enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och 
Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovis-
ning och koncernredovisning (K3). 

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER
Alla kommunens helägda bolag ingår i de samman-
ställda räkenskaperna.

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 redovi-
sar offentliga investeringsbidrag som en minskning av 
anskaffningsvärdet för tillgången. I de sammanställda 
räkenskaperna är detta justerat så att tillgångens värde 
ökat och motsvarande ökning har belastat balansräk-
ningens skuldsida, effekten blir en ökning av balansom-
slutningen.

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

 Lager har värderats enligt lägsta värdets princip. 
Enligt LKBR ska tillgångar som innehas för att ge-

nerera värdestegring värderas till marknadsvärdet på 
balansdagen. Höganäs kommun har inga sådana till-
gångar.

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

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pension är värderade enligt KPA:s 
prognoser på balansdagen. 

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.

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

PENSIONER
Höganäs kommun redovisar pensionsförpliktelser i 
enlighet med rekommendation R10 från RKR. Pen-
sionsförpliktelserna redovisas enligt blandmodellen där 
pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som 
en ansvarsförbindelse och pensionsförpliktelser intjä-
nade från och med 1998 redovisas som en avsättning i 
balansräkningen. Prognosen för den totala pensionsför-
pliktelsen grundar sig på KPA:s prognoser.  

Noter
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NOTER

BIDRAG TILL STATLIG 
INFRASTRUKTUR
Kommunfullmäktige har beslutat att tillföra sam-
hällsbyggnadsförvaltningen 12,5 mnkr genom ett till-
läggsanslag för medfinansiering av gång- och cykelväg 
mellan Nyhamnsläge-Brunnby-Arild. Motsvarande 
kostnad har belastat årets resultat och har samtidigt ta-
gits upp som en avsättning i balansräkningen. 

LEASING
Höganäs kommun har vid utgången av 2019 klassat 
alla leasingavtal som operationella. Årsredovisningens 
avviker däremot från RKR:s rekommendation R5 gäl-
lande upplysning om operationell leasing. 

AVVIKELSE FRÅN 
GRUNDLÄGGANDE
REDOVISNINGSPRINCIPER
Med bakgrund av den nya lagen om bokföring och 
redovisning som trädde ikraft räkenskapsåret 2019 har 
ett arbete påbörjats för att anpassa kommunens exploa-
teringsredovisning till nya lagen. Under året har inte en 
anpassning genomförts fullt ut, arbetet fortsätter därför 
under 2020. 

UPPRÄTTADE 
SÄRREDOVISNINGAR
Särredovisningar är upprättade för de avgiftsfinansie-
rade verksamheterna VA och renhållning.

JÄMFÖRELSESTÖRANDE 
KOSTNADER
Den 28 februari beslutade kommunfullmäktige, § 
12, att bidra till Höganäshems nybyggnation av prisvär-
da bostäder. Stödet på 8 mnkr för bostadssociala ända-
mål har belastat kommunens resultat 2019. Bidrag till 
statlig infrastruktur för medfinansiering av gång- och 
cykelväg enligt ovan har belastat kommunens resultat.

KOSTNAD FÖR 
RÄKENSKAPSREVISION
Enligt Lagen om kommunal bokföring och redovis-
ning (2018:597) 9 kap. 13 § ska en upplysning lämnas 
i årsredovisningen om den sammanlagda kostnaden för 
de kommunala revisorernas granskning av bokföring, 
delårsrapport och årsredovisning. Häri ingår således 
inte kostnader för särskilda granskningar.

Total kostnad för räkenskapsrevison under 2019 
uppgår till 156 600 kr. Kostnaden avser granskning av 
kommunens räkenskaper, inte koncernbolagens.

