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VÄLKOMMEN 
 
Datum och tid:  2022-12-06, kl 15:00 
Plats: Sessionssalen 

 

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

 

Alliansens förmöte börjar klockan 14:30. Socialdemokraternas klockan 14:00 

 

Peter Schölander (M) 
Ordförande 
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1. Närvaro och justering   
 

2. Kommunstyrelsens månadsrapport (KS/2022/1)   
Förslag till beslut 
Ordförandeförslag: 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att lägga informationen till handlingarna. 
 

3. Antagande av ny avfallstaxa från och med den 1 april 
2023 (KS/2022/1403) 

  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta den av NSR föreslagna avfallstaxan gällande från den 1 april 2023. 
 

4. Höganäs kommuns interna kontrollplan 2023 
(KS/2022/83) 

  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna respektive interna kontrollplaner för 2023 för kommunens förvaltningar och 
helägda bolag.  
 

5. Antagande av ändring av del av byggnadsplan inom 
Brunnby och Jonstorp socknar, Rekekroken 6:22, i 
Rekekroken, Höganäs kommun (KS/2022/207) 

  

Förslag till beslut 
Planutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterat den 10 november 2022, 
 
att anta detaljplan för ändring av del av byggnadsplan inom Brunnby och Jonstorp 
socknar, Rekekroken 6:22, i Rekekroken, Höganäs kommun, upprättad den 10 november 2022. 
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6. Antagande av detaljplan för Viken centrum (del av 
Viken 127:1) i Viken, Höganäs kommun (KS/2019/188) 

  

Förslag till beslut 
Planutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna upprättat utlåtande, daterat den 10 november 2022, 
 
att kvarstående erinringar inte tillgodoses, 
 
att anta detaljplan för Viken centrum (del av Viken 127:1 med flera) i Viken, Höganäs kommun, 
upprättad den 10 november 2022. 
 

7. Antagande av trafikstrategi för Höganäs kommun 
(KS/2018/698) 

  

Förslag till beslut 
Ordförandeförslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta trafikstrategi för Höganäs kommun. 
 

8. Ändrad taxa för gränsvisning av fastighet 
(KS/2022/1398) 

  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att anta taxa för gränsvisning av fastighet. 
 

9. Helhetsgrepp kring skyltning inom kommunen kopplat 
till arbetet med platsvarumärket (KS/2022/1358) 

  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tilldela samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att, tillsammans med 
näringslivsavdelningen och med hjälp av kommunikationsavdelningen, ta fram ett skyltprogram 
med tillhörande skyltpolicy för fysisk skyltning inom kommunens gränser.  
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10. Bolagsstyrningsrapport för 2021 (KS/2022/233)   
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att verksamheten som bolagen har bedrivit under 2021 har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 

11. Antagande av yttrande gällande granskningsrapport av 
kommunstyrelsens styrning och uppföljning avseende 
räddningstjänsten (KS/2022/1282) 

  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att anta kommunledningskontorets yttrande till Höganäs kommuns revisorer som sitt eget. 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att med hänvisning till yttrandet, lägga granskningsrapporten till handlingarna. 
 

12. Upphävande av lönepolicy, policy mot hot och våld, 
personalpolicy samt rehabiliteringspolicy (KS/2022/1405) 

  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva lönepolicy, rehabiliteringspolicy, handlingsplan mot hot och våld samt 
personalpolicy. 

Page 4 of 735



HÖGANÄS KOMMUN

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

 KALLELSE   
 KOMMUNSTYRELSEN   
  
    

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

  
 

13. Redovisning samt granskningsrapport av erhållet 
partistöd för 2021 samt utbetalning av partistöd för 2023 
(KS/2022/142) 

  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa partistödet för 2023 till 32 500 kr för grundstöd per parti och 13 300 kr per mandat, 
 
att partistöd för 2023 ska utbetalas enligt nedan: 
  
Parti                  Mandat Grundstöd Mandatstöd Slutgiltigt partistöd 

Moderaterna 15 32 500 kr 199 500 kr 232 000 kr 

Centerpartiet 2 32 500 kr 26 600 kr 59 100 kr 

Liberalerna 4 32 500 kr 53 200 kr 85 700 kr 

Kristdemokraterna 2 32 500 kr 26 600 kr 59 100 kr 

Socialdemokraterna 8 32 500 kr 106 400 kr 138 900 kr 

Vänsterpartiet 1 32 500 kr 13 300 kr 45 800 kr 

Miljöpartiet 3 32 500 kr 39 900 kr 72 400 kr 

Sverigedemokraterna 6 32 500 kr 79 800 kr 112 300 kr 

 

 
14. Förordnande av vigselförrättare (KS/2022/1408)   

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förorda att Länsstyrelsen utser Anneli Sjöborg och Anita Söderlind till vigselförrättare. 
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15. Sammanträdesschema 2023 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och dess utskott (KS/2022/1048) 

  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa mötesdagar 2023 för kommunstyrelsen och dess utskott enligt förslag till 
sammanträdesschema 2023 daterad den 2 november 2022. 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa mötesdagar 2023 för kommunfullmäktige enligt förslag till sammanträdesschema 
2023 daterad den 2 november 2022. 
 

16. Förlängning av markanvisning för Kaktusen och Odéon 
(KS/2019/857) 

  

Förslag till beslut 
Planutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
 
att godkänna föreslaget tillägg till markanvisningsavtal avseende kvarteren Kaktusen och Odéon 
mellan Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32 (556990-7255) och SBB Kaktusen Handelsbolag 
(969717-3418), 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna avtalet. 
 

17. Godkännande av fördjupad översiktsplan för Jonstorp, 
inför samråd (KS/2020/231) 

  

Förslag till beslut 
Planutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
 
att, efter redaktionella ändringar, godkänna förslag till fördjupad översiktsplan för Jonstorp 
2045, upprättad den 10 november, inför samråd, 
 
att godkänna upprättad miljökonsekvensbeskrivning. 
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18. Val av kommunstyrelsens representanter samt 
ordförande i kommunala funktions-, pensionärs-, samt 
brottsförebyggande rådet (KS/2022/1344) 

  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har att förrätta val av ordförande till det kommunala funktionshinderrådet 
(KFR), ordförande till det kommunala pensionärsrådet (KPR) samt tre ledamöter varav en 
ordförande till det lokala Brottsförebyggande rådet (BRÅ).  
 
Förslag till beslut 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att välja kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Johan Ingvarson (MP) till ordförande till det 
kommunala funktionshinderrådet (KFR) för mandatperioden 2022-2026, 
  
att välja kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Johan Ingvarson (MP) till ordförande till det 
kommunala pensionärsrådet (KPR) för mandatperioden 2022-2026, 
  
att välja kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Johan Ingvarson (MP), ..., samt ... som 
kommunstyrelsens representanter till det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) för 
mandatperioden 2022-2026, 
  
att välja kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Johan Ingvarson (MP) till ordförande till det 
lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) för mandatperioden 2022-2026. 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2022-11-22    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) 
Pia Lidwall (KD) 
Lennart Nilsson (S) 
Christian Johansson (SD) 
Eva Hemström (C) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Fredrik Eljin (KD) 

Göran Lock (MP) 
Louise Stjernquist (L) 
Sandra Kovács (M) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
John Nielsen (fastighetschef) 
Margareta Engkvist Björkenhall (chef för teknik- och 
fastighetsförvaltningen) 
Maria Bylund (ekonomichef) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 08:45-10:15 
  
Paragrafer §120 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Christian Johansson (SD) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Christian Johansson (SD)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2022-11-29 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-11-29 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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     KS/2022/1403 
§ 120 
ANTAGANDE AV NY AVFALLSTAXA FRÅN OCH MED DEN 1 APRIL 
2023 
Sammanfattning av ärendet   
NSR har tagit fram ett förslag till ny avfallstaxa som gäller från och med den 1 april 
2023. Sammanfattningsvis har de höjda insamlings- och förbränningskostnaderna tillsammans med 
höjda energi- och materialpriser och indexregleringar inneburit att taxorna för de flesta abonnemangen 
föreslås att höjas. En höjning av grundavgiften på villaabonnemangen föreslås också. Grundavgiften är 
en årlig avgift som ska täcka kostnader för kundservice, fakturering, planering, utveckling information, 
administration och återvinningscentraler samt insamling och behandling av farligt avfall och grovavfall.  
 
Villaabonnemang 
Då villahushållens grundavgift inte bär sina egna kostnader som den ser ut idag föreslås en höjning 
med 25 kr/månad (300 kr/år). 
 
Den rörliga avgiften för det vanligaste abonnemanget (1 styck 190-liters kärl för mat- och restavfall 
med 26 tömningar, 1 styck 190-literskärl för pappersförpackningar, 1 styck 240-liters kärl för tidningar, 
blandglas och metall samt en säck för plastförpackningar, alla med 13 tömningar per år) föreslås höjas 
med 12 kr/månad från 1035 kr/år till 1180 kr/år. 
 
För övriga abonnemang föreslås justeringar i motsvarade nivå. 
 
Flerfamiljsfastigheter, rest och matavfallsabonnemang  
Det vanligaste restavfallsabonnemanget (660 liter med tömning varje vecka) föreslås höjas med 143 
kr/månad, från 9000 kr/år till 10 710 kr/år. Priserna för övriga restavfallsabonnemang föreslås justeras 
med motsvarande höjning. 
Abonnemangen på matavfall har idag har god täckningsgrad och därför föreslås ingen prisförändring 
för detta abonnemang.  
 
Slamtömning 
Priset för slamtömning föreslås höjas med cirka 10 %. 
  
Beslutsunderlag 
NSR, PM med förslag till ny avfallstaxa i Höganäs från den 1 april 2023, 
NSR, förslag på avfallstaxa 2023, den 17 oktober 2022. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att anta den av NSR föreslagna avfallstaxan gällande från den 1 april 2023. 
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Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-12-23 
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HÖGANÄS KOMMUN
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Antagande av ny avfallstaxa från och med den 1 april 
2023 
Sammanfattning av ärendet 
NSR har tagit fram ett förslag till ny avfallstaxa som gäller från och med den 1 april 2023. 
Sammanfattningsvis har de höjda insamlings- och förbränningskostnaderna tillsammans med höjda energi- 
och materialpriser och indexregleringar inneburit att taxorna för de flesta abonnemangen föreslås att 
höjas. Även grundavgiften föreslås höjas på villaabonnemangen. Grundavgiften är en årlig avgift som ska 
täcka kostnader för kundservice, fakturering, planering, utveckling information, administration och  
återvinningscentraler samt insamling och behandling av farligt avfall och grovavfall.  
 
VILLAABONNEMANG  
Då villahushållens grundavgift inte bär sina egna kostnader som den ser ut idag föreslås en höjning med 
25 kr/månad (300 kr/år). 
 
Den rörliga avgiften för det vanligaste abonnemanget (1 st. 190-liters kärl för mat- och restavfall med 26 
tömningar, 1 st. 190-literskärl för pappersförpackningar, 1 st. 240-liters kärl för tidningar, blandglas och 
metall och en säck för plastförpackningar, alla med 13 tömn. per år) föreslås höjas med 12 kr/månad från 
1035 kr/år till 1180 kr/år. 
 
För övriga abonnemang föreslås justeringar i motsvarade nivå. 
 
FLERFAMILJSFASTIGHETER REST OCH MATAVFALLSABONNEMANG 
Det vanligaste restavfallsabonnemanget (660 liter med tömning varje vecka) föreslås höjas med 143 
kr/månad, från 9000 kr/år till 10 710 kr/år. 
Priserna för övriga restavfallsabonnemang föreslås justeras med motsvarande höjning. 
Abonnemangen på matavfall har idag har god täckningsgrad och därför föreslås ingen prisförändring för 
detta abonnemang.  
 
SLAMTÖMNING 
Priset för slamtömning föreslås höjas med cirka 10 %. 
 
 
Beslutsunderlag  
NSR, PM – Förslag till ny avfallstaxa i Höganäs från 1 april 2023, 
NSR – Förslag på avfallstaxa 2023, den 17 oktober 2022. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att anta den av NSR föreslagna avfallstaxan gällande från den 1 april 2023. 
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Margareta Engkvist Björkenhall 

  Förvaltningschef 
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Beslutsunderlag 2022-10-17 

 

PM – Förslag till ny avfallstaxa i Höganäs  

från 1 april 2023 
 

Inledning 
NSR arbetar i sitt uppdrag för att kunna erbjuda invånarna anpassade och 

prisvärda abonnemang. Det arbetet innebär bland annat att i möjligaste mån 

samordna tjänsterna och effektivisera arbetssätten i NSR-kommunerna.  

En del i arbetet är att årligen se över avgifterna för den kommunala avfalls-

hanteringen och revidera avfallstaxan.  

 

Avfallstaxan ska styra mot den regionala avfallsplanen och de nationella 

miljömålen samt stimulera återanvändning och återvinning. Avgifterna för 

den kommunala renhållningen beräknas utifrån den kommunala 

självkostnadsprincipen, kostnaderna för tjänsterna ska täckas av intäkterna 

från renhållningskollektivet, d.v.s. kunderna.  

 

I årets revidering av avfallstaxan finns det flera betydande faktorer på 

kostnadssidan att ta hänsyn till, därför föreslår NSR en höjning av 

abonnemangspriserna i avfallstaxan från 1 april 2023. Dessa faktorer är främst 

ökade förbränningskostnader, höjda material- och energipriser samt index-

reglering.  

 

Ledorden i översynen är att taxan ska vara enkel, tydlig och ha en 

miljöstyrning. 

 

Vid årsskiftet 21/22 var Höganäs renhållningskollektivs totala ekonomi i 

obalans med ett ackumulerat resultat på -5,3 Mkr. Då renhållningskollektivets 

intäkter och kostnader måste balansera innebär detta att de ökade kostnaderna 

2023 måste täckas av en höjd taxa.  
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Priset för att förbränna restavfallet 

Öresundskraft har aviserat en höjning av priset för att förbränna restavfallet 

med 140 kr/ton. Höjningen beror på ökade kostnader för att köpa utsläpps-

rätter för att förbränna den fossila delen av restavfallet. För Höganäs del 

innebär detta en ökad kostnad på cirka 0,6 Mkr. 

 

Indexreglering 

Den ersättning som entreprenörerna har för att hämta det kommunala avfallet 

är indexreglerad enligt avtal. För hämtning av avfall vid fastigheten är index-

höjningen nästan 10% medan den för hämtning av slam är 15 %. Kostnaden 

för hämtning av avfall utgör en större del av den totala kostnaden för avfalls-

hanteringen och har därför också en stor påverkan på avgiften. 

 

Indexet påverkas bland annat av transportkostnader, energipriser och den 

allmänna prisnivån i samhället. De senaste åren har index legat på 3–4 %. 

 

Allmänna prishöjningar 

Under 2002 har omvärldsfaktorer medfört att prisnivåerna ökat rejält på både 

varor, tjänster och energi. Detta påverkar i sin tur kostnaderna för avfalls-

hanteringen och därmed avgifterna i avfallstaxan. 

 

Insamling av bygg- och rivningsavfall 

Vid årsskiftet blir det kommunalt ansvar för insamling och hantering av bygg- 

och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet. Uppdraget 

att hämta detta avfall har lämnats över till ett antal företag som auktoriserats 

och får hämta avfallet mot en beslutad maxtaxa. Detta innebär att intäkter och 

kostnader inte påverkar renhållningskollektivets budget. 

 

Avfallskärl 

Många avfallskärl måste bytas eller repareras eftersom de är gamla och i dåligt 

skick. Detta medför höga kostnader för kärlhanteringen. 

 

Övrigt 

I övrigt görs mindre förtydliganden och ändringar av redaktionell art.  

Förändringarna kommer att kommuniceras till abonnenterna genom olika 

informationsåtgärder. 

 

Förslaget är att den nya avfallstaxan börjar gälla den 1 april 2023 förutom 

maxpriset för hämtning av bygg- och rivningsavfall som föreslås börja gälla  

1 januari 2023 eftersom lagen träder i kraft detta datum. 
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Förslag 
 

Grundavgiften är en årlig avgift som ska täcka kostnader för kundservice, 

fakturering, planering, utveckling information, administration och 

återvinningscentraler samt insamling och behandling av farligt avfall och 

grovavfall. Kostnaderna fördelas i huvudsak mellan villaabonnemangen och 

flerfamiljsfastigheternas restavfallskärl. En mindre del fördelas till flerfamiljs-

fastigheternas matavfallskärl, trädgårdskärlen och slamabonnemangen. 

Grundavgiften för villa- och fritidshusabonnemang debiteras separat medan 

den är inkluderad i de övriga priserna. 

 

Då villahushållens grundavgift inte bär sina egna kostnader som den ser ut 

idag föreslås en höjning med 25 kr/månad (300 kr/år) för villaägarna  

och 15 kr/månad (175 kr/år) för fritidshusägarna. 

 

Obligatorisk utsortering av matavfall 

Från 1 januari 2024 blir det enligt lag obligatorisk att sortera ut och samla in 

matavfall från hushållen. Därför försvinner de abonnemang där abonnenterna 

inte har  något fack för matavfall i sina kärl från den 1 januari 2024. 

 

Villa- och fritidshusabonnemang 

De höjda insamlings- och förbränningskostnaderna tillsammans med den 

allmänt höjda prisnivån gör att den rörliga avgiften för det vanligaste 

abonnemanget (1 st. 190-liters kärl för mat- och restavfall med 26 tömningar,  

1 st. 190-literskärl för pappersförpackningar, 1 st. 240-liters kärl för tidningar, 

blandglas och metall och en säck för plastförpackningar, alla med 13 tömn.  

per år) föreslås höjas med 12 kr/månad från 1035 kr/år till 1180 kr/år. 

För övriga abonnemang föreslås justeringar i motsvarade nivå. 

 

Flerfamiljsfastigheternas rest- och matavfall 

De höjda insamlings- och förbränningskostnaderna tillsammans med 

grundavgiften och den allmänt höjda prisnivån gör att priset för det vanligaste 

restavfallsabonnemanget (660 liter med tömning varje vecka) föreslås höjas 

med 143 kr/månad, från 9000 kr/år till 10 710 kr/år. 

 

Priset för matavfallsabonnemangen påverkas av de höjda insamlings-

kostnaderna och den allmänt höjda prisnivån samt av grundavgiften.  

Då abonnemangen redan idag har god täckningsgrad föreslås ingen pris-

förändring  
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Priserna för övriga restavfallsabonnemang föreslås justeras med motsvarande 

höjning. 

 

 

Slamtömning 

Höjda insamlings- och behandlingskostnader, den allmänt höjda prisnivån 

och att man tar sin del av grundavgiften gör att priset för slamtömning 

föreslås höjas med cirka 10 %. 

 

Styreffekter   
Eftersom taxan inte ändras förrän 1 april ger taxehöjningarna ett minus-

resultat på ca 0,06 Mkr under 2023 medan helårsresultat för 2024, då de nya 

priserna gäller hela året, beräknas ge ett överskott på ca 1,25 Mkr om övriga 

förutsättningar är oförändrade. 
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Beslutsunderlag 2022-10-17 

 

Höganäs kommun 

Avfallstaxa 2023 
Kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall 
 

 

 

 

 

 

 

Gäller fr.o.m. 1 april 2023,  
maxpris för insamling av bygg- och rivningsavfall gäller fr.o.m. 1 januari 2023 
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Enligt beslut i kommunfullmäktige 202X-XX-XX 

Samtliga priser är inklusive moms 

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 

 

Förord 

 
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ansvarar för långsiktig planering och upphandling av 

avfallstjänster åt Höganäs kommun. NSR föreslår taxesättning som beslutas av kommunfullmäktige. 

Verksamheten finansieras helt av taxeintäkter från avfallskollektivet (våra kunder). Skattefinansiering 

förekommer inte.  

Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen som gäller i hela landet.  

I kommunens renhållningsordning finns de lokala bestämmelserna för avfallshanteringen. 
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Allmänna bestämmelser 

 

Allmänt 

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat med stöd av 27 kap. 4§ miljöbalken. 

Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom 

kommunens försorg. 

 

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig 

avfallshantering stimuleras. 

 

Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler 

NSR har på uppdrag av kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i 

Höganäs kommun. För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i miljöbalken, 

avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt kommunens 

renhållningsordning som finns på www.nsr.se  

 

Ansvar för avfallsbehållare 

Avfallsbehållare tillhandahålles av NSR som också står för normalt slitage. Abonnemang där kunden 

själv äger sina mat- och restavfallskärl nytecknas inte. 

Vid åverkan (ex.vis dekalering, målning, håltagning eller skador efter olämpligt innehåll), 

skadegörelse, vårdslöshet eller om behållare försvinner står abonnenten för reparation eller 

ersättande. 

Abonnenten ansvarar för att kärlen tvättas och hålles fräscha. 

 

Betalningsskyldighet och betalningsmottagare 

Fastighetsägare är betalningsskyldig och ska teckna tillräckliga abonnemang för aktuell 

avfallshantering. Avgiften ska betalas till NSR. 

 

Betalningsskyldighet gäller även då avfall inte kunnat hämtas på grund av att avfallsbehållaren inte 

varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i 

abonnemanget specificerade sättet. 

 

Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast lämnas till NSR. 

 

Betalning 

Villahushåll faktureras kvartalsvis i början av februari, maj, augusti och november med förfallodag i 

slutet av samma månad. Faktura som exempelvis skickas ut i februari omfattar januari, februari och 

mars och har förfallodag den siste februari. 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter faktureras i början av varje månad med förfallodag i slutet av 

samma månad. Fakturan omfattar faktureringsmånaden. 

Slam och extratjänster faktureras efter genomförandet. 

Betalning görs till NSR via bankgiro, autogiro, e-faktura eller e-post-faktura. Företag kan även betala 

via Sve-faktura. Abonnenter som väljer e-faktura kan välja att få månadsfaktura. 

Om fakturan inte betalas i tid skickas påminnelse ut 5 dagar efter förfallodagen, inkasso skickas 10 

dagar efter påminnelsen. 
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Dröjsmålsränta 

Debiteras enligt § 6 räntelagen (1975:635) 

 

Moms 

Alla priser i avfallstaxan är angivna inklusive moms. 

 

Särskilda avgifter 

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena 

väsentligt avviker från vad som är normalt debiteras avgift per timme. Vid behov får NSR:s styrelse 

besluta om tillfälliga avgifter baserat på principer i denna taxa och självkostnad för tjänsten. 

 

Tolkningsföreträde 

Renhållningschefen äger tolkningsföreträde gällande avfallstaxan. 

 

 

Definitioner 

 
Grundavgift är en årlig avgift som ska täcka kostnader för kundservice, fakturering, planering, 

utveckling, information, administration och återvinningscentraler samt insamling och behandling av 

farligt avfall och grovavfall.  

Grundavgift utgår för samtliga bebyggda fastigheter. Undantag görs för fastigheter där ingen 

verksamhet sker och som dessutom betraktas som obeboeliga.  

Om en fastighetsägare har både permanentboende i en villafastighet och ett fritidsboende inom 

kommunen utgår endast grundavgift för permanentboendet. Fastighetsägare måste själv anmäla 

detta till NSR. 

 

Grundavgift Avgift/år 

Villahushåll, permanentboende 1600 kr 

Villahushåll, fritidsboende 975 kr 

Flerfamiljsfastighet * 

Verksamhet * 

Uppehåll 750 kr 

Befrielse 750 kr 

Gemensamma avfallskärl 750 kr 

* Ingår i den rörliga avgiften 

 

Rörlig avgift är en årlig avgift som ska täcka kostnaderna för insamling och behandling av det 

kommunala avfallet. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av abonnentens val av behållarstorlek, 

tömningsintervall m.m. 

 

Övriga definitioner anges i kommunens renhållningsordning. 
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Undantag enligt renhållningsordningen 

 

Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se  

 

Gemensamma avfallsbehållare  

När två eller flera fastigheter har gemensamma avfallsbehållare betalar varje hushåll en grundavgift. 

Den rörliga avgiften debiteras på den fastighetsägare som står på abonnemanget. Fastighetsägarna 

sköter själv den ekonomiska ersättningen sinsemellan. 

Ansökan om gemensamma avfallsbehållare görs hos kommunen minst 30 dagar för startdatum. 

 

Uppehåll 

Vid tidsbestämt uppehåll i hämtning av kommunalt avfall debiteras endast grundavgift. 

NSR tar ut en avgift för hemtagning och utsättning av kärl. 

Ansökan om uppehåll görs hos kommunen minst 30 dagar före startdatum. 

 

Befrielse 

Vid befrielse från hämtning av kommunalt avfall debiteras endast grundavgift. 

NSR tar ut en avgift för hemtagning och utsättning av kärl. 

Ansökan om befrielse görs hos kommunen minst 30 dagar före startdatum. 

 

Totalbefrielse 

Vid total befrielse från hämtning av allt kommunalt avfall debiteras kund enbart hemtagning av kärl. 

Ansökan om totalbefrielse görs hos kommunen minst 30 dagar före startdatum.   

 

Förlängt hämtningsintervall 

Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se  
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VILLAHUSHÅLL 
 

Abonnemang 
 

Villahushåll – En- eller tvåfamiljsfastighet. Till denna kategori räknas samtliga fastigheter taxerade 

som småhus. 
 

Permanentboende - när någon är folkbokförd på fastigheten. 
 

Fritidsboende - Villahushåll som endast utnyttjas för fritidsändamål och där ingen är folkbokförd på 

fastigheten. Fritidsboende väljer bland abonnemang för permanentboende. 
 

Matavfallspåsar ingår i abonnemang som har insamling av matavfall. 

Vill man ha fler matavfallspåsar klämmer man en tom matavfallspåse i kärlet för matavfall och får då 

en rulle matavfallspåsar nästa gång kärlet töms. Fler påsar kan hämtas på återvinningscentralen eller 

på Höganäs kommuns servicecenter. 
 

Avfallskärl  

Tidigare har kund vid nytecknande av abonnemang fått köpa sina kärl för mat- och restavfall. 

I denna taxa ingår samtliga kärl i abonnemanget och vid nytecknande, abonnemangsbyte eller efter 

reparation ingår kärlen i abonnemanget. Om kund vid abonnemangsbyte inte vill att NSR hämtar de 

kärl som kunden tidigare köpt ska detta anmälas i samband med abonnemangsbytet.  

Avfallstaxan är samma oberoende om kunden äger kärlen eller inte. 

 

Full sortering 

Tre kärl samt plastsäckar för totalt fem återvinningsfraktioner ingår i abonnemanget. 

 

Kärl 1: Ett tvåfackskärl för mat- och restavfall 

Kärl 2: Ett enfackskärl för pappersförpackningar samt säck för plastförpackningar 

Kärl 3: Ett tvåfackskärl för tidningar samt förpackningar av metall och glas 

 

 

Kärl 1 Tömningar Kärl 2 Kärl 3 Tömningar Grund- Rörlig Total 
 per år   per år avgift avgift avgift/år 

190 l 26 240 l 240 l 13 1600 kr 1180 kr 2780 kr 

190 l  52 * 240 l 240 l 13 1600 kr 5440 kr 7040 kr 

        

370 l 26 240 l 240 l 13 1600 kr 2355 kr 3955 kr 

370 l 52 * 240 l 240 l 13 1600 kr 7125 kr 8725 kr 
 

* Nytecknas ej från 1 april 2023. 
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Mat- och restavfall 
Ett tvåfackskärl för mat- och restavfall ingår i abonnemanget. 

Abonnenten måste själv köra förpackningar och tidningar till återvinningsstation eller 

återvinningscentral. 

 

Kärl 1 Tömningar Grund- Rörlig Total    
 per år avgift avgift avgift/år    

190 l 26 1600 kr 1180 kr 2780 kr    

190 l 52 * 1600 kr 5440 kr 7040 kr    

        

370 l 26 1600 kr 2355 kr 3955 kr    

370 l 52 * 1600 kr 7125 kr 8725 kr    
 

* Nytecknas ej från 1 april 2023. 

 

 

Restavfall samt tidningar och förpackningar ** 

Tre kärl samt plastsäckar för totalt fem återvinningsfraktioner ingår i abonnemanget. 

 

Kärl 1: Ett enfackskärl för restavfall 

Kärl 2: Ett enfackskärl för pappersförpackningar samt säck för plastförpackningar 

Kärl 3: Ett tvåfackskärl för tidningar samt förpackningar av metall och glas 

 

Kärl 1 Tömningar Kärl 2 Kärl 3 Tömningar Grund- Rörlig Total 
 per år   Per år avgift avgift avgift/år 

190 l 26 240 l 240 l 13 1600 kr 3605 kr 5205 kr 

190 l 52 * 240 l 240 l 13 1600 kr 8550 kr 10 150 kr 

        

370 l 26 240 l 240 l 13 1600 kr 7200 kr 8800 kr 

370 l 52 * 240 l 240 l 13 1600 kr 11 225 kr 12 825 kr 

* Nytecknas ej från 1 april 2023.     ** Nytecknas ej från 1 januari 2024. 

 

Restavfall ** 

Ett enfackskärl för restavfall ingår i abonnemanget. 

Abonnenten måste själv köra förpackningar och tidningar till återvinningsstation eller 

återvinningscentral. 

Kärl 1 Tömningar Grund- Rörlig Total    
Restavfall per år avgift avgift avgift/år    

190 l 26 1600 kr 4315 kr 5915 kr    

190 l 52 * 1600 kr 9050 kr 10 650 kr    

        

370 l 26 1600 kr 8625 kr 10 225 kr    

370 l 52 * 1600 kr 12 470 kr 14 070 kr    

* Nytecknas ej från 1 april 2023.     ** Nytecknas ej från 1 januari 2024. 
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Övriga abonnemang för permanentboende och fritidsboende 

Ett enfackskärl för restavfall ingår i abonnemanget. 
 
 
Hemkompost 
För villahushåll där fastighetsägaren fått beviljat från kommunen förlängt tömningsintervall och att  
kompostera allt matavfall på fastigheten. Abonnenten måste själv köra förpackningar och tidningar  
till återvinningsstation eller återvinningscentral.  
 

 
Behållarstorlek 

Tömningar 
per år 

Grund- 
avgift 

Rörlig 
avgift 

Total 
avgift/år 

 

190 l/240 l 13 1600 kr 770 kr 2370 kr  

 
 
Specialdispens 
Personer som inte kan sortera sitt avfall på grund av sjukdom eller liknande kan teckna abonnemang  
för blandat kommunalt avfall (restavfall). För att få teckna abonnemang krävs intyg på att man inte  
kan sortera sitt avfall. Intyg kan ges från vårdcentral, hemtjänst eller liknande.  
Ansökan om abonnemang med specialdispens görs hos NSR.  
Specialdispens beviljas för max 2 år i taget. 
 

 
Behållarstorlek 

Tömningar 
per år 

Grund- 
avgift 

Rörlig 
avgift 

Total 
avgift/år 

 

190 l/240 l 26 1600 kr 1460 kr 3060 kr  

370 l 26 1600 kr 2165 kr 3765 kr  

 
 
Kompletteringskärl 
För villahushåll där det uppstår mycket restavfall, exempelvis blöjor, kan ett abonnemang tecknas i  
kombination med abonnemang med full sortering eller för mat- och restavfall. 
  

 
Behållarstorlek 

Tömningar 
per år 

Total 
avgift/år 

   

190 l/240 l 26 2710 kr    

370 l 26 3010 kr    
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Trädgårdsavfall - Villahushåll 
Tömning varannan vecka under vecka 9–47 eller 10–48. 

 Tömningar Total 
Behållarstorlek per år avgift/år 

370 l kärl 20 1130 kr 

190 l kärl 20 770 kr 

 

 

Trädgårdskärlet ska på tömningsdagen placeras vid tomtgräns invid godkänd farbar väg där 

renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten, eller på annan överenskommen eller 

anvisad plats. Kärlen ska vara framme senast kl. 06.00. 

Om trädgårdskärlet placeras tillsammans med övriga avfallskärl måste trädgårdskärlet stå närmast 

tomtgränsen och max 5 meter in på tomten. 

Dragväg för trädgårdskärl erbjuds inte av arbetsmiljöskäl. 

 

Dragväg - Villahushåll 
Dragväg är en extratjänst som kan beställas genom NSR:s kundservice. 

 

Dragväg kan inte tecknas för trädgårdskärl, 1000-literskärl och grovavfall. 

Dragväg som överstiger 50 meter kan inte nytecknas av arbetsmiljöskäl. 

 

Vägen mellan kärlet och renhållningsfordonet ska vara jämn och hårdgjord. Den bör inte ha någon 

lutning. Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkfri. 

Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se  

 

Kärlen ska placeras 0–5 meter innanför tomtgränsen invid godkänd farbar väg där renhållningsfordon 

kan stanna i anslutning till fastigheten på tömningsdagen, eller på annan överenskommen eller 

anvisad plats.  

Om renhållningsfordonet inte kan stanna i anslutning till fastigheten räknas dragväg från 

renhållningsfordonet fram till första kärlet. Avståndet räknas som enkel väg fram till första kärlet.  

 

Prisexempel - Villahushåll 

Per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal 
meter 

12,50 kr 8,00 kr    

     

  
Tömningar per år (Mat och restavfall) 

Tidningar och 
förpackningar 

   

Dragväg 13 26 52 26    

0–5 m 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr    

6–10 m 163 kr 325 kr 650 kr 208 kr    

11–20 m 325 kr 650 kr 1300 kr 416 kr    

21–30 m 488 kr 975 kr 1950 kr 624 kr    

31–40 m 650 kr 1300 kr 2600 kr 832 kr    

41–50 m 813 kr 1625 kr 3250 kr 1040 kr    
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Grovavfall samt Bygg- och rivningsavfall – Villahushåll 
 

Lämna på Återvinningscentral 

Myndiga personer som är folkbokförda i någon av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, 

Åstorp eller Ängelholm kan lämna sorterat grovavfall samt bygg- och rivningsavfall på NSR:s 

återvinningscentraler.  