NOT 6 SAMMANSTÄLLDA                      
RÄKENSKAPER

KOMMUN

KOMMUNALEKONOMISK 
UTJÄMNING OCH
FASTIGHETSAVGIFT

2019 2018 2019 2018

Inkomstutjämningsbidrag 144,5 119,9 144,5 119,9

Kostnadsutjämningsbidrag 7,5 12,2 7,5 12,2

Utjämningsavgift för LSS -16,2 -20,3 -16,2 -20,3

Regleringsbidrag 18,5 4,1 18,5 4,1

Övriga generella bidrag från 
staten

13,4 16,6 13,4 16,6

Kommunal fastighetsavgift 57,7 55,5 57,7 55,5

Summa 225,4 188,0 225,4 188,0

NOT 2 SAMMANSTÄLLDA                      
RÄKENSKAPER

KOMMUN

VERKSAMHETENS INTÄKTER 2019 2018 2019 2018

Konsumtionsavgifter 264,2 265,1 98,5 86,7

Barnomsorgsavgifter 18,6 19,1 18,6 19,1

Vård och omsorgsavgifter 14,0 13,9 14,0 13,9

Försäljningsmedel 76,0 68,7 37,4 34,5

Övriga taxor och avgifter 27,5 22,9 20,2 22,9

Hyror och arrenden 156,6 158,8 37,9 45,3

Försäljning av verksamhet 388,0 376,4 19,7 20,5

Bidrag 166,8 158,3 164,1 156,3

Realisationsvinster 13,3 2,8 12,8 2,8

Summa intäkter 1 125,0 1 086,0 423,2 402,0

Interna poster mellan bolag -438,4 -411,9

Summa 686,6 674,1 423,2 402,0

NOT 3 SAMMANSTÄLLDA                      
RÄKENSKAPER

KOMMUN

JÄMFÖRELSESTÖRANDE  
POSTER

2019 2018 2019 2018

KOSTNADER

Bidrag till statlig infrastruktur -12,5 0,0 -12,5 0,0

Bidrag prisvärda bostäder 0,0 0,0 -8,0 0,0

Summa kostnader -12,5 0,0 -20,5 0,0

INTÄKTER

Avyttring aktier 124,9 0,0 0,0 0,0

Summa intäkter 124,9 0,0 0,0 0,0

NOT 4 SAMMANSTÄLLDA                      
RÄKENSKAPER

KOMMUN

VERKSAMHETENS
 KOSTNADER

2019 2018 2019 2018

Lönekostnader -789,8 -743,8 -519,7 -490,1

Sociala avgifter -262,1 -247,4 -178,4 -166,1

Pensionskostnader -91,4 -89,3 -71,6 -73,2

Material och 
förbrukningsinventarier

-94,3 -109,7 -82,7 -94,2

Entreprenad, köp av verk- 
samheter och konsulter

-125,7 -97,8 -53,3 -37,4

Köp av huvudverksamhet -606,3 -595,7 -612,9 -595,7

Lokaler och markarrenden -54,0 -47,6 -35,7 -31,2

Energi, vatten och
renhållning

-124,7 -143,4 -47,9 -53,9

Försörjningsstöd -16,6 -14,3 -16,6 -14,3

Bidrag och transfereringar -33,5 -29,4 -33,5 -29,4

Skolskjuts, färdtjänst och 
övriga transporter

-24,5 -26,2 -24,5 -26,2

Porto, tele och IT -35,2 -33,6 -22,4 -20,9

Övrigt -110,0 -103,0 -81,5 -71,3

Skatt på koncernbolagens 
resultat

-16,1 -9,1

Summa kostnader -2 384,1 -2 290,3 -1 780,6 -1 703,9

Internt utförda arbeten på 
investeringar

19,8 8,5 19,8 8,5

Interna poster mellan 
bolag

445,9 411,9

Summa -1 918,4 -1 860,8 -1 760,8 -1 695,4

NOT 5 SAMMANSTÄLLDA                      
RÄKENSKAPER

KOMMUN

SKATTEINTÄKTER 2019 2018 2019 2018

Preliminära skatteintäkter 1 240,8 1 204,9 1240,8 1 204,9

Preliminär slutavräkning
innevarande år

-11,4 -1,6 -11,4 -1,6

Slutavräkningsdifferens 
föregående år

0,6 -3,8 0,6 -3,8

Summa 1 230,0 1 199,5 1 230,0 1 199,5

NOTER
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NOT 9 SAMMANSTÄLLDA                      
RÄKENSKAPER

KOMMUN

MARK, BYGGNADER OCH 
TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

2019 2018 2019 2018

Ingående bokfört värde 2 314,4 2 030,3 1 236,4 1 077,6

Årets nyanskaffningar 335,3 383,6 128,6 217,3

Årets försäljningar -27,0 0,0 0 0

Årets utrangeringar 0,1 -0,2 0 0

Årets avskrivningar -95,7 -99,3 -64,8 -58,5

Utgående bokfört värde 2 527,1 2 314,4 1300,2 1236,4
Anskaffningsvärde 4 288,8 4 021,2 2504 2375,3

Ackumulerade avskrivningar -1 738,4 -1 668,2 -1197,6 -1135,3

Ackumulerade nedskrivningar -23,3 -38,6 -6,2 -3,6

Utgående bokfört värde 2 527,1 2 314,4 1 300,2 1 236,4
Genomsnittlig avskrivnings-
tid, år 36,2 37,5

NOT 11 SAMMANSTÄLLDA                      
RÄKENSKAPER

 KOMMUN

FINANSIELLA  ANLÄGGNINGS-
TILLGÅNGAR

2019 2018 2019 2018

Aktier
AB Höganäshem 2,2 2,2

Höganäs Energi AB 5 5

Höganäs Omsorg AB 10 10

Hotell Strandbaden Höganäs 
AB

0,3 0,3

Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32 8 8

Höganäs kommuns Örestrandsan-
läggningen AB

10,4 0,1

AB Sydvatten 13 13 13 13
NSR AB 0,6 0,6 0,6 0,6

Summa 13,6 13,6 49,5 39,2
Andelar
Kommuninvest i Sverige AB 2,4 2,4 2,4 2,4

Övriga andelar 2,9 8,7 0,1 0,1

Andelar i 
bostadsrättsföreningen

0 0

Summa andelar 5,3 11,1 2,5 2,5
Koncerninternt lån 0 11,1 0
Summa finansiella tillgångar 18,9 24,6 63,1 41,7

NOT 12 SAMMANSTÄLLDA                      
RÄKENSKAPER

KOMMUN

KORTFRISTIGA FORDRINGAR 2019 2018 2019 2018

Kundfordringar 55,4 66,1 16,9 19,0

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 37,1 43,2

12,6
18,5

Skattefordringar 64,8 76 63,0 75,4

Övriga kortfristiga ford ringar 58,8 68 31,0 34,7

Delsumma 216,2 253,3 123,6 147,6

Interna poster mellan bolag -38,9 -38,6

Summa 177,3 214,7 123,6 147,6

NOTER

NOT 13 SAMMANSTÄLLDA                      
RÄKENSKAPER

KOMMUN

KASSA OCH BANK 2019 2018 2019 2018

Bank 193,2 266,0 24,6 162,5

Övrigt 0,1 0,1 0,1 0,1

Summa 193,3 266,1 24,7 162,6

NOT 14 SAMMANSTÄLLDA                      
RÄKENSKAPER

KOMMUN

EGET KAPITAL 2019 2018 2019 2018

Ingående eget kapital 1 399,8 1 346,9 973,9 961

Justering IB, skuld till 
avgiftskollektivet

0 -29,1 0 -29,1

Årets resultat 230,4 82 32 42

Summa 1 630,2 1 399,8 1 005,9 973,9

NOT 15 SAMMANSTÄLLDA                      
RÄKENSKAPER

KOMMUN

AVSATT TILL PENSIONER 2019 2018 2019 2018

Särskild avtals/ålderspension 39,2 35,5 32,6 29,0

Summa pensioner 39,2 35,5 32,6 29,0

Löneskatt 7,9 7,6 7,9 7,0

Summa avsatt till pensioner 47,1 43,1 40,5 36,0

ANTAL VISSTIDS
FÖRORDNANDEN 2019 2018 2019 2018

Förtroendevalda 0 0

Tjänstemän 0 0

AVSATT TILL PENSIONER 2019 2018 2019 2018

Ingående avsättning 36,0 28,3

Ränte- och basbeloppsut-
räkning 1,4 0,7

Övrig post 2,0 -0,5

Årets utbetalningar -0,6 -2,9

Nya avsättningar 1,7 10,3

Förändring av löneskatt 0,0 0,0

Summa avsatt till pensioner 47,1 43,1 40,5 36,0

NOTER

NOT 10 SAMMANSTÄLLDA                      
RÄKENSKAPER

KOMMUN

MASKINER OCH INVENTARIER 2019 2018 2019 2018

Ingående bokfört värde 55,9 54,7 52,9 52,9

Årets nyanskaffningar 9,7 10,7 6,6 8,6

Årets försäljningar 0 -0,3 0 0,0

Årets utrangeringar -0,1 0,3 0 0,0

Årets avskrivningar -7,9 -9,6 -6,8 -8,6

Utgående bokfört värde 57,6 55,8 52,7 52,9
Anskaffningsvärde 226,5 215 207,1 200,4