Myndiga personer som inte är folkbokförda i någon av de uppräknade kommunerna men som 

tecknat ett avfallsabonnemang för en villafastighet i någon av kommunerna kan lämna sorterat 

grovavfall samt bygg- och rivningsavfall på NSR:s återvinningscentraler.  

För båda ovanstående gäller att de 12 första besöken är kostnadsfria, därefter kostar det 350 kr per 

besök. Återvinningsmaterial som lyder under lagen om producentansvar som till exempel tidningar, 

förpackningar och elektronikavfall lämnas kostnadsfritt. 

 

Hämtning av grovavfall vid fastigheten 

Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar väg där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till 

fastigheten eller på annan överenskommen eller anvisad plats. Grovavfall hämtas som separata och 

oemballerade kollin. 

Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice. 

Hämtning sker normalt inom 14 veckodagar från bokning. 

 

Grovavfall Avgift 

Max 5 kollin 500 kr 

 

Hämtning av bygg- och rivningsavfall vid fastigheten 

Fr.o.m. 1 januari 2023 är det kommunalt ansvar för insamling och hantering av bygg- och 

rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet. 

NSR har avtal med privata entreprenörer som får erbjuda kunderna hämtning av detta. Fakturering 

sker direkt från entreprenören till kunden. Maximal taxa, inklusive hyra av behållare, för tjänsten är: 

Behållare, oavsett storlek Maxpris per insamlingstillfälle 

Kärl, container, storsäck 10 000 kr 
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Tilläggstjänster och andra avgifter - Villahushåll 

 

Felsorteringsavgift – Matavfall Avgift 

Vid felsortering av matavfall utgår felsorteringsavgift.  

Villahushåll, per kärl och tillfälle 50 kr 

  

Extratömning inom tre arbetsdagar eller i samband med ordinarie tömning,  
per behållare och tillfälle 

Avgift 

Då större mängder kommunalt avfall än vad som får plats i avfallsbehållaren 
uppstår tillfälligt på fastigheten kan detta hämtas mot särskild avgift. 
Extratömning kan beställas hos NSR:s kundservice. 

 

Mat/rest-avfall, 190 liter 150 kr 

Mat/rest-avfall, 370 liter 200 kr 

Återvinningsmaterial 150 kr 

Trädgårdsavfall 150 kr 

 

Låst dörr eller grind Avgift 

Om avfallsbehållare placeras innanför låst dörr eller grind utgår avgift för 
öppnande.     
Vid nytecknande accepteras endast dörrar/grindar som är olåsta eller  
försedda med kodlås eller digital nyckel. 
Dörrar/grindar får inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. De ska vara 
försedda med uppställningsanordning och ha tillräcklig storlek. 
Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se  

 

Dörrar/grindar som är olåsta eller har kodlås. Ingår 

Dörrar/grindar som ansluts till NSR:s ”ennyckel-system” (Swedlock) eller har 
tagg/pac-bricka. Pris per kärl och tömning 

 
5 kr 

Dörrar/grindar med fysisk nyckel. Pris per kärl och tömning. 10 kr 

Vid yttre åverkan på Swedlock-lås debiteras reparation, per påbörjad timme 350 kr 

  

SMS-tjänst Avgift 

Villahushåll kan få en påminnelse om att ställa ut sina kärl för tömning. 
Anmäl dig hos NSR:s kundservice. 

Utan 
kostnad 

  

Abonnemangsändring * Per tillfälle Per kärl 

Nytecknande av abonnemang eller ny fraktion 0 kr 0 kr 

Avsluta abonnemang 200 kr 100 kr 

Utöka abonnemang (Fler kärl) 200 kr 0 kr 

Byta kärlstorlek 200 kr 100 kr 

Minska abonnemang (Färre kärl) 200 kr 100 kr 

Återstart, vilande abonnemang 200 kr 0 kr 

* Ingen avgift utgår:  

      - vid ändring av abonnemang inom 2 månader från ägarbyte. 

      - då villahushåll byter till abonnemang med källsortering. 

      - då man byter från en abonnemangsform som upphör. 
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Lock-i-lock – Ett lock som går att öppna från två håll. 

Avgift 
per lock 
och år 

190 l kärl 50 kr 

240 l kärl 75 kr 

370 l kärl 100 kr 

  

 
 
Övriga priser 

Per 
påbörjad 

timme 

Flakbil/servicebil med förare 900 kr 

Renhållningsfordon med förare 1250 kr 

Extrapersonal 350 kr 

Ev. behandlingsavgifter för avfallet tillkommer. 
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FLERFAMILJSFASTIGHETER och VERKSAMHETER 
 

Abonnemang 

 
Flerfamiljsfastighet – Bostadshus med minst tre bostadslägenheter. 

Samfällighetsföreningar med gemensamt avfallsutrymme kan betraktas som flerfamiljsfastighet. 
 

Verksamhet – Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, kontor, hotell, 

båtklubbar m.m. som inte är avsedda för boende. 
 

Avfallskärl – se sidan 7 
 

Matavfall  
 

Flerfamiljsfastigheter: 2 rullar bioplastpåsar för matavfall per hushåll och år ingår i abonnemang för 

matavfall. 

Verksamheter: 1 rulle bioplastpåsar för matavfall per matavfallskärl och år ingår i abonnemang för 

matavfall. 
 

Matavfallspåsar kan beställas hos NSR:s kundservice.  

Beställda påsar hämtas på NSR, Makadamgatan 8 i Helsingborg eller på kommunens 

återvinningscentral efter mottagen bekräftelse eller så bokas utkörning mot särskild avgift. 

Kontakta NSR:s kundservice för beställning och eventuell utkörning. 

 Tömningar Total 
Behållarstorlek per år avgift/år 

140 l kärl (Verksamheter) 26 1510 kr 

 52 2150 kr 

190 l/240 l kärl  26 1510 kr 

(Flerfamiljsfastigheter) 52 2150 kr 

370 l kärl * 26 3325 kr 

 52 4725 kr 

Markbehållare, 0–3 kbm ** 26 6400 kr 

Inkl. insatssäckar 52 12 800 kr 

Markbehållare, 0–3 kbm ** 26 6000 kr 

Exkl. insatssäckar 52 12 000 kr 

Markbehållare (per tömning) Nivåvakt **** 300 kr 

Matavfallstank, 0–5 kbm *** 915 kr/tömning 

* Nytecknas ej av arbetsmiljöskäl. 

** Kontakta NSR i god tid före installation för information om placering och godkända  

     lyftanordningar. NSR hanterar inte kundernas egna insatssäckar. 

*** NSR ansvarar för tömning av matavfallstankar vid flerfamiljsfastigheter och verksamheter som    

        ger upphov till matavfall, t.ex. restauranger, storkök och butiker. Tömning beställs hos NSR:s  

        kundservice. Behandlingsavgift 275 kr/ton tillkommer.   

**** Per markbehållare och tillfälle. Kontakta NSR för information. 

Tidningar 
Fr.o.m. 1 januari 2022 är det kommunalt ansvar för insamling av tidningar (returpapper).  

Priser, se sidan 28. 
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Restavfall 

 Tömningar Total 
Behållarstorlek per år avgift/år 

190 l/240 l kärl 26 2945 kr 

  52 5355 kr 

370 l kärl 26 4420 kr 

 52 8035 kr 

660 l kärl 26 5890 kr 

 52 10 710 kr 

1000 l kärl *** 26 8245 kr 

 52 14 995 kr 

Markbehållare, 0–3 kbm * 26 19 100 kr 

Inkl. insatssäckar 52 38 200 kr 

Markbehållare, 3–5 kbm * 26 31 100 kr 

Inkl. insatssäckar 52 62 200 kr 

Markbehållare, 0–3 kbm * 26 18 000 kr 

Exkl. insatssäckar 52 36 000 kr 

Markbehållare, 3–5 kbm * 26 30 000 kr 

Exkl. insatssäckar 52 60 000 kr 

Markbehållare, 0–3 kbm Nivåvakt ** 750 kr 

Markbehållare, 3–5 kbm Nivåvakt ** 1200 kr 

Container – Sidan 21 

* Kontakta NSR i god tid före installation för information om placering och godkända  

     lyftanordningar. NSR hanterar inte kunds egna insatssäckar.  

** Per markbehållare och tillfälle. Kontakta NSR för information. 

*** Nytecknas ej. 

 

Akuttömning – mat- och restavfall 
Akut extratömning beställd före kl. 15.00 vardagar utförs samma dag mot särskild avgift. 

Akuttömning kan endast beställas per telefon. 

Behållarens innehåll Avgift per kärl och tillfälle 

Matavfall 385 kr 

Restavfall 550 kr 

 

Tömning av avfall oftare än en gång i veckan 
Gäller kärl, container och markbehållare. 

  Avgift för 
Tömningsfrekvens  52 tömn/år 

multiplicerat med 

2 ggr/vecka 104 tömningar/år 2,2 

3 ggr/vecka 156 tömningar/år 3,5 

 

Speciella hjälpmedel 

Avgift för speciella hjälpmedel (t.ex. hiss 
eller transportband), per säck/kärl och år  

 
2800 kr 
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Trädgårdsavfall 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

 

Tömning varannan vecka under vecka 9–47 eller 10–48. 

 Tömningar Total 
Behållarstorlek per år avgift/år 

370 l kärl 20 1130 kr 

190 l kärl  20 770 kr 

För 1–4 kärl placerade inomhus tillkommer en avgift på 600 kr/år. 

Kärl som står inomhus ska vara placerade närmast dörren. 

 

Trädgårdskärlet ska på tömningsdagen placeras vid tomtgräns invid godkänd farbar väg där 

renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten, eller på annan överenskommen eller 

anvisad plats. Kärlen ska vara framme senast kl. 06.00. 

Om trädgårdskärlet placeras tillsammans med övriga avfallskärl måste trädgårdskärlet stå närmast 

tomtgränsen och max 5 meter in på tomten. 

Dragväg för trädgårdskärl erbjuds inte av arbetsmiljöskäl. 

 

Evenemangstaxa 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

 

Vid tillfälliga publika evenemang finns det möjlighet att boka avfallshämtning hos NSR. För större 

publika evenemang, miljöstation, evenemangscontainers och för andra kärlstorlekar offereras 

separat. 

Kontakta NSR:s kundservice för mer information och för bokning. Bokning måste göras minst två 

veckor före önskad startdag. 

Evenemangscontainer  Miljöstation med 8 kärl 

Utsättning 1000 kr  Utsättning 500 kr 

Hemtagning inkl. tömning 1000 kr  Hemtagning inkl. tömning 400 kr 

Hyra, max 7 dygn 1000 kr  Kärlhyra, totalt per dygn 80 kr 

Extratömning, vardag 1000 kr  Extratömning, vardag, per kärl 100 kr 

Extratömning, helg Offert  Extratömning, helg Offert 

     

Restavfallscontainer  Evenemangskärl, per 240 l-kärl 

Utsättning 1495 kr  Utsättning 100 kr 

Hemtagning inkl. tömning * 1495 kr  Hemtagning, inkl. tömning, ÅV/mat 50 kr 

Hyra, per dygn 200 kr  Hemtagning inkl. tömning, rest 100 kr 

Extratömning, vardag 1400 kr  Hyra, per dygn, ÅV/mat 10 kr 

Extratömning, helg Offert  Hyra, per dygn, rest 20 kr 

* Behandlingsavgift 1300 kr/ton  Extratömning, vardag 100 kr 

   tillkommer    Extratömning, helg Offert 

   ÅV/mat = Kärl för återvinningsmaterial  

Fettunna för frityrolja och likn. 100 kr/tunna  eller matavfall 

   Rest = Kärl för restavfall 
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Dragväg 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

Dragväg är en extratjänst som kan beställas genom NSR:s kundservice. 

 

Dragväg kan inte tecknas för trädgårdskärl, 1000-liters, farligt avfall och grovavfall. 

Dragväg som överstiger 50 meter kan inte nytecknas av arbetsmiljöskäl. 

 

Vägen mellan kärlet och renhållningsfordonet ska vara jämn och hårdgjord. Den bör inte ha någon 

lutning. Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkfri. 

Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se  

 

Kärlen ska placeras 0–5 meter innanför tomtgränsen invid godkänd farbar väg där renhållningsfordon 

kan stanna i anslutning till fastigheten på tömningsdagen, eller på annan överenskommen eller 

anvisad plats.  

Om renhållningsfordonet inte kan stanna i anslutning till fastigheten räknas dragväg från 

renhållningsfordonet fram till första kärlet. Avståndet räknas som enkel väg fram till första kärlet.  

 

Prisexempel – Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

Per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter 12,50 kr    

    

 Tömningar per år    

Dragväg 13 26 52    

0–5 m 0 kr 0 kr 0 kr    

6–10 m 163 kr 325 kr 650 kr    

11–20 m 325 kr 650 kr 1300 kr    

21–30 m 488 kr 975 kr 1950 kr    

31–40 m 650 kr 1300 kr 2600 kr    

41–50 m 813 kr 1625 kr 3250 kr    
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Grovavfall (kommunalt avfall) 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

 

Lämna på Återvinningscentral 

Myndiga personer som är folkbokförda i någon av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, 

Åstorp eller Ängelholm kan lämna sorterat grovavfall på NSR:s återvinningscentraler.  

De 12 första besöken är kostnadsfria, därefter kostar det 350 kr per besök. Återvinningsmaterial som 

lyder under lagen om producentansvar som till exempel tidningar, förpackningar och elektronikavfall 

lämnas kostnadsfritt. 

 

 

 

Budad hämtning 

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters lastning 500 kr 

Per lastningsminut utöver 5 minuter 100 kr 

 

Schemalagd hämtning 

26 eller 52 hämtningar per år. Pris per hämtning.  

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters lastning 450 kr 

Per lastningsminut utöver 5 minuter 100 kr 

 

Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice. 

Hämtning sker normalt inom 14 veckodagar från bokning. 
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Container och Autoflak/Lastväxlare 
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

 

Container – Restavfall  

 Tömningar Total 
Behållarstorlek per år avgift/år 

3 kbm 26 21 700 kr 

 52 384 60 kr 

6 kbm 26 38 460 kr 

 52 66 300 kr 

8 kbm 26 46 250 kr 

 52 79 660 kr 

10 kbm 26 49 880 kr 

 52 94 400 kr 

   

Tilläggsavgifter - container Total avgift 

Utsättning 1495 kr 

Hemtagning * 1495 kr 

Bomkörning 400 kr 

Container med inkastluckor 1000 kr/år 

* Tömning och behandlingsavgift ingår. 

 

Autoflak/Lastväxlare – Restavfall, matavfall och trädgårdsavfall   

 Hyra 
Behållarstorlek per år per månad per vecka * 

18–42 kbm 20 000 kr 2000 kr 1200 kr 
    

Utsättning 550 kr 
     

Tömning 

Startavgift, 1 timme 800 kr 

Per påbörjad halvtimme utöver första timmen 400 kr 
  

Behandlingsavgift Per ton 

Restavfall 1300 kr 

Matavfall 900 kr 

Felsorterat matavfall 1300 kr 

Trädgårdsavfall 375 kr 
  

Hemtagning ** 550 kr 
  

Tilläggsavgifter 

Losstagning av komprimatorbehållare och nätning 
ingår i timdebiteringen. 

 

Bomkörning 300 kr 

* Minimidebitering är en vecka 

** Behandlingsavgift tillkommer om behållaren innehåller avfall. 
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Tilläggstjänster och andra avgifter 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 
 

Felsorteringsavgift – Matavfall Avgift 

Vid felsortering av matavfall utgår felsorteringsavgift.  

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per kärl och tillfälle 50 kr 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per markbehållare och tillfälle 500 kr 

  

Överfullt – Flerfamiljsfastigheter och verksamheter Avgift 

Då kärlen är överfulla vid tömning och därmed kräver extra manuell hantering.  

Restavfall och matavfall, per kärl och tillfälle 500 kr 

Tidningar och förpackningar, per kärl och tillfälle 400 kr 

Container, samtliga fraktioner, per kubikmeter, per tillfälle 250 kr 
  

Extratömning inom tre arbetsdagar eller i samband med ordinarie tömning,  
per behållare och tillfälle 

Avgift 

Då större mängder kommunalt avfall än vad som får plats i avfallsbehållaren 
uppstår tillfälligt på fastigheten kan detta hämtas mot särskild avgift. 
Extratömning kan beställas hos NSR:s kundservice. 

 

Restavfall – kärl 190–370 l 300 kr 

Restavfall – kärl 660–1000 l  350 kr 

Matavfall, återvinningsmaterial, kärl 140–370 l  150 kr 

Återvinningsmaterial, kärl 660–1000 l  200 kr 

Trädgårdsavfall 150 kr 

Markbehållare, 0–3 kbm, matavfall (inkl. insatssäck)  1025 kr 

Markbehållare, 0–3 kbm, restavfall (inkl. insatssäck) 1185 kr 

Markbehållare, 3–5 kbm, restavfall (inkl. insatssäck) 1565 kr 

Markbehållare, 0–3 kbm, matavfall (exkl. insatssäck) 1000 kr 

Markbehållare, 0–3 kbm, restavfall (exkl. insatssäck) 1140 kr 

Markbehållare, 3–5 kbm, restavfall (exkl. insatssäck) 1520 kr 

Container, 3 kbm, restavfall 970 kr 

Container, 6 kbm, restavfall  1625 kr 

Container, 8 kbm, restavfall  2060 kr 
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Låst dörr eller grind  Avgift 

Om avfallsbehållare placeras innanför låst dörr eller grind tas en avgift ut för 
att låsa upp dem. 
Dörrar/grindar får inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. De ska vara 
försedda med uppställningsanordning och ha tillräcklig storlek. 
Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se 

 

Dörrar/grindar som är olåsta eller har kodlås. Ingår 

Dörrar/grindar som ansluts till NSR:s ”ennyckel-system” (Swedlock) eller har 
tagg/pac-bricka. Pris per fraktion och tömning. 

 
5 kr 

Dörrar/grindar med fysisk nyckel. 
Pris per fraktion och tömning 

 
10 kr 

Vid yttre åverkan på Swedlock-lås debiteras reparation, per påbörjad timme 350 kr 

  

Abonnemangsändring *  Per tillfälle Per kärl 

Nytecknande av abonnemang eller ny fraktion 0 kr 0 kr 

Avsluta abonnemang 200 kr 100 kr 

Utöka abonnemang (Fler kärl) 200 kr 0 kr 

Byta kärlstorlek 200 kr 100 kr 

Minska abonnemang (Färre kärl) 200 kr 100 kr 

Återstart, vilande abonnemang 200 kr 0 kr 

* Ingen avgift utgår:  

      - vid ändring av abonnemang inom 2 månader från ägarbyte. 

      - vid utökande av antalet kärl för matavfall, tidningar eller förpackningar vid flerfamiljsfastigheter    

        och verksamheter. 

Utkörning av matavfallspåsar  Avgift 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per tillfälle 450 kr 

 
 

 

 
Lock-i-lock – Ett lock som går att öppna från två håll  
 

Avgift 
per lock 
och år 

190 l kärl 50 kr 

240 l kärl 75 kr 

370 l kärl 100 kr 
 
 

 

 
Inkastluckor 

Pris per 
lucka 
och år 

  660 l kärl 100 kr 

1000 l kärl 100 kr 

  

 
 
Övriga priser  

Per 
påbörjad 

timme 

Flakbil/servicebil med förare 900 kr 

Renhållningsfordon med förare 1250 kr 

Extrapersonal 350 kr 

Ev. behandlingsavgifter för avfallet tillkommer. 
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SLAMTÖMNING 

 
Abonnemang ska tecknas för regelbunden, schemalagd tömning av slam. Avgifterna som anges gäller 

vid maximalt 20 meters slanglängd mellan renhållningsfordonets uppställningsplats och anslutnings-

punkt till anläggningen som ska tömmas. Vid längre slanglängd än 20 meter tas särskild avgift ut. 

 

Inför slamtömning ska fastighetsägaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom 

slamsugning eller med kranbil (fosforfällor). Brunnen eller tanken ska vara frilagd, väl synlig, tydligt 

markerad och lättillgänglig för tömning. Körbar väg fram till brunnen/tanken ska finnas. Behövs 

framgrävning, handräckning eller utnyttjande av särskild inhyrd lyftanordning för lockets avlägsnande 

utgår särskild avgift. 

Brunnslock får väga max 25 kg. 

 

För att minska risken för skador på våra fordon ska det finnas en fri bredd på minst 5,5 meter och en 

fri höjd på minst 4,7 meter där fordonet ska köra. Vägen ska vara minst 3,5 meter bred. 

Enskild väg och tomtmark som utnyttjas, ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den 

är körbar för renhållningsfordon. 

 

Priset ”Schemalagd årlig tömning” gäller första tömningen per år. Om man önskar fler schemalagda 

tömningar per år betalar man för ”Budad tömning inom 7 dagar” för övriga. 

 

Budad tömning utförs vardagar inom 7 resp. 2 arbetsdagar. 

 

Bomkörning – Debiteras då planerad tömning av brunn/tank inte kan utföras på grund av hinder som 

entreprenören inte råder över. 

 

Beställning av slamtömning görs hos NSR:s kundservice 

 

 

Två- och trekammarbrunnar, minireningsverk *, septiktankar och 

slamavskiljare 

Tömning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning. 

Fastighetsägaren ska förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning. 

 Schemalagd Budad tömning 
Brunnsstorlek årlig tömning inom 7 dagar inom 2 dagar 

0 – 1,5 kbm 1075 kr 1240 kr 1400 kr 

1,5 – 2,5 kbm 1515 kr 1680 kr 1845 kr 

Över 2,5 kbm ** 1860 kr 2025 kr 2190 kr 

* Minireningsverk – Inplastad instruktion för handhavande och tömning ska finnas på anläggningen  

    i samband med tömning, lätt åtkomlig för tömningspersonalen. 

** Tillägg per kbm över 2,5 kbm 250 kr 
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Slutna tankar 

Tömning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning. 

Fastighetsägaren ska förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning. 

 Schemalagd Budad tömning 
Brunnsstorlek årlig tömning inom 7 dagar inom 2 dagar 

0 – 1,5 kbm 1075 kr 1240 kr 1400 kr 

1,5 – 3,0 kbm 1650 kr 1815 kr 1980 kr 

3,0 – 5,0 kbm 1860 kr 2025 kr 2190 kr 

5,0 – 6,0 kbm * 2240 kr 2405 kr 2565 kr 

* Tillägg per kbm över 6 kbm 375 kr 

 

 

Akuttömning av slamavskiljare eller sluten tank             
Kan endast beställas per telefon. 

Tömning bokas genom NSR:s kundservice. När NSR:s kundservice har stängt tas beställningen emot 

på jourtelefon 010-45 00 500.  

Fastighetsägaren ska förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning. 

Akuttömning Avgift 

Tömning samma dag - Beställning vardagar före kl. 14.00 4225 kr 

Tömning nästa arbetsdag Beställning vardagar.  2600 kr 

Tömning inom 4 timmar - Beställning vardagar samt lördagar, 
söndagar och helgdagar 

 
6100 kr 

Tömning inom 24 timmar - Beställning vardagar samt lördagar, 
söndagar och helgdagar 

 
5400 kr 

Gäller ej fettavskiljare. 

 

Fettavskiljare 

Avfall från fettavskiljare omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och ska samlas in genom 

kommunens försorg. Tömning ska ske minst två gånger per år enligt kommunens renhållnings-

ordning. 

 Schemalagd Budad tömning 
Brunnsstorlek årlig tömning inom 7 dagar inom 2 dagar 

0 – 1,5 kbm 1675 kr 1830 kr 1980 kr 

1,5 – 2,5 kbm 1870 kr 2025 kr 2180 kr 

Över 2,5 kbm 2445 kr 2600 kr 2755 kr 

 

 

Fosforfällor  
Tömning ska utföras i den omfattning som kommunen bestämmer. 

Tid på plats, per påbörjad timme 1590 kr 

Behandlingsavgift, per kbm 130 kr 
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Köksbrunnar, sjunkbrunnar och gårdsbrunnar 

Ex. BDT-brunnar 

Tömning i samband med schemalagd tömning av slamavskiljare 
eller sluten tank.                                                                       0–500 l 

 
525 kr 

                                                                                              501–1500 l         925 kr 

Tömning vid andra tillfällen  1590 kr 

Behandlingsavgift 150 kr/ton tillkommer.  

 

Toalettbodar 

Ex. ”Bajamaja” 

Toalettbod inkl. 1 kbm slam, per tillfälle 1370 kr 

Saneringsvätska, per liter  130 kr 

 

Extra tjänster    

Slanglängd, per påbörjade 5 meter utöver 20 meter 110 kr 

Bomkörning 550 kr 

Slamsugning, per timme 1135 kr 

Extrapersonal, per timme 420 kr 

Extrahämtning av latrin (Två säckar vid ordinarie hämtning) 150 kr 
 

Vegetabiliskt och animaliskt fett, frityrolja  
Hämtning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning. 

Beställning av hämtning görs hos NSR:s kundservice. Behållare tillhandahålles av NSR. 

Pris per fat och tömning 500 kr 

 

 

Hämtning av latrin 
Latrin uppsamlas i 45-liters engångsbehållare av plast. I abonnemanget ingår engångsbehållare med 

lock och plastsäckar. På hämtningsdagen ska abonnenten knyta ihop plastsäcken och sedan placera 

den väl förslutna behållaren vid renhållningsfordonets uppställningsplats. Latrinkärl hämtas inte i 

klosettutrymme. 

 
Abonnemang 

Hämtningar 
per år 

Total 
avgift/år 

Villahushåll, permanentboende 52 6850 kr 

Villahushåll, fritidsboende * 28 3650 kr 

* Hämtning varje vecka under vecka 18–38. En gång per månad övriga månader. 
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Serviceavgifter 2023 

Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 

Höganäs kommun  
Kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall 

Samtliga priser är inklusive moms. 

 

Enligt beslut i NSR:s styrelse 2022-10-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gäller fr.o.m. 1 april 2023  
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Hämtning av tidningar och förpackningar av papper, hårdplast, mjukplast, 

metall samt färgat och ofärgat glas  
Fr.o.m. 1 januari 2022 är det kommunalt ansvar för insamling av tidningar (returpapper). Se nedan. 

  Total avgift per år 

 Hämtningar Förpackningar av 
Behållare  Tidningar Papper Glas * Metall Glas/Metall Plast ** 

190 l/240 l  13 480 kr 480 kr 480 kr 480 kr 635 kr 635 kr 

kärl 26 875 kr 875 kr 875 kr 875 kr 1155 kr 1155 kr 

 52 1705 kr 1705 kr 1705 kr 1705 kr 2255 kr 2255 kr 

240 l Säck 13      635 kr 

 26      1155 kr 

 52      2255 kr 

370 l kärl 13 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 790 kr 790 kr 

 26 905 kr 905 kr 905 kr 905 kr 1435 kr 1435 kr 

 52 1770 kr 1770 kr 1770 kr 1770 kr 2800 kr 2800 kr 

660 l kärl 13 550 kr 550 kr    1045 kr 

 26 1000 kr 1000 kr    1900 kr 

 52 1950 kr 1950 kr    3705 kr 

3 kbm  13 4930 kr 4930 kr 4930 kr 4930 kr 4930 kr 4930 kr 

container 26 9860 kr 9860 kr 9860 kr 9860 kr 9860 kr 9860 kr 

 52 19 720 kr 19 720 kr 19 720 kr 19 720 kr 19 720 kr 19 720 kr 

 Budning 400 kr 400 kr 400 kr 400 kr 400 kr 400 kr 

6 kbm 13 5430 kr 5430 kr 5430 kr 5430 kr 5430 kr 5430 kr 

container 26 10 860 kr 10 860 kr 10 860 kr 10 860 kr 10 860 kr 10 860 kr 

 52 21 720 kr 21 720 kr 21 720 kr 21 720 kr 21 720 kr 21 720 kr 

 Budning 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 

8 kbm 13 5430 kr 5430 kr 5430 kr 5430 kr 5430 kr 5430 kr 

container 26 10 860 kr 10 860 kr 10 860 kr 10 860 kr 10 860 kr 10 860 kr 

 52 21 720 kr 21 720 kr 21 720 kr 21 720 kr 21 720 kr 21 720 kr 

 Budning 650 kr 650 kr 650 kr 650 kr 650 kr 650 kr 

Mark- 6 3900 kr 3900 kr 3900 kr 3900 kr 3900 kr 3900 kr 

behållare 13 7800 kr  7800 kr  7800 kr  7800 kr  7800 kr  7800 kr  

**** 26 15 600 kr 15 600 kr 15 600 kr 15 600 kr 15 600 kr 15 600 kr 

 52 31 200 kr 31 200 kr 31 200 kr 31 200 kr 31 200 kr 31 200 kr 

 Nivåvakt*** 600 kr 600 kr 600 kr 600 kr 600 kr 600 kr 

 Budning*** 1200 kr 1200 kr 1200 kr 1200 kr 1200 kr 1200 kr 

* Färgat resp. ofärgat glas 

** Mjukplastsäck ska vara losstagen och knuten vid hämtning. Max 5 säckar per hämtningstillfälle.    

     Mjukplastsäckar ingår i abonnemanget. 

*** Per markbehållare och tillfälle. Kontakta NSR för information. 

**** Kontakta NSR i god tid före installation för information om placering och godkända  

          lyftanordningar. NSR hanterar inte kundernas egna insatssäckar.  

          För insatssäckar tillkommer 45 kr/tömning. 

 

* Tömning och ev. behandlingsavgift ingår. 

 

 

Tilläggsavgifter – container  Total avgift 

Utsättning 1495 kr 

Hemtagning * 1495 kr 

Bomkörning 400 kr 

Container med inkastluckor 1000 kr/år 
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Extratömning 
Extratömning av kärl och säck – Se sidan 21 

 

Tömning av avfall oftare än en gång i veckan 
Se sidan 16 

 

Dragväg – tidningar och förpackningar 
För information om dragväg – Se sidan 18 

 

Ljuskällor, batterier och småelektronik från flerfamiljsfastigheter 

 Total avgift/år 

Tömningar 
per år 

 
Småel-paket * 

Enbart  
batteribox ** 

13 1625 kr 1300 kr 

6 815 kr 600 kr 

3 450 kr 300 kr 

* Ljuskällor, batterier och småelektronik 
** Nytecknas ej. 

 
 

  

Extratömning Avgift 

Per tillfälle 250 kr 

 

 

Tilläggstjänster och andra avgifter – Se sidan 21 
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Sortera ditt avfall  

och låt det bli resurser! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NSR AB   251 89 Helsingborg    

042-400 13 40     kundservice@nsr.se     www.nsr.se 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2022-11-22    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2022/83 
§ 124 
HÖGANÄS KOMMUNS INTERNA KONTROLLPLAN 2023 
Sammanfattning av ärendet   
Enligt kommunallagen (6 kap 6§) är kommunen skyldig att årligen genomföra en intern kontroll med 
syfte att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt, samt de lagar och föreskrifter som styr verksamheten. För att uppfylla detta syfte tar 
nämnderna och bolagen varje år fram interna kontrollplaner för sina respektive verksamhetsområden. 
Planen innehåller en riskanalys där potentiella risker inom verksamheten identifieras och bedöms 
utifrån sannolikhets- och konsekvensgrad samt prioriterade risker som ska granskas och/eller åtgärdas 
av nämnden/bolaget. 
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att det finns god intern kontroll hos kommunens 
nämnder och helägda bolag. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och har uppsiktsplikt över nämnderna och bolagens verksamhet.  
 
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning bedömer att nämnderna och kommunens helägda bolag 
har följt anvisningarna och tagit fram godkända interna kontrollplaner för 2023. I enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut den 30 oktober 2014, § 111 (val av förtroendevalda avseende intern 
kontroll) har förtroendevalda varit delaktiga i arbetet med framtagande av risk- och 
väsentlighetsanalyser samt planer. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, sammanställd intern kontrollplan för kommunens 
förvaltningar och helägda bolag 2023, 
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, sammanställd risk- och väsentlighetsanalys för 
Höganäs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2023, 
Kommunstyrelsen, beslut den 11 oktober 2022, § 176, 
Överförmyndarnämnden, beslut den 26 oktober 2022, § 17, 
Utbildningsnämnden, beslut den 20 oktober 2022, § 49, 
Socialnämnden, beslut den 21 september 2022, § 127, 
AB Höganäshem, beslut den 10 oktober 2022, § 44, 
Höganäs Energi AB, beslut den 10 oktober 2022, § 8, 
Höganäs Omsorg AB, beslut den 19 september 2022, § 68, 
Bygg- och miljönämnden, beslut den 6 oktober 2022, § 212. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna respektive interna kontrollplaner för 2023 för kommunens förvaltningar och helägda 
bolag.  
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 

Page 2 of 3Page 53 of 735



 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2022-11-22    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-12-23 
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Inledning 

 

Kommunstyrelsens förvaltningar, har med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys tagit fram ett förslag till intern kontrollplan för år 2023. 

 

Förvaltningarna utgår från gemensamma riktlinjer och anvisningar, detta ska vägleda dem i arbetet med den risk- och  

väsentlighetsanalys som ligger som underlag till den interna kontrollplanen. Förvaltningarna uppmanas att hålla riskworkshop för att identifiera, prioritera  

och hantera aktuella risker, genom att samla en bred grupp med olika typer av kompetenser kan riskerna identifieras och diskuteras från olika perspektiv. I  

anvisningarna finns även avsnitt som beskriver vikten av att tydligt formulera både risk och kontrollmoment, så att kontrollmomenten går att följa upp och  

bedömning kan göras av uppföljningen.  