Ackumulerade avskrivningar -168,3 -159,2 -153,8 -147,2

Ackumulerade nedskrivningar -0,6 0 -0,6 -0,3

Utgående bokfört värde 57,6 55,8 52,7 52,9
Genomsnittlig avskrivningstid, 
år

30,1 28,9

NOT 7 SAMMANSTÄLLDA                      
RÄKENSKAPER

KOMMUN

FINANSIELLA INTÄKTER 2019 2018 2019 2018

Ränta medelsplacering 0,1 0,2 0,1 0,2

Utdelning på aktier och andelar 6,0 11,5 6,0 11,5

Övriga finansiella intäkter 3,9 3,5 2,0 3,5

Överskottsfond 0,0 4,2 0,0 4,2

Delsumma 10,0 19,4 8,1 19,4

Interna poster mellan bolag -6 -11,6

Summa 4,0 7,8 8,1 19,4

NOT 8 SAMMANSTÄLLDA                      
RÄKENSKAPER

KOMMUN

FINANSIELLA KOSTNADER 2019 2018 2019 2018

Nedskrivning finansiella
anläggningstillgångar

-9,9 -3,5 -0,2 -3,5

Övriga finansiella kostna der 0,0 -7,5 -1,4 -0,9

Delsumma -9,9 -11,0 -1,6 -4,4
Interna poster mellan bolagen 0,0 0,0

Summa -9,9 -11,0 -1,6 -4,4
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NOT 16 SAMMANSTÄLLDA                      
RÄKENSKAPER

KOMMUN

ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR
Avsatt för framtida åtaganden 
enligt exploateringsavtal *)

2019 2018 2019 2018

Redovisat värde vid årets 
början

38,9 27,8 38,9 27,8

Årets avsättning 12,5 15,0 12,5 15,0

Utnyttjade belopp -0,3 -2,3 -0,3 -2,3

Outnyttjade belopp som 
återförs.

-22,3 -1,6 -22,3 -1,6

Utgående avsättning 28,8 38,9 28,8 38,9

Uppskjuten skatt 61,9 55,7

Summa övriga avsättningarSumma övriga avsättningar
90,7 94,6 28,8 38,9

Avsättningarna består till största del av avsättning för återställande 
av deponi (15 mnkr) och avsättning för gemensam finansiering av 
gång- och cykelväl (12,5 mnkr varav 0,3 är utnyttjat).