 

Denna rapport visar resultatet av nämndernas, och kommunens helägda bolags risk- och väsentlighetsanalyser. Risker som valts att hanteras som  

kontrollmoment går vidare till respektives interna kontrollplan 2023 och kommer följas upp under 2023. Även de risker som valts att hanteras som  

direktåtgärder kommer att följas upp under året och resultaten presenteras i samband med uppföljningen av interna kontrollplan 2023. 
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nämnd

Direktåtgärder 

2022

Direktåtgärder 

2023

Kontrollmoment 

2022

Kontrollmoment 

2023

Kommunövergripande 1 1

Överförmyndarnämnden 4 2 3

Kommunstyrensens 

förvaltningar 5 12 18 19

Bygg och miljönämnden 2 3 1

Utbildningsnämnden 3 1 2 2

Socialnämnden 1 3 3

Höganäs omsorg AB 3 3

Höganäshem AB 9 3

Höganäs energi AB 1 3 4

Summa 12 17 44 39

Åtgärder i risk- och väsentlighetsanalysen

 

Sammanställning och 

jämförelser över åtgärder i 

nämndernas risk- och 

väsentlighetsanalyser 

2022/2023 
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KOMMUNÖVERGRIPANDE 

 

Legala 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 GDPR 
Risk att det kan råda oklarhet om vikten 
av inventering och registrering av 
personuppgiftsbehandling vilket kan leda 
till att risker inte identifieras och att 
skyddsåtgärder inte vidtas. Vilket kan 
leda till personuppgiftsincidenter samt att 
förordningen inte följs. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment Risken väljs att kontrolleras under 2023 då vi 
bedömer riskvärdet högt och det berör alla 
verksamheter. Kontrollen kommer göras av 
alla förvaltningar och kommer ge oss mer 
kunskap om risken. 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 

  

Process 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Långvariga relationer mellan 
ställföreträdare och beslutsfattare 
Risk för att ärenden med ställföreträdare 
som haft uppdrag under lång tid inte 
hanteras lika ingående som ärenden 
med nyare ställföreträdare vilket kan leda 
till rättsförluster för huvudmannen. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Rutin finns om att samma medarbetare 
inte ska granska samma huvudmans 
årsräkning mer än tre år i följd. 

 Kontroll av ställföreträdare 
Risk för att missad kontroll av 
ställföreträdare på grund av hög 
arbetsbelastning eller liknande kan leda 
till negativa konsekvenser för 
huvudmannen eller kommunen. 

1. Osannolikt 5. Mycket 
allvarlig 

5 Accepteras Väl fungerande rutin finns, men då det 
är en risk som alltid är aktuell och kan 
leda till allvarliga konsekvenser ska den 
finnas med i riskanalysen. 

 Arvskiften 
Risk för att överförmyndarnämnden ger 
felaktigt samtycke till arvskifte. 

2. Mindre 
sannolikt 

5. Mycket 
allvarlig 

10 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Rutin finns om att alla arvskiften 
granskas av två medarbetare. 

 Avsaknaden av rutinbeskrivningar 
Risk för att avsaknaden av 
rutinbeskrivningar vid frånvaro av 
expeditionens medarbetare kan leda till 
att ärenden hanteras felaktigt eller inte 
alls. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Rutinbeskrivningar har upprättats. 

 Granskning av huvudmans 
årsräkningar av samma medarbetare 
Risk för att samma medarbetare 
granskar samma huvudmans årsräkning 
flera år på rad vilket kan leda till att 
brister inte uppmärksammas i 
redovisningen. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Rutin finns om att samma medarbetare 
inte får granska samma huvudmans 
årsräkningar mer än tre år i rad. 
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  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Klagomål på ställföreträdare 
Risk för att huvudmannen far illa på 
grund av att klagomål på 
ställföreträdaren inte utreds tillräckligt. 

3. Möjlig 5. Mycket 
allvarlig 

15 Kontrollmoment Eftersom antalet klagomål varje år är 
litet, behöver vi ha kvar risken som 
kontrollmoment under ytterligare ett år 
för att kunna kontrollera risken. 

 Uppföljning av att konto 
överförmyndarspärrats 
Risk för att huvudmannen förlorar kapital 
på grund av att ställföreträdare inte har 
överförmyndarspärrat konto 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Rutin har upprättats innebärande att 
ställföreträdaren i förekommande fall 
uppmanas att inkomma med bevis om 
överförmyndarspärr senast två veckor 
efter att förteckningen granskats. 

 Huvudman som bor själv eller hos 
anhörig/ställföreträdare 
Risk för att missförhållanden i utförandet 
av godemans- eller förvaltarskapet inte 
kommer till överförmyndarnämndens 
kännedom på grund av att 
överförmyndarnämnden inte har någon 
att kontakta angående hur 
ställföreträdarskapet sköts, vilket kan 
leda till huvudmannen far illa. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment Eftersom risken är direkt kopplad till 
överförmyndarnämndens övergripande 
uppdrag att ansvara för tillsynen av 
gode män och förvaltare, är det viktigt 
att kontrollera denna risk. 

 Godmanskap som kan ersättas av 
mindre ingripande åtgärder 
Risk för att godmanskap som inte 
behövs fortgår, på grund av att 
huvudmannens hälsotillstånd eller 
hjälpbehov förändrats, vilket kan leda till 
att huvudmän som klarar sig själva eller 
kan få hjälp genom anhöriga alltjämt har 
god man. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment Överförmyndarnämndens handläggning 
ska vara rättssäker. Om 
förutsättningarna för ett godmanskap 
inte är uppfyllda, finns ingen laglig 
grund för godmanskapet. Det är därför 
viktigt att kontrollera denna risk. 
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

  

Ekonomi 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Obetalda leverantörsfakturor. 
Risk för att leverantörsfakturor inte 
betalas i tid på grund av att beställaren 
inte uppger korrekt information vid 
beställning. Vilket resulterar i fakturorna 
inte kan läsas in elektroniskt, 
dröjsmålsfakturor, samt merarbete för 
verksamheten. 

5. Mycket 
sannolikt 

3. Kännbar 15 Kontrollmoment Risken har omvärderats och med ny 
formulering. Åtgärder har satts in under 
2021/2022 och vi då riskvärdet 
fortfarande är högt kommer risken 
kontrolleras under 2023 för att se att 
åtgärderna minimerat risken. 

 Pensionskostnader 
Risk att pensionskostnader ökar utan 
kontroll, på grund av att kunskap, insikt 
och kommunikationen saknas vid 
beslutsfattande i frågor om lön och 
anställning. Detta kan leda till att stora 
budgetavvikelser uppstår på andra 
verksamheter än där beslutet tas såsom 
Finans. 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Denna risk direkt åtgärdas 2022, 
bedömningen är därför att befintliga 
åtgärder räcker i nuläget. 

  

Personal 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Kompetensbrist. 
Risk för kompetensbrist på grund av att 
det är svårt att få tag i rätt kompetens 
och att kompetens slutar vilket kan leda 
till kunskapsglapp. 

2. Mindre 
sannolikt 

4. Allvarlig 8 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Risken hanteras tillsammans med 
kompetensförsörjningsplanen och 
eftersom denna risk gäller för hela 
kommunen anser 
Kommunledningskontoret att befintliga 
åtgärder räcker i nuläget. 
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  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 LAS 
Risk för att medarbetare får 
företrädesrätt eller konverteras till 
anställning, på grund av bristande rutiner 
eller kompetens hos chef. Vilket kan leda 
till att vi inte får rätt kompetens på 
avdelningen samt utmaning att hålla 
budget 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Åtgärder har gjorts för att minska risken 
och vi bedömer därför att befintliga 
åtgärder räcker. 

 Rätt lön 
Risk för att medarbetare inte erhåller rätt 
lön i rätt tid på grund av att chef inte 
hanterar ärende i personalsystemen i rätt 
tid. Vilket kan leda till att den enskilde 
medarbetaren kan erhålla löneskuld och 
vid avslut av anställning kan 
arbetsgivarens varumärke drabbas. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Rutiner och information kommer att 
upprättas och kommuniceras ut i 
organisationen för att stödja cheferna 
och chefsstöden till att göra rätt i rätt 
tid. Möjlighet till digitalisering av 
processerna kommer också ses över. 
Bedömningen är att befintliga åtgärder 
och rutiner räcker. 

 Risk för ohälsa hos medarbetare 
Risk för ohälsa och risker i arbetet.  
På grund av chefer och medarbetare 
saknar kompetens, resurser och 
befogenheter för att säkerställa 
arbetsmiljön i våra verksamheter. Vilket 
kan leda till sjukskrivningar, 
arbetsskador. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Styrdokument, mallar och 
utbildningspaket ses över och kommer 
bidra till att säkra chefernas kompetens, 
resurser och befogenheter. Uppföljning 
kommer att ske i den årliga 
uppföljningen. Bedömningen är därför 
att befintliga åtgärder räcker. 

Kommunikation 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Obesvarade ärenden 
Risk för att de som kontaktar kommunen 
inte får svar inom 48 timmar. På grund 
av att ärenden som skickas ut till 
verksamheten inte besvaras i tid. Vilket 
kan leda till missnöjda medborgare, 
försämrat varumärke och att viktig 
information från våra medborgare inte 
blir läst i tid. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Kontrollmoment Risken kommer kontrolleras på KLK då 
vi vill få mer kunskap om risken. 
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Upphandling 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Avvikelser rutin & process inom 
kundverksamhet vid upphandling 
Risk för att tilldelningen sker på ej 
uppfyllda krav vid upphandling av IT-
system/tjänster på grund av att rutiner 
och kunskap saknas för kontroll av att 
ställda krav uppfyllts. Detta kan leda till 
negativt påverka kommunens IT-
säkerhet, ökad arbetsbelastning i form av 
anpassningar och problem vid införande 
med minskat digitaliseringsstöd till 
koncernens övriga verksamheter. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Nya rutiner har tagits fram för att 
minska risken, bedömningen är att 
befintliga åtgärder och rutiner räcker. 

 Risk att vi inte följer avtal, 
Risk att vi inte följer avtal, på grund av 
avsaknad av systematik och uppföljning 
av avtal. Vilket kan leda till ineffektivt 
arbetssätt, att kommunen får betala 
skadestånd, vite, får dålig publicitet. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Direktåtgärder Risken väljs att direkt åtgärdas då 
riskvärdet bedöms högt. 

IT 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Informationssäkerhet 
Risk för att riktlinjerna för 
informationssäkerhet inte efterlevs när 
det gäller systemförvaltnings -och 
dokumenthanteringsplaner, 
På grund av att dessa inte är kända eller 
att det inte finns någon beställare eller 
systemägare utsedd. Detta kan leda till 
att information kommer i fel händer eller 
att verksamhetssystem inte är 
kompatibla med Höganäs kommuns IT-
plattform med höga kostnader som följd 
eller i värsta fall inte går att implementera 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Under 2021 har riktlinjer för 
informationssäkerhet tagits fram och 
beslutats, vilket reducerar risken och 
som gör att befintliga rutiner och 
åtgärder bedöms räcka. 
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  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 E-post som inte kommer fram 
Risk att information och beslut inte 
kommer fram på grund av att kommunen 
är svartlistade och att vissa mailadresser 
inte går att använda. Vilket kan leda till 
försämrat varumärke, förtroende och att 
viktiga beslut inte når medborgare 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Införandet av M365 kommer att ge 
kommunen nya verktyg som ger en 
högre säkerhet. Då riskvärde bedöms 
som lägre anser vi att inbyggda 
åtgärder och nuvarande rutiner räcker. 

 minskat utbud IT-produkter 
Risk för att inköp av IT-produkter inte 
finns att tillgå på grund av den politiska 
världsutvecklingen förändras. Viket kan 
leda till minskad digitaliseringsutveckling, 
ökade kostnader och säkerhetsrisker 
inom it pga. gammal utrustning. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Bristen på halvledare visar att risken 
finns, men eftersom detta styrs av yttre 
faktorer utanför verksamhetens kontroll 
är bedömningen att acceptera risken. IT 
avdelningen arbetar förebyggande med 
frågan genom att beställningar görs i 
god tid samt genom att lagerhålla it 
produkter i den mån det går. 

 Cyberhot 
Risk för cyberhot, på grund av ökad 
exponering via centrala molntjänster och 
att användarna inte har tillräcklig 
kunskap om hur man skyddar sig. Vilket 
kan leda till omfattande driftstörningar på 
både digital kommunikation och 
verksamhetssystem. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Införandet av M365 kommer att ge en 
högre teknisk säkerhetsnivå och det 
sker kontinuerlig utbildning för anställda 
kring informationssäkerhet vilket ökar 
IT-säkerhetstänkandet och förståelse. 
Bedömningen är att befintliga rutiner 
idag räcker. 

Säkerhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Obehöriga användare 
Risk för att vi har obehöriga användare i 
våra system på grund av att vi skapat 
behörigheter för personer som är 
anställda av annan juridisk person 
(HOAB). Vilket kan leda till missbruk av 
behörigheter och att kommunen kan få 
svårt att utkräva ansvar vid missbruk. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Direktåtgärder Risken kommer direktåtgärdas då den 
fortsatt högt riskvärde. 
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Verksamhet 

  Risker Sannolikhet Konsekven
s 

Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Arbetslösas kontakt med UC 
Risk för att Utvecklingscentrums (UC) kännedom 
om vilka som är arbetslösa i kommunen minskar,  
på grund av arbetsförmedlingen just nu har ändrat 
arbetssätt, och inte längre informerar UC om vilka 
som är arbetslösa.  
Vilket kan leda till att medborgare som behöver 
hjälp för att återgå till arbetslivet/komma in på 
arbetsmarknaden och få stöd inte får den hjälp de 
behöver och står utan arbete, vilket, på sikt, kan 
leda till ökade kostnader för kommunen 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

UC arbetar förebyggande med att på 
olika sätt öka verksamhetens synlighet 
och kännedom om vad de erbjuder mot 
de potentiella målgrupperna eftersom 
risken anses vara hög. Vi har valt att 
bedöma att befintliga rutiner och 
åtgärder räcker då förebyggande rutiner 
finns. 

 Försämrat företagsklimat 
Risk för att Höganäs höga ranking kopplat till gott 
företagsklimat försämras, på grund av att 
näringslivsfrågorna minskar i prioritet inom 
kommunen. Vilket kan leda till att företagare får 
sämre möjligheter och förutsättningar att starta, 
etablera, driva och utveckla sina verksamheter i 
Höganäs kommun. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Arbetar löpande med frågan och 
bedömer därför att befintliga åtgärder 
som vi har idag räcker. 

 Mindre attraktiv stadskärna 
Risk för att dagens detaljplan motverkar positiv 
utveckling av stadskärnan, på grund av att 
detaljplan möjliggör för bostäder i bottenvåningar. 
Vilket kan leda till en mindre attraktiv stadskärna 
med sämre förutsättningar för handel och en mer 
otydlig och utspridd stadskärna där bostäder blir 
barriärer längs handelsstråk 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment För att ta reda på mer om risken så 
kommer risken att hanteras som ett 
kontrollmoment 2023 
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Legala 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Personuppgiftsincident 
Risk för att personuppgifter hamnar hos 
fel mottagare på grund av att 
informationen skickas fel internt  
vilket kan leda till en 
personuppgiftsincident. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Accepteras Vi bedömer att befintliga rutiner och 
åtgärder räcker då risken hanteras 
genomatt det idag finns tydliga riktlinjer 
om vad för ärenden som ska 
distribueras till vem eller vilken funktion 
i organisationen. 

 Delegationsordning 
Risk för att beslut fattas på fel nivå på 
grund av att delegationsordningen inte är 
känd samt att vissa fall ej finns 
vidaredelegation på,  
vilket kan leda till felaktiga avtal och 
tjänstefel 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Risken följs upp i intern kontrollplan för 
2022 och därför bedömer vi att 
befintliga åtgärder räcker. 

Omvärld 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 brist på tillgänglig mark 
Risk för att kommunen tappar 
etableringar och förfrågningar på grund 
av glappet mellan dessa, exempelvis på 
mark. Vilket kan leda till att kommunen 
tappar attraktivitet. 

 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Exploateringsavdelningen följer upp 
och arbetar löpande med frågan. 
Bedömningen är att befintliga rutiner 
räcker. 