NOT 17 SAMMANSTÄLLDA                      
RÄKENSKAPER

KOMMUN

LÅNGFRISTIGA SKULDER 2019 2018 2019 2018

Kommuninvest i Sverige AB 145 145,0 145 145

Upplupna anslutningsav-
gifter

54,7 50,3 54,7 50,3

Fastighetslån, 
Höganäshem AB 343,0 383,0

Anläggningslån, 
AB Höganäs Energi 160,0 114,0

Delsumma 702,7 692,3 199,7 195,3
Koncerninterna lån 0,0

Summa 702,7 692,3 199,7 195,3

NOT 18 SAMMANSTÄLLDA                      
RÄKENSKAPER

KOMMUN

KORTFRISTIGA SKULDER 2019 2018 2019 2018

Leverantörsskulder 81,7 136,6 50,3 98,9

Upplupna löner 3,2 2,9 3,2 2,9

Moms och punktskatter 54,8 4,7 25,2 0,6

Upplupen semesterlön 46,9 44,8 45,8 44,1

Upplupen särskild löne skatt 
pension

6,7 49,9 5,8 49,9

Upplupen pensionskostnad 23,8 22,8 23,8 22,8

Förutbetalda intäkter och      
upplupna kostnader

126,6 164,8 85,4 90,9

Byggbonus 2018 0,0 4,4 0 4,4

Övriga kortfristiga skulder 205,2 234,1 46,5 71,3

Skuld till taxekollektivet 5,4 13,5 5,4 13,5

Delsumma 554,3 678,5 291,4 399,3

Interna poster mellan bolag -45,8 -27,5

Summa 508,5 651,0 291,4 399,3

NOTER

NOT 19 SAMMANSTÄLLDA                      
RÄKENSKAPER

KOMMUN

PENSIONSFÖRPLIKTELSER 2019 2018 2019 2018

Ansvarsförbindelse IB 213,1 232,4 213,1 232,4

Försäkring IPR, extra inlösen 0,0 0,0 0,0 0,0

Ränteuppräkning 1,7 1,4 1,7 1,4

Basbeloppsuppräkning 5,0 3,6 5,0 3,6

Gamla utbetalningar -16,9 -15,3 -16,9 -15,3

Aktualisering 0,0 0,0 0,0 0,0

Övrig post 1,5 -10,1 1,3 -10,1

Summa förpliktelser 204,4 212,0 204,2 212,0

Löneskatt 49,5 51,4 49,5 51,4

Ansvarsförbindelse UB 253,9 263,4 253,7 263,4
Aktualiseringsgrad 98% 98%

Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp som avsättning 
eller skuld. 

NOT 20 SAMMANSTÄLLDA                      
RÄKENSKAPER

KOMMUN

BORGENSFÖRBINDELSER 2019 2018 2019 2018

Sydvatten AB
SEB 7,3 7,3 7,3 7,3

Nordea AB 14,7 24,8 14,7 24,8

Svenska Handelsbanken AB 9,4 15,3 9,4 15,3

Nordic Investment Bank 8,0 8,0 8,0 8,0

Malmö Kommun 7,7 0,0 7,7 0,0

Helsingborgs Kommun 10,6 0,0 10,6 0,0

Ej utnyttjat 15,3 17,7 15,3 17,7

Total ramborgen 73,0 73,0 73,0 73,0

Nordvästra Skånes 
renhållning AB 
Utnyttjat 19,3 21,5 19,3 21,5

Ej utnyttjat 23,9 21,0 23,9 21,0

Totala ramborgen 43,2 42,5 43,2 42,5
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 135,0 165,0

SEB 91,0 30,0

Svenska Handelsbanken AB 237,0 0,0

Ej utnyttjat 235,0 175

Totala ramborgen 70,0 380,0
Högnaäs Omsorg AB
Kredit koncernkonto 10,0 10,0

Totala ramborgen 10,0 10,0
Summa 116,2 115,5 1 060,2 731,5

Höganäs kommun har i 1995-04-06, KF § 25 och 2009-10-
29 KF §96 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld 
för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och 
framtida förpliktelser. Vid en uppskattning av den finansiella 
effekten av Höganäs kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 926 
mnkr och totala tillgångar till 460 365 mnkr. Kommunens 
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 494 mnkr och 
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 493 mnkr.

NOTER
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VATTEN OCH AVLOPP

NOT 21 VATTEN OCH AVLOPP

VERKSAMHETENS INTÄKTER 2019 2018

Konsumtionsavgifter 65 295 61 535

Periodiserade anslutningsavgifter 1 082 1 633

Övriga intäkter 115 225

Summa 66 492 63 393

NOT 22 VATTEN OCH AVLOPP

VERKSAMHETENS KOSTNADER 2019 2018

Personalkostnader -11 666 -10 050

Övriga externa kostnader -29 004 -24 109

Interna intäkter 2 978 2 962

Övriga interna kostnader -19 712 -18 742

Summa -57 404 -49 939

NOT 23 VATTEN OCH AVLOPP

FINANSIELLA INTÄKTER 2019 2018

Ränta 455 670

Serviceavgift -250 0

Summa 205 670

NOT 24 VATTEN OCH AVLOPP

FINANSIELLA KOSTNADER 2019 2018

Intern ränta -3 034 -2 895

Summa -3 034 -2 895

NOT 25 VATTEN OCH AVLOPP

ANLÄGGNINGAR 2019 2018

Ingående bokfört värde 204 133 198 431

Årets nyanskaffningar 19 439 17 911

Årets avskrivningar -9 953 -12 209

Utgående bokfört värde 213 619 204 133

Anskaffningsvärde 487 547 468 108

Ackumulerade avskrivningar -273 928 -263 975

Utgående bokfört värde 213 619 204 133

Genomsnittlig avskrivningstid, år 21,5 16,7

NOT 27 VATTEN OCH AVLOPP

EGET KAPITAL 2019 2018

Ingående eget kapital 0 8 342

Justering av IB, ändrad 
redovisningsprincip 0 -8 342

Årets resultat - -

Överskott -4 087 509

Överföring av överskott 4 087 -509

Utgående eget kapital 0 0

NOT 28 VATTEN OCH AVLOPP

LÅNGFRISTIGA SKULDER 2019 2018

Skuld till skattekollektivet:

Avräkningsskuld 17 218 14 596

Externlån 145 000 145 000

Upplupna anslutningsavgifter 54 611 50 278

Summa långfristiga skulder 216 829 209 874

NOT 29 VATTEN OCH AVLOPP

KORTFRISTIGA SKULDER 2019 2018

Skuld till VA-kollektivet 4 765 8 852

Övriga kortfristiga skulder 6 223 0

Summa kortfristiga skulder 10 988 8 852

NOT 26 VATTEN OCH AVLOPP

MASKINER OCH                  
INVENTARIER

2019 2018

Ingående bokfört värde 1 621 2 047

Årets nyanskaffningar 0

Årets avskrivningar -395 -426

Utgående bokfört värde 1 226 1 621

Anskaffningsvärde 8 922 8 922

Ackumulerade avskrivningar -7 696 -7 301

Ackumulerade nedskrivningar 0 0

Utgående bokfört värde 1 226 1 621

Genomsnittlig avskrivningstid, år 22,6 20,9

NOTER

RENHÅLLNING

NOT 3O RENHÅLLNING

VERKSAMHETENS INTÄKTER 2019 2018

Konsumtionsavgifter 26 425 25 163

Övriga intäkter 0 659

Summa 26 425 25 822

NOT 31 RENHÅLLNING

VERKSAMHETENS KOSTNADER 2019 2018

Personalkostnader -5 800 -5 648

Övriga externa kostnader -23 887 -20 995

Interna intäkter 5 528 5 304

Övriga interna kostnader -6 198 -5 110

Summa -30 357 -26 449

NOT 32 RENHÅLLNING

FINANSIELLA INTÄKTER 2019 2018

Ränta 356 355

Summa 356 355

NOT 33 RENHÅLLNING

FINANSIELLA KOSTNADER 2019 2018

Intern ränta -18 -27

Summa -18 -27

NOT 34 RENHÅLLNING

MASKINER OCH INVENTARIER 2019 2018

Ingående bokfört värde 1 240 1 982

Årets avskrivningar -425 -742

Utgående bokfört värde 815 1 240

Anskaffningsvärde 7 057 7 057

Ackumulerade avskrivningar -6 242 -5 817

Utgående bokfört värde 815 1 240

Genomsnittlig avskrivningstid, år 16,6 9,5

NOT 35 RENHÅLLNING

KORTFRISTIGA FODRINGAR 2019 2018

Upplupna intäkter -414 289
Fordran på skattekollektivet 15 838 19 320

Summa 15 424 19 609

NOT 36 RENHÅLLNING

EGET KAPITAL 2019 2018

Ingående eget kapital 0 20 692

Justering av IB, ändrad redovisnings-
princip 0 -20 692

Årets resultat - -

Underskott -4 019 -1 043

Överföring av underskott 4 019 1 043

Utgående eget kapital 0 0

NOT 37 RENHÅLLNING

LÅNGFRISTIGA AVSÄTTNINGAR 2019 2018

Avsättning för återställande av 
deponier

15 000 15 000

Summa 15 000 15 000

NOT 38 RENHÅLLNING

KORTFRISTIGA SKULDER 2019 2018

Skuld till renhållningskollektivet 631 4 650

Upplupna kostnader 608 1 199

Summa 1 239 5 849

NOTER
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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 strategi-
erna 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 1
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 2

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 2
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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