 Tappar kärnvärden i Höganäs 
stadsmiljöer 
Risk att kommunen tappar kärnvärden 
"det genuina" på grund av otydlig 
planeringsinriktning,  
vilket kan leda till identitetskris, vilka är vi 
/vilka vill vi vara 

 

2. Mindre 
sannolikt 

2. Lindrig 4 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Risken är känd och diskuteras och följs 
upp i andra forum utanför KLK, 
bedömningen är att befintliga åtgärder 
räcker. 
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  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Överturism 
Risk för försämrad hållbarhet inom 
besöksnäringen på grund av insatser inte 
görs för att utveckla och lyfta 
destinationen under höst/vinter/vår. 
Vilket kan leda till överturism och 
försämrad kvalitet på besöksmålen. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Näringslivsavdelningen arbetar löpande 
med frågan och bedömer därför att 
befintliga åtgärder som vi har idag 
räcker. 

 Stagnation i bostadsbyggandet 
Risk för att tappa takten i 
bostadsbyggandet. på grund av 
inflationssvängningar och 
råvarukostnader. Vilket kan leda till 
minskad inflyttning och minskade 
skatteintäkter 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Accepteras Exploateringsavdelningen hanterar och 
följer löpande upp risken. Bedömningen 
är att acceptera risken utifrån att 
riskvärdet inte indikerar allvarlig risk, 
och på grund av yttre ekonomiska 
faktorer som är utanför verksamheten 
kontroll. 

Process 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Offentliga handlingar 
Risk för att vi inte vet var offentlig 
handling är sparad, på grund av 
otydlighet i vilket systemhandlingar 
arkiveras. Vilket kan leda till att vi inte vet 
var handlingen är sparad och därför inte 
uppfyller lagkraven. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Risken att vi inte vet var en handling är 
medelhög och vi väljer att de åtgärder 
vi har idag räcker i nuläget då det redan 
pågår ett flertal arbeten som kommer 
att minska risken. 
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Övrigt 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Obehöriga personer i våra lokaler 
Risk för att vi har obehöriga personer kommer in i 
kommunens lokaler 
På grund av att de som beställer tjänster och 
produkter inte själva tar emot det som beställts                    
Vilket kan leda till att det vistas personer i våra 
lokaler som inte ska vara där och som kan ge olika 
konsekvenser såsom stöld, information kommer i 
orätta händer. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Arbetar med åtgärder för risken och 
bedömer därför att befintliga åtgärder är 
tillräckliga. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

  

Personal 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Risk för förlorad kompetens i 
Förvaltningen. 
Risk för förlorad kompetens vid 
pensionsavgångar och/eller 
personalomsättning. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Räddningsverksamheten bygger på att 
alla i räddningsstyrkan har tillräcklig 
kompetens enligt kommunens 
handlingsprogram enligt LSO efter 
kommunens riskprofil. Risken kommer 
kontrolleras för att utvärderas 
ytterligare. 

 Kontroll av registrering av tester och 
övningar i Daedalos 
Risker för att inte kunna schemalägga 
personal, på grund av att de inte är 
införda i systemet. Kan leda till onödiga 
kostnader. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment vi väljer att kontrollera risken för att 
systemet låser personal som ej är 
införd i systemet så de ej går att 
planera i schemat. 

Säkerhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Uppföljning efter tillsyn angående 
Lagen om Skydd mot Olyckor och 
Lagen om Brandfarliga och explosiva 
varor. 
Risk med att svarskort efter tillsyner med 
åtgärdsförbättringar inte kommer tillbaka 
till räddningstjänsten efter påpekande vid 
tillsyn. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment Om åtgärdsförbättringar inte blir gjorda 
kan det få stora konsekvenser vid 
olyckshändelser. 

 Risk för att rätt taktik och teknik inte 
används. 
Risk för att rätt taktik och teknik inte 
används vid räddningssamarbete mellan 
kommunerna. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Dialoger sker kontinuerligt med 
samverkande parter, därför bedömer vi 
att åtgärden är tillräcklig. 
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  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 GDPR, uppföljning av 
dokumenthanteringsplanen. 
Risk för att personuppgifter röjs till 
obehöriga enligt GDPR. 

2. Mindre 
sannolikt 

4. Allvarlig 8 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Har säkerställda rutiner med en 
författare och en granskare av 
händelserapporter för att säkerställa att 
GDPR följs enligt lagstiftning. 

Verksamhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Sotnings- och 
brandskyddskontrollobjekt. 
Risk att sotnings- och 
brandskyddskontrollobjekt i kommunen 
inte utförs i tid. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Kommunen köper denna tjänst av 
entreprenör som skall utföra 
sotning/rengöring och 
brandskyddskontroll för att det inte skall 
ske olyckor storkök och 
förbränningsanläggningar och 
rökkanaler. 

 Okända risker 
Risk för att det finns risker i kommunen 
som räddningstjänsten ej vet om, på 
grund av att verksamheten inte får reda 
på dem, vilket kan leda tillbrist på 
kunskap och utrustning. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Direktåtgärder Risken kommer att direktåtgärdas så 
rätt utrustning och kompetens finns i 
räddningsverksamheten. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

  

Ekonomi 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 God ekonomisk hushållning 
Risk för att insikt om omvärldsfaktorer 
och konjunkturprognoser åsidosätts, så 
att felaktiga prioriteringar görs och att 
verksamheterna inte uppnår en budget i 
balans. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Vi anser att befintlig omvärldsbevakning 
är tillräcklig. 

 Uteblivna debiteringar 
Risk att vi missar att debitera, såväl 
internt som externt på grund av bristande 
rutiner vilket kan leda till uteblivna 
intäkter. 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Kontrollmoment Uteblivna intäkter kan leda till en 
budget i obalans. 

Personal 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Kompetensbortffall 
Risk för kompetensbortfall och vakanser 
vid pensionsavgångar eller avslutande 
av anställning, om rutiner ej finns för 
överlämning vilket kan leda till att 
kunskap försvinner från organisationen 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Förvaltningen kommer att arbeta fram 
rutiner för detta framöver. 
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Kommunikation 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Återkoppling till medborgare, 
leverantörer, kunder och liknande 
Risk för dålig tillgänglighet på grund av 
låg svarsfrekvens vilket kan leda till 
badwill för kommunen och att 
medborgare, leverantörer, kunder och 
liknande inte får den hjälp som kan 
förväntas 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Varje kvartal följs den 
kommunövergripande statistiken för 
telefoni upp av Servicecenter. 
Mätningen görs på hela 
organisationens tillgänglighet vid 
vidarekoppling från huvudväxel. 
Samordnarna för intern kontroll kommer 
få resultatet för rapportera i Stratsys. 

IT 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Bristfällig behandling av 
personuppgifter vid hantering av 
dokument och email 
Risk för att vi har en bristfällig behandling 
av personuppgifter vid hantering av 
dokument/mejl på grund av vår 
Cloud/M365 lösning vilket kan leda till att 
vi bryter mot GDPR. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Direktåtgärder Nya system, ny eller uppdaterad 
lagstiftning gör att det kan finnas risk för 
felaktig behandling. 

Verksamhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Störningar i stöd- och beslutssystem 
Risk för oplanerade driftsstörningar och avbrott, 
vilket medför bristande tillgång till systemtjänster 
och information. 

2. Mindre 
sannolikt 

2. Lindrig 4 Accepteras Inget vi har möjlighet att påverka utan 
händer det så händer det. 

  

 Dokumenthantering och diarieföring 
Risk för bristfällig diarieföring på grund av dålig 
kunskap om dokumenthanteringsplan vilket kan 
leda till informationsbortfall 

 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Direktåtgärder Osäkert om alla förstår vikten av att 
diarieföra inkomna och utgående 
handlingar. 
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  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Avsaknad av dokumenthanteringsplan 
Risk för utebliven gallring på grund av avsaknad av 
dokumenthanteringsplan vilket kan leda till felaktig 
lagring av personuppgifter och information 

4. Sannolik 2. Lindrig 8 Direktåtgärder Samhällsbyggnadsförvaltningen 
inväntar i vissa delar 
kommunstyrelsens 
dokumenthanteringsplan. 
Dokumenthanteringsplan finns för 
bygglovs och miljös verksamheter. 

 Dubbelarbete/uteblivet arbete 
Risk för ineffektivitet på grund av dålig 
kommunikation mellan avdelningarna vilket kan leda 
till dubbelarbete eller uteblivet arbete. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Direktåtgärder Internlots införs på förvaltningen för att 
förbättra den interna kommunikationen. 

 Bygga på ofri grund 
Risk att vi ger bygglov på en fastighet med 
avsöndrade gränser på grund av bristande 
kunskap/erfarenhet om när det är lämpligt att nyttja 
en förenklad nybyggnadskarta vilket kan leda till 
byggnation på ofri grund. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Direktåtgärder Nya rutiner och internutbildning 
genomförs inom detta område. 

 Avstannad utveckling 
Risk för avstannad utveckling i våra olika tjänster 
och utbud på grund av hög arbetsbelastning vilket 
kan leda till ett tapp i framdrift av vår utveckling. 

4. Sannolik 2. Lindrig 8 Accepteras Vi har god bemanning utifrån minskad 
ärendeingång 

 Nya riktlinjer på nationell nivå 
Risk för nya riktlinjer från externa myndigheter på 
grund av ändrade förutsättningar på en nationell 
nivå vilket kan leda till utökad arbetsbelastning på 
avdelningen. 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Accepteras Inget vi kan påverka. 

 Detaljplaner som inte stämmer 
Risk för att detaljplaner som inte stämmer överens 
med fastighetsgränser på grund av tidigare 
bristande hantering av detaljplanarbetet kan leda till 
en upplevd frustration hos våra medborgare när det 
ska ansöka om bygglov. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Accepteras Nya rutiner och internutbildning 
genomförs inom detta område. 
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Legala 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Rättssäkerhet och integritet 
Risk för att invånarnas och 
medarbetarnas integritet inte kan 
säkerställas om det uppstår brister i 
verksamhetens informationssystem 
och/eller personuppgiftshantering. 

2. Mindre 
sannolikt 

4. Allvarlig 8 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Nya system, ny eller uppdaterad 
lagstiftning gör att det kan finnas risk för 
felaktig behandling. 

 Oegentligheter, mutor och jäv 
Risk för att personal som ansvarar för 
tillsyn inte har tillräcklig kunskap om 
mutor och jäv, viket kan leda till 
förekomst av oegentligheter. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Avdelningscheferna informerar på APT 
en gång per år 

 Inköp och upphandling 
Risk för att inköp görs utan avtal eller 
upphandling, vilket medför att lagar och 
regler inte efterlevs. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Kontrollmoment En förutsättning att detta ska kunna 
efterlevas är att 
upphandlingsavdelningen håller 
databas och arbetsnät uppdaterat med 
de avtal som gäller. 

 Ej rapporterade delegationsbeslut 
Risk att delegationsbeslut ej blir 
rapporterade till KS då kunskap om 
rutiner saknas vilket kan leda till att 
beslut ej vinner laga kraft. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Direktåtgärder Bygglov och miljö rapporterar till bygg- 
och miljönämnden vid varje nämnd. Det 
finns rutin för övriga delar av 
förvaltningen som inte efterlevs utan 
måste implementeras i verksamheten. 

 Formaliafel 
Risk för att vi gör formaliafel i beslut i 
såväl bygglov som detaljplan på grund 
av okunskap vilket kan leda till 
upphävning av beslut 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Direktåtgärder Nya rutiner och internutbildning 
genomförs inom detta område. 
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Process 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Omprioritering av uppdrag 
Risk att detaljplaner ej blir färdiga på 
grund av omprioriteringar vilket kan leda 
till att naturreservat, parker och gator ej 
kan genomföras. 

3. Möjlig 1. Försumbar 3 Accepteras Internlots införs på förvaltningen för att 
förbättra den interna kommunikationen. 

 Otydlig kommunikation 
Risk för otydlig kommunikation inom och 
mellan avdelningarna på SBF och med 
andra förvaltningar på grund av hög 
arbetsbelastning och suboptimerade 
rutiner vilket kan leda till frustration, 
försämrad arbetsmiljö och att vi inte kan 
utföra vårt arbete på ett tillfredsställande 
sätt. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Direktåtgärder Internlots införs på förvaltningen för att 
förbättra den interna kommunikationen. 
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TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 

  

Ekonomi 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Utbetalning av driftsbidrag. 
Kontroll mellan avtal och faktisk utbetalning. Föreningarnas 
insatser stämmer inte överens med avtalet och därmed sker 
felaktig utbetalning. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Kontrollera att ny rutin 
fungerar. 

 Utbetalning av skadestånd vid avloppsöversvämning. 
Felaktig utbetalning av skadestånd sker till fastighetsägare vid 
avloppsöversvämning där kommunen inte är ansvarig. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Accepteras Rutinen fungerar utan 
anmärkning. 

 Felaktiga konteringar eller bluffakturor när ersättare 
konterar vid semester och annan frånvaro. 
Risk att fakturor konteras på ett felaktigt sätt på grund av att 
utbildning/information saknas när ersättare attesterar tex under 
semester eller annan frånvaro. Detta kan leda till ökade 
kostnader för kommunen och svårare att följa upp 
verksamheten. Risk för att kommunen betalar bluffakturor på 
grund bristande utbildning/information vilket kan innebära 
ökade kostnader för kommunen. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Accepteras Med i plan för 2021. 

 Tankkort för kommunens bilar missbrukas. 
Risk att tankkort för kommunens bilar missbrukas och att 
tankning sker av privat bil. Detta är ett brott och kan leda till att 
personal blir polisanmäld. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Accepteras Med i plan för 2022. 

 Reservperson i UBW är inte inlagd för medarbetare som 
har längre ledighet eller semester. 
Risk att under längre ledighet blir fakturor inte betalda i tid om 
reservperson inte är inlagd. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Accepteras Varit med som 
centralt 
kontrollmoment 2021. 

 Kommunens poolbilar/leasingbilar används inte optimalt 
Risk att kommunens leasingbilar inte används på ett 
kostnadseffektivt sätt vilket leder till ökade kostnader eller 
slöseri med de ekonomiska resurserna. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Workshop 2022. 
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Personal 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Rätt körkortsbehörighet. 
Risk att personal inte har rätt körkortsbehörighet (kan ha 
förändrats efter anställning) och kan leda till allvarlig 
trafikförseelse. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Accepteras Med som direktåtgärd 
2022. 

 Information/introduktion av verksamhetens (kök) maskiner 
och utrustning. 
Risk för personskador om inte nya medarbetare/vikarier får rätt 
information/introduktion gällande rutiner av verksamhetens 
maskiner och utrustning. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Accepteras Med i plan 2019. 

 Användande av skyddsutrustning. 
Risk för personskador. Personalen skall ha rätt kläder 
(varselkläder), hjälm och skor (med halkskydd, stålhätta och 
trampskydd) 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Rutinen fungerar bra, 
rutinen tas regelbundet 
upp på APT. 

 Utbildning 
Risk att medarbetare inte har uppdaterad utbildning ex Bas U 
respektive Bas P (utbildning byggarbetsmiljösamordnare) och 
därför ínte följer arbetsmiljölagstiftningen. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Accepteras Med i plan 2020. 

 Avslut av anställning och återlämning av utrustning. 
Risk att anställd som avslutat sin anställning inte avslutas i Winlas 
följden blir felaktig löneutbetalning och att utrustning inte 
återlämnas. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Rutinen fungerar, med i 
plan 2018. 

 Personal lägger inte in sin sjukanmälan i PS självservice. 
Risk för att medarbetare inte lägger in sin sjukdom i PS 
självservice och på grund av detta får felaktigt utbetald lön. Detta 
kan leda till löneskuld för medarbetaren samt att sjukstatistik blir 
missvisande i kommunen. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Rutinen lyfts på APT 
samt informeras via 
övrig 
personalinformation till 
de anställda. 

 Kompetens/utbildning 
Risk för att personal med mångårig anställning saknar 
utbildning/kompetens för sitt nuvarande dagliga arbete. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Accepteras Workshop 2022. 

 Instruktioner följs inte på grund av språkförbistring. 
Risk att personal inte kan ta del av instruktioner på grund av 
språkförbistringar. Detta kan leda till att allvarliga fel görs eller 
personer kommer till skada eftersom personalen inte har följt 
instruktionerna. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Accepteras Workshop 2022. 
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Kommunikation 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Vid långvarigt strömavbrott, svårighet att 
kommunicera med beredskaperna. 
Risk att vid långvarigt strömavbrott går det inte att 
kommunicera med beredskapspersonal. Organisation, 
struktur och samordning uteblir och man kan inte sätta in 
insatser där de behövs. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Accepteras Finns grupp som är 
tillsatt för detta arbete. 

 Tillgänglighet 
Risk för dålig tillgänglighet på grund av låg svarsfrekvens 
i telefon vilket kan leda till badwill för kommunen och att 
medborgare, leverantörer, kunder och liknande inte får 
den hjälp som kan förväntas. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Accepteras Central kontrollpunkt 
2022. 

 Instruktioner för rutinarbete och arbetsmiljö finns 
inte skriftligt, saknas eller är inte uppdaterade. 
Risk för att instruktioner kring rutiner och arbetsmiljö 
saknas eller inte är uppdaterade. Detta kan leda till att 
personal inte vet vad som ska göras eller utsätter sig för 
fara vid en ovanlig arbetssituation. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Accepteras Workshop 2022. 

 

Upphandling 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Direktupphandlad vara/tjänst kommer upp i volym för upphandling. 
Risk för att direktupphandlad vara/tjänst kommer upp i volymer (som ska ske 
genom annonserad upphandling), på grund av otillräcklig uppföljning vid 
upphandlingar. Detta kan leda till att kommunen anmäls till konkurrensverket och 
kommunen får betala vite. Volymen gäller kommunen i sin helhet. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Accepteras Med i plan 
2021. 

 Ramavtal är inte kända i organisationen eller gamla ej uppdaterade avtal 
lever kvar. 
Risk för att ramavtalen inte är kända i hela organisationen, eller att gamla avtal 
"lever kvar" i organisationen på grund av otydlighet eller informationsbrist när 
nya avtal träder i kraft. Detta kan leda till att varor/tjänster upphandlas felaktigt 
vilket är avtalsbrott och kan generera skadestånd för kommunen. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment  
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IT 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Obehörigt tillträde till styr och övervakningssystemet på 
kommunens fastigheter. 
Risk att obehörig får tillträde till styr och övervakningssystem 
och kan då manövrera systemet. Detta kan leda till att både 
personal och material skadas. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Rutin fungerar med 
i plan 2019. 

 Reservkraft för backup av IT-servrar vid elavbrott. 
Risk för att reservkraft för backup av IT servrar inte fungerar 
och hela kommunens IT-system går ner på grund av 
elavbrott. Detta kan leda till att viktiga funktioner för 
passage, larm, styr och reglersystem slutar att fungera. 

3. Möjlig 5. Mycket 
allvarlig 

15 Accepteras Med i plan 2021. 

 Digital utrustning fungerar inte på grund av ingen 
uppgradering har gjorts. 
Risk att digital utrustning inte fungerar på grund av att 
mjukvara inte uppgraderats. Detta kan leda till att arbetet 
inte kan utföras eller sämre kvalitet på arbetet. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Accepteras Workshop 2022. 

Säkerhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Drivmedelsanläggning och tillträde på markbyggnad 
fungerar inte vid längre strömavbrott. 
Risk att drivmedelsanläggning och tillträde på markbyggnad 
vid längre strömavbrott inte fungerar. Batteribackups finns 
men är inte tillräckliga vid långvariga strömavbrott. Detta 
innebär fördröjning för beredskapspersonal samt att fordon 
och maskiner inte kan tankas. 

 

 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Accepteras Ny drivmedelsanläggning 
skall anläggas 2023. 

 Riskbedömning vid rör och anläggningsarbete. 
Risk för personskador ex rasrisk vid arbete i rörgropar och vid 
schaktarbeten om inte riskbedömning görs innan påbörjande 
av rör- och anläggningsarbeten. 

 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Rutin fungerar bra. 
Rutinen informeras om på 
APT. 
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  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Informationsbrist vid otjänligt dricksvatten eller avbrott av 
dricksvattenleverans. 
Risk att människor insjuknar om information inte når ut till 
kommuninvånarna att det är otjänligt dricksvatten. Viktigt att 
säkerställa att information når ut till allmänheten. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Rutin finns för att 
informera berörd 
allmänhet, internt inom 
organisationen samt 
miljöavdelningen. SMS-
tjänst samt information på 
kommunens hemsida 
fungerar väl. 

 Intrång i datasystem (reningsverket) som styr larm och 
regler kommunikation. 
Risk för intrång (hackers) i datakommunikation för 
(reningsverket) på grund av otillräcklig eller lättillgänglig 
åtkomst. Detta kan leda till att larm styr och reglersystem kan 
saboteras eller på annat sätt orsaka skadegörelse eller 
människors hälsa. 

2. Mindre 
sannolikt 

5. Mycket 
allvarlig 

10 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Rutin finns och känd bland 
berörd personal, fungerar 
väl. 

 Obehörig personal i organisationens kök. 
Risk för att obehöriga tar sig in i kök på grund av att det 
saknas låsanordning eller att icke behörig personal har tillgång 
till köksutrymme. Detta kan leda till smittorisk eller sabotage 
både för personal och för brukare. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Accepteras Med i plan 2022. 

 Organisationens anställda saknar ID-kort 
Risk för att Höganäs kommuns anställda inte kan identifieras 
på grund av att de saknar ID-kort. Detta kan leda till att 
obehöriga utger sig för att arbeta på Höganäs kommun. 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Accepteras Med i plan 2021. 

 Smittospridning från kanyler på offentliga toaletter. 
Risk för smitta från kanyler på offentliga toaletter och andra 
offentliga rum på grund av bristande kunskap eller dåliga 
hjälpmedel. Detta kan leda till att personal skadar sig eller 
råkar ut för smitta. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Med som direktåtgärd 
2022. Rutin finns och är 
känd bland både personal, 
vikarier och entreprenörer. 

 Behörighet på tagg uppdateras inte 
Risk för att personal som byter arbetsplats/förvaltning har kvar 
behörigheter från gammal arbetsplats på grund av bristande 
rutin vid tagg-behörigheten. Detta kan leda till att obehörig 
personal har tillträde till lokaler/verksamheter och kan därmed 
orsaka oro eller sabotage. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Accepteras Finns det 
rutinbeskrivningar för 
passagesystemet när 
personal skiftar anställning 
inom kommunen. Kontroll 
om den gamla 
behörigheten (tillgången till 
lokaler) ligger kvar. 
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  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Ut- och återlämning av nycklar/taggar till kommunens 
fastigheter. 
Risk att nycklar/taggar som lämnats ut till entreprenörer är i 
omlopp och ger obehöriga personer tillgång till kommunens 
fastigheter. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment Nytt nyckelsystem 
installerat 2022. 

 Personuppgifter kommer ut till fel person. 
Risk att personuppgifter kommer i fel händer (främmande 
makt) detta kan leda till skadestånd (juridiskt). 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Accepteras Workshop 2022. GDPR? 

 Verksamhetsuppgifter kommer ut till fel personer. 
Risk att verksamhetsuppgifter kommer ut till fel 
personer/företag.  
Detta kan leda till bedrägeri, utpressning, sabotage och 
informera främmande makt. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Accepteras Workshop 2022. Övergång 
till M365 

 Tillgänglighet till våra kommunala fastigheter. 
Risk för att obehöriga kommer in i våra kommunala 
fastigheter. Detta kan leda till stöld, hot och våld. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Accepteras Workshop 2022. 

 

Verksamhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Periodisk tillsyn av elanläggningar utförs. 
Risk för att egendom och människor skadas på grund av att 
det finns brister i elsäkerheten. Detta kan leda till brand eller 
annan förstörelse och människor kan komma till skada. 

 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Accepteras Med i plan 2021. 

 Funktionskontroll av dagvattensystem. 
Risk att det blir översvämning hos kommuninvånarna. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Accepteras Med i plan 2020. 

 Uppmärkning av specialkost. 
Risk för att fel specialkost serveras på grund av bristande 
dokumentation, kommunikation eller språksvårigheter. Detta 
kan leda till akut sjukdom, livsfara för våra brukare. 

 

3. Möjlig 5. Mycket 
allvarlig 

15 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Med i plan 2019. Rutin 
känd bland ordinarie 
personal samt vikarier. 
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  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Systematiskt brandskyddsarbete 
Risk att personal och ny personal inte känner till vad som 
gäller vid händelse av brand. Detta kan leda till 
personskador om utrymningsvägar och samlingsplatser inte 
är kända av personalen. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Accepteras Med i plan 2022 

 Användning av lånebilar missköts. 
Risk för att förvaltningens lånebilar används utöver 
användning i tjänsten exempel för privat körning som inte 
täcks av kommunens försäkring. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Accepteras Fordonsansvarig får 
information via systemet 
om bilen körs utanför 
normal arbetstid. En 
bedömning görs från fall till 
fall om detta är korrekt. 

 Utbetalning av skadestånd på grund av dåligt underhåll 
av vattenledningar. 
Risk för att vattenledningar går sönder på grund av dåliga 
vattenledningar som orsakar vattenläckor, kan leda till att 
kommunen betalar ut höga belopp i skadestånd. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Accepteras Med i plan 2021 

 Mål från andra förvaltningar inte kända 
Risk att mål som finns i andra förvaltningar inte kända och 
kommunicerade. Processer inte klara. Kan leda till felaktiga 
beslut och suboptimering 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Accepteras Svårt att kontrollera. 
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Legala 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Utdrag ur belastningsregistret. 
Risk för att olämplig personal vid entreprenader och även 
säsongsanställda  arbetar på förskolor och skolor på 
grund av att inte utdrag ur belastningsregistret begärs ut. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Med i plan 2020. 

 Bristande rutin vid arkivering/diarieföring av 
handlingar. 
Risk för att handlingar inte blir korrekt arkiverade på 
grund av att material inte blir arkiverade och viktiga 
handlingar kan inte tas fram vid behov tex avtalstvister. 
Avsaknad av rutinbeskrivning, utbildningsbrist eller inte 
följer arkiveringsplan kan leda till att dokumentationen 
inte hittas eller försvinner. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Accepteras Pågående arbete 
med 
dokumenthanteringspl
an inför M365. 

 Ny lagstiftning 
Risk att ny lagstiftning inte når ut på grund av att denna 
typ av information inte kommuniceras ut i organisationen 
på ett informativt sätt. Detta kan leda till att vi bryter mot 
lagen. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Accepteras Svårt att kontrollera. 

Process 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Månadsrondering genomförs på kommunens 
fastigheter. 
Risk att om det förebyggande underhållet inte 
genomförs enligt plan kan det innebära och medföra 
onödiga extra kostnader för kommunens fastigheter. 
Månadsrondering är en del i denna plan. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Accepteras Med i kontrollplan 2022. Viktigt 
ur ekonomisk synvinkel att 
dessa månadsronderingar 
görs och rapporteras in 
avvikelser. 

 
 

 Städkontroll 
Risk att kommunen inte har kontroll över att städningen 
utförs enligt den standard som är beslutad.  Risk att 
städningskontroll, Insta 800 kvalitetssystem, inte 
genomförs enligt plan. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Var med i plan 2020. Rutin 
fungerar. 
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Miljö 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Energioptimering följer inte planen. 
Risk att energiförbrukningen inte går ner som planerat på 
grund av att verksamheterna inte bryr sig om 
energiförbrukningen. Detta leder ökat energibehov än vad som 
behövs samt vilket i sin tur leder till ökade kostnader för 
Höganäs kommun. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Accepteras Workshop 2022. 

 Bilar som drivs med gas körs till största delen på bensin. 
Risk att bilar som drivs med gas körs till största delen på 
bensin av bekvämlighet. Detta agerande strider mot 
kommunens miljöpolicy och miljömål. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Accepteras Med i plan 2022. 

 Ökat matsvinn. 
Risk att matsvinnet ökar då efterfrågan på 
specialkost/behovskost ökar över tid och att skolköken ej får 
information om när elever med denna typ av kost är 
frånvarande. Detta leder till att matportioner kastas vilket leder 
till ökat matsvinn samt ökande kostnader. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Workshop 2022. 
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KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

  

Ekonomi 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Försenade leverantörsfakturor 
Risk för att leverantörsfakturor inte 
betalas i tid på grund av att de inte 
hamnar hos beslutsattesterande 
tjänsteperson i tid vilket kan leda till 
onödiga förseningsavgifter och dålig 
service gentemot leverantören 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Vi är medvetna om detta och har 
vidtagit åtgärder/rutiner. Vidare känns 
det ofta som det finns ansvar som 
ligger utanför egna förvaltningen som 
påverkar eventuella förseningar. 

 Aktivitetsstöd 
Risk för dissonans mellan 
aktivitetsstödsunderlag och faktiska 
deltagartillfällen vilket kan leda till 
felaktiga nivåer i 
aktivitetsstödutbetalningarna. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment Risken finns utifrån ett ekonomiskt 
perspektiv, att vi delar ut för mycket 
föreningsstöd. Stickprov kommer göras 
på samtliga idrottsföreningar som 
erhåller aktivitetsstöd sammankomster. 

Upphandling 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Bristande kompetens 
Risk för bristfälliga inköp på grund av att 
vi inte fullt ut vet när avtal löper ut vilket 
kan leda till att vi inte följer avtal och 
lagkrav 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Kontrollmoment Ny upphandlingsgrupp har startat och vi 
kommer öka samverkan med 
upphandlingsenheten under hösten 
2022. Uppföljning månatligen. 
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Säkerhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Bristande rutiner 
Risk för otillräckliga rutiner för 
utbildningsinsatser vilket kan leda till 
brister i det systematiska 
brandskyddsarbetet. 

2. Mindre 
sannolikt 

5. Mycket 
allvarlig 

10 Direktåtgärder Detta arbete är redan intensifierat och 
påbörjat. 

Verksamhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Bristande medborgarinflytande 
Risk för bristande medborgarinflytande på grund av 
att vi inte når ut till alla målgrupper av invånare 
vilket kan leda till att vi inte fullt ut tillgodoser 
invånarnas behov i våra verksamheter. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Vi är medvetna om risken och gör 
medvetna val och kampanjer för att öka 
medborgarinflytandet. 

 Nyttjande av tjänstefordon 
Risk för felaktig användning av tjänstefordon på 
grund av bristande körjournalföring vilket kan leda 
till att vi inte har full kontroll på nyttjandet av 
fordonen. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Risken kommer direktåtgärdas då vi 
anser att risken för bristande 
användning av tjänstefordon kan 
minimeras genom att informera om vad 
som gäller, samt att införa månatliga 
uppföljningar av fordonens körjournaler. 

 Bristande diarieföring 
Risk för att diarieföring uteblir på grund av bristande 
kunskap om vad som ska diarieföras vilket kan leda 
till felaktiga hantering av offentliga handlingar. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Vi kommer öka/bredda kunskapsnivån 
kring vad som ska diarieföras så vi 
säkrar upp att vi inte missar något. 

 Bristande implementering 
Risk för att efterlevnaden av den nyantagna 
Friluftsplanen uteblir på grund av bristande 
implementering och spridning vilket kan leda till att 
den förblir en skrivbordsprodukt. 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Planen kommer följas upp separat. 

 Dokumenthanteringsplan 
Risk för bristande efterlevnad av 
dokumenthanteringsplanen på grund av bristande 
implementering och kunskap vilket kan leda till att vi 
hanterar uppgifter på ett felaktigt sätt. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Kontrollmoment Vi kommer öka/bredda kunskapsnivån 
kring hur vi hanterat alla dokument 
enligt planen. 
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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 

  

Legala 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Beslut fattade på undermålig grund 
Risk för att nämndsledamöter missar 
information i ärende på grund av 
tekniska svårigheter med digitala 
handlingar vilket leder till att beslut fattas 
på undermålig grund. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Direktåtgärder Beslut ska fattas på rätt 
beslutsunderlag och vara lättillgängliga 
för de som ska fatta beslut. 

 Likabehandling 
Risk för att sökande inte får sina ärende 
objektivt bedömda på grund av subjektiv 
hållning för olika ärendetyper vilket kan 
leda till brister i likabehandling. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Direktåtgärder Alla ska behandlas lika utifrån lagen. 

 Okänd inställning 
Risk finns för att missförstånd uppstår 
om vilka ärenden som ska tas på 
delegation på grund av att nämndens 
inställning inte är känd vilket kan leda till 
att beslut fattas på tjänstemannanivå i 
ärende som borde fattas av nämnden. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Kontrollmoment Ledamöterna och ersättarna ska vara 
insatta i ärendena som är på gång. 
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UTBILDNINGSNÄMNDEN 

  

Ekonomi 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Uppföljning av IKE-placeringar 
gymnasiet 
Risk att vi inte får in rätt intäkter 
respektive blir fakturerade för mycket om 
vi inte får meddelande om avhopp t ex. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Vi har haft med kontrollen föregående 
år och inte fått några avvikelser. Vi har 
nya rutiner på plats för att följa upp våra 
IKE-placeringar och de bedöms vara 
tillräckliga. 

Personal 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Rehabilitering 
Risk att nya rutiner för representation och policy 
vid missbruk inte följs pga. låg kännedom eller 
otydlighet, vilket kan leda till konsekvenser för 
en enskild medarbetare i form av ohälsa, 
avstängning, uppsägning eller avsked. 

1. Osannolikt 4. Allvarlig 4 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Utbildning i de nya rutinerna har hållits för 
samtliga chefer under 2022 och bedöms vara 
tillräckligt. 

 Kompetensbrist 
Risk för kompetensbrist pga. brist på 
lärare/rektorer/chefer, vilket leder till att vi inte 
når vår måluppfyllelse. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Vi har i dagsläget ingen brist och följer frågan 
på andra sätt, t ex genom 
kompetensförsörjningsplanen. 

 Arbetsmiljöbrist 
Risk att skador, incidenter, hot och våld inte 
förebyggs pga. att tillbud och riskobservationer 
inte anmäls, vilket kan leda till arbetsmiljöbrister 
för våra medarbetare. 

2. Mindre 
sannolikt 

4. Allvarlig 8 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Vi gör regelbundna skyddsronder och lyfter 
frågan om arbetsmiljö regelbundet på APT. 
Alla anmälda tillbud och riskobservationer 
följs upp, liksom alla faktiska skador och 
incidenter. I uppföljningen ingår att förebygga 
att det sker igen. 

 

 

 LAS-rutiner 
Risk för att vi tvingas anställa personal i våra 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Direktåtgärder Vi behöver ta fram en fungerande rutin för att 
följa upp antal LAS-dagar samt informera 
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  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

verksamheter pga. att vi inte har rutiner för att 
följa upp LAS-dagar eller att vi inte följer de 
rutiner vi har, vilket leder till felaktiga 
anställningar. 

verksamheterna om hur de kan se antal 
LAS-dagar i Winlas när systemet har 
utvecklats. Vi vill inte behöva 
tillsvidareanställa obehörig personal framför 
behörig då det dels blir en kostnad, dels 
kommer urholka kompetensnivån på sikt. 

 Arbetsbelastning 
Risk för hög arbetsbelastning pga. 
införande/förändringar av system och tjänster, 
vilket kan leda till dubbelarbete, sjukskrivningar, 
negativ inställning och stress. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Hanteras på annat sätt, t ex genom 
avstämningar med närmaste chef, puls-
mätningar, medarbetarenkäter med 
handlingsplaner, etc. 

 Fysisk arbetsmiljö 
Risk att känsliga uppgifter sprids till obehöriga 
pga. att ljudisoleringen i våra lokaler är 
undermålig, vilket kan leda till att personer som 
inte ska ha tillgång till informationen får det samt 
problem med arbetsro. 

2. Mindre 
sannolikt 

2. Lindrig 4 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Risken bedöms som liten då det framför allt 
är lyhört mellan mötesrum och allmänna ytor 
där man inte vistas längre stunder och det 
krävs att man aktivt lyssnar för att ta del av 
andras samtal. Alla anställda omfattas av 
sekretessplikt och har tillgång till hörlurar för 
att stänga ute ljud om det skulle behövas. 

Kommunikation 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Kriskommunikation 
Risk att vi inte kan kommunicera med 
berörda vid strömavbrott, skolstängning 
etc., pga. bristande plan för 
kriskommunikation, vilket kan leda till 
felaktiga beslut. 

2. Mindre 
sannolikt 

4. Allvarlig 8 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Vi har rutiner på plats för krishantering, 
inklusive kommunikation. Krisplanen 
ses över kontinuerligt och vi har dragit 
stor lärdom från tidigare incidenter. 
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Upphandling 

 Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Upphandling 
Risk för felaktigt upphandlade/skrivna 
avtal pga. låg kunskap om LoU, vilket 
leder till ogiltiga avtal. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Utbildning för samtliga chefer 
inplanerad under hösten 2022, för att 
höja kunskapsnivån. Ny rutin och 
checklista framtagen för 
direktupphandling, som har 
kommunicerats ut till alla chefer och 
administrativ personal. 

 Inköp 
Risk att avrop av behörig beställare inte 
sker hos upphandlad leverantör 

2. Mindre 
sannolikt 

1. Försumbar 2 Accepteras Vi har haft med det som ett 
kontrollmoment tidigare år och det vi får 
avvikelser på är att personal ibland 
köper livsmedel från ej upphandlade 
leverantörer, vilket kan bero på att 
behov uppstår med kort varsel, t ex i 
ämnet hemkunskap. 

 Avtal 
Risk att avtal löper på fast vi inte vill ha 
kvar dem, eller förfaller, pga. avsaknad 
av övergripande kontroll på när våra 
avtal går ut, vilket kan leda till att avtal 
förlängs automatiskt eller att vi kommer 
sakna en tjänst. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Vi har sedan riskanalysen gjordes 
upprättat nya rutiner för att ha koll på 
våra avtal. 
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IT 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 IT-utrustning/Hårdvara 
Risk att vi betalar för stora belopp internt 
till IT-avdelningen eftersom registerföring 
av utrustning inte görs ordentligt eller att 
vi inte lämnar tillbaka hårdvara som inte 
används, vilket leder till onödiga 
driftskostnader. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

I samband med migreringen till M365 har vi 
inventerat all hårdvara och utrustning samt haft 
dialog med IT-avdelningen kring vad som 
internfaktureras. 

 Mjukvara 
Risk att vi inte tar med interna 
mjukvarukostnader i budgeten eftersom 
vi inte är medvetna om dem, vilket leder 
till oförutsedda kostnader/överskridande 
av budget. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

I samband med migreringen till M365 har vi haft 
dialog med IT-avdelningen kring våra interna 
kostnader och därmed höjt medvetenheten om 
dessa. 

 M365 
Risk för att vi inte hittar effektiva, tydliga 
och ändamålsenliga rutiner när vi går 
över till M365, vilket leder till ineffektivitet 
och otydlighet. 

2. Mindre 
sannolikt 

1. Försumbar 2 Accepteras Sedan riskanalysen gjordes har vi gått över till 
M365 och ledningsgruppen har även fattat 
beslut kring hur vi ska arbeta i systemet. 

 IT-kapning 
Risk för att kommunens IT-system kapas 
pga. att säkerhetsbrister gör att 
obehöriga får åtkomst, vilket kan leda till 
att system ej är nåbara för användare 
(personal, vh, elev) med kostnader och 
driftsstörningar som följd. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Kommunfullmäktige har nyligen antagit nya 
regler och riktlinjer för informationssäkerhet och 
vi arbetar kontinuerligt med frågor kring 
dataskydd, informationssäkerhet, IT-säkerhet 
och personuppgiftshantering på såväl 
kommunövergripande som på förvaltningsnivå. 
Utbildningar genomförs löpande genom Security 
Awareness Training, DISA, vårt 
dataskyddsombud JP Infonet samt egna, interna 
utbildningar. Vår IT-avdelning arbetar ständigt 
med att hålla våra brandväggar och andra typer 
av skydd uppdaterade och uppgraderade. 

 Stöld 
Risk för att hårdvara stjäls pga. att den 
inte förvaras på ett säkert sätt, vilket kan 
leda till onödiga kostnader och 
personuppgiftsincidenter. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Alla enheter förvaras inlåsta när de inte används 
med begränsad åtkomst till nycklar/skåp. 
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  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Behörigheter IT-system 
Risk för att obehöriga kommer åt IT-
system pga. att rutin för gallring av 
behörigheter inte finns eller inte följs, 
vilket kan leda till att obehöriga kommer 
åt information som denne inte ska ha 
access till samt onödiga kostnader för 
licenser. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Vi saknar tydliga rutiner för gallring av 
behörigheter då detta i många fall sköts 
manuellt. Vi behöver säkerställa att det finns på 
plats för samtliga system. 

Säkerhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Röjande av sekretess/känsliga 
uppgifter 
Risk att obehöriga uppgifter sprids 
pga. utskrift till fel skrivare/att man 
glömmer hämta det man skrivit ut/att 
man glömmer att strimla, vilket kan 
leda till att känsliga eller 
sekretessbelagda uppgifter röjs. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Den mänskliga faktorn kan alltid leda till fel i det 
enskilda fallet, men det blir svårt att kontrollera om 
detta faktiskt sker och i vilken utsträckning. Vi 
anser att det är bättre att arbeta förebyggande 
med utbildning, vilket vi gör genom egna, interna 
utbildningar, Security Awareness Training, DISA, 
föreläsningar med vårt dataskyddsombud JP 
Infonet etc. Skulle en incident trots allt inträffa så 
omfattas all personal inom 
utbildningsförvaltningen av tystnadsplikt. 

 Molntjänster 
Risk för att 
informationssäkerheten/datasäkerhet
en inte följs när vi i större 
utsträckning går över till molntjänst 
övergripande, vilket kan leda till 
dataintrång och/eller dataförluster. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Den mänskliga faktorn kan alltid leda till fel i det 
enskilda fallet, men det blir svårt att kontrollera om 
detta faktiskt sker och i vilken utsträckning. Vi 
anser att det är bättre att arbeta förebyggande 
med utbildning, vilket vi gör genom egna, interna 
utbildningar, Security Awareness Training, DISA-
utbildning, föreläsningar med vårt 
dataskyddsombud JP Infonet etc. 

 Intrång i lokaler 
Risk att obehöriga tar sig in på UTB-
kontoret/i våra lokaler pga. att koden 
till dörren har spridits okontrollerat 
eller att vi inte har övervakning/kort 
vid varje ingång, vilket kan leda till 
inbrott, stöld, informationsläckage, 
osäkerhet, hot, våld etc. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Dörrlås kopplat till tjänstekorten är beställt. Vi har 
rutiner för vilka koder vi lämnar ut och till vem. 
Trapphuset delar vi med andra verksamheter och 
kan därför inte styra vem som tar sig in där mer än 
genom att inte lämna ut koden till obehöriga, vilket 
vi inte heller gör. 
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  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Terrordåd 
Risk för terrordåd på skola pga. dåligt 
skalskydd, vilket kan leda till skador 
och dödsfall. 

1. Osannolikt 5. Mycket 
allvarlig 

5 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Inte sannolikt att det är bristande skalskydd som 
leder till dåd och inte heller något vi har budget för 
att uppgradera samtliga våra skolbyggnader med. 

Verksamhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Prao/APL 
Risk att förvaltningen inte kan garantera 
praktikplatser som uppfyller 
arbetsmiljökrav 

1. Osannolikt 4. Allvarlig 4 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Vi har haft med den här kontrollen 
tidigare år men inte haft några 
avvikelser. 

 Uppföljning skolplikt IKE-elever 
Risk att elever som går i skola i annan 
kommun inte uppfyller skolplikten ifall 
skolkommun/fristående huvudman inte 
rapporterar frånvaro 

2. Mindre 
sannolikt 

4. Allvarlig 8 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Vi har haft med det här 
kontrollmomentet tidigare år och 
åtgärdat genom nya rutiner. Befintlig 
åtgärd bedöms räcka. 

 Dokumentation i PMO 
Risk att inte alla inblandade professioner 
dokumenterar i PMO vilket kan leda till 
undermålig dokumentation eller att 
dokumentation finns på flera ställen. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Vi kommer under läsåret att byta ut 
elevhälsans journalsystem PMO mot 
Prorenata och i samband med detta se 
över och uppdatera våra rutiner för 
elevdokumentation. I Prorenata 
kommer det vara lättare för andra 
professioner än elevhälsan att få 
behörighet till olika delar av systemet. 

 Skolskjuts 
Risk för felaktiga tider/rutter pga. att 
skolorna inte lämnar in sina start- och 
sluttider i tid, vilket kan leda till för hastigt 
lagda rutter som inte kommer passa 
elevernas scheman eller leverantörernas 
förmåga att leverera. 

 

 

 

 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

För de skolor som inte lämnar in sina 
tider innan skolskjutsschemat ska 
läggas så sätter förvaltningen start- och 
sluttider som skolorna får anpassa sig 
till. 
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  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Skolplikt 
Risk att elever som flyttar utomlands inte 
fullgör sin skolplikt pga. att de lämnat in 
felaktiga uppgifter, vilket kan leda till att 
eleven inte får en fullgod utbildning. 

2. Mindre 
sannolikt 

4. Allvarlig 8 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Om en elev varaktigt flyttar utomlands 
så upphör skolplikten att gälla. Eleven 
skrivs då ut från kommunen och får 
ansöka om att börja skolan på nytt vid 
en eventuell återflytt till kommunen. För 
elever som åker utomlands kortare 
perioder godkänns fullgörandet av 
skolplikten på annat sätt, men bara om 
vissa kriterier uppfylls. Vi granskar så 
långt vi kan att de uppgifter som 
vårdnadshavaren lämnat stämmer, t ex 
vad gäller vilken skola och vilken 
utbildning eleven blivit antagen till. 

Legala 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Skyddad identitet 
Risk att barn/elev/familj med skyddad 
identitet får sin rätta identitet röjd pga. att 
rutiner inte följs vid registrering, 
telefonsamtal, etc. vilket kan leda till att 
den drabbade riskerar att bli utsatt, 
behöver flytta, etc. 

2. Mindre 
sannolikt 

5. Mycket 
allvarlig 

10 Kontrollmoment Konsekvenserna för den enskilde är så pass 
långtgående om det skulle inträffa, så vi vill 
kontrollera att de nya rutiner vi tagit fram efterlevs. 

 Personuppgiftsincidenter 
Risk att vi blottar känsliga personuppgifter 
pga. att vi inte har tillgång till en säker e-
post eller möjlighet till säker skanning, 
vilket kan leda till merarbete samt brott mot 
GDPR. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Medvetenheten kring detta har ökat i samband 
med övergången till M365 och vi kommer fortsätta 
arbeta för att höja medvetenheten genom löpande 
utbildningar. Rutiner för e-post har tagits fram och 
ska kommuniceras ut under hösten. Vi ser även 
över vår maskinvara för skanning och arbetar 
tillsammans med IT-avdelningen på att ta fram 
lösningar för detta under hösten tills en mer 
långtgående lösning är på plats i vår. 

 GDPR 
Risk att medarbetare bryter mot GDPR när 
projekt och arbetsgrupper försvinner från 
arbetsnätet, vilket kan leda till böter för 
verksamheten och stress för den enskilde. 

1. Osannolikt 3. Kännbar 3 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Vi arbetar kontinuerligt och förebyggande med 
utbildning kring hur personuppgifter ska och får 
hanteras, speciellt i molnmiljö. 
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SOCIALNÄMNDEN 

  

Kommunikation 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Tillgänglighet 
Risk att planerade förändringsåtgärder 
efter kartläggning inom IFO inte 
genomförs och implementeras. Kan leda 
dålig tillgänglighet samt bristande dialog 
med invånare och samverkansparter. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment Inbyggda kontroller bedöms vara 
tillräckliga. 

 Informationssäkerhetsplan 
Risk att Informationssäkerhetsplanen 
inte implementeras och åtgärdas. Kan 
leda till sekretessbrott, GDPR, förlust av 
information. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment Inbyggda kontroller bedöms vara 
tillräckliga. 

Säkerhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Nytt arbetssätt med M365 
Risk att verksamheterna inte anammar 
det nya arbetssättet med M365. Att man 
missar info i teams, inte hittar rutinerna 
på nya intranätet, har kvar pärmar och 
papperskalendrar. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Kontrollmoment Inbyggda kontroller bedöms vara 
tillräckliga. 
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Verksamhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Barnutredning 
Risk att inte barnutredningar är klara 
inom 4 månader. Kan leda till att barn far 
illa eller inte får rätt insatser. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Direktåtgärder Redan pågående och delvis genomfört 
arbete med ny organisation och 
arbetssätt, automatisering av 
barnavårdsutredningar, nytt arbetssätt i 
mottagningen och med 
samverkansparter. 
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HÖGANÄS OMSORG AB 

  

Kommunikation 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Tillgänglighet 
Risk att vi inte är tillgängliga för vissa 
målgrupper tex LSS vad det gäller språk, 
lätt svenska på webben, i tryckt material 
och användandet av e-tjänster. Kan leda 
till att vi skapar ett (digitalt) utanförskap. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Kontrollmoment Inbyggda kontroller bedöms vara 
tillräckliga. 

 Tillgänglighet 
Risk att vi inte är tillgängliga på telefon 
för omsorgstagare, invånare och 
samverkansparter. Kan leda till minskat 
förtroende och bristande insatser. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Ett arbete för ökad tillgänglighet är i full 
gång. Rätt grupper ska göras i Artvise, 
samt Artvise ska implementeras fullt ut. 

IT 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Informationssäkerhetsplan 
Risk att Informationssäkerhetsplanen 
inte implementeras och åtgärdas. Kan 
leda till sekretessbrott, GDPR, förlust av 
information. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment Inbyggda kontroller bedöms vara 
tillräckliga. 
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Verksamhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Nytt arbetssätt med M365 
Risk att verksamheterna inte anammar 
det nya arbetssättet med M365. Att man 
missar info i teams, inte hittar rutinerna 
på nya intranätet, har kvar pärmar och 
papperskalendrar. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Kontrollmoment Inbyggda kontroller bedöms vara 
tillräckliga. 
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AB HÖGANÄSHEM 

  

Ekonomi 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Rätt pris varje gång 
Risk för överdebitering av köpta varor 
och tjänster p.g.a. underleverantörer 
debiterar fel pris vilket kan leda till högre 
kostnader och försämrat driftnetto. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Kontrollmoment Vi väljer att kontrollera denna risk då vi 
under 2023 kommer att verka under en 
ekonomisk stressad period med 
väsentligt förhöjda kostnader samtidigt 
som det troliga utfallet av 
hyresförhandlingarna inte kommer att 
uppväga de höga kostnaderna. 

 Investeringsstöd 
Risk för att hela eller delar av 
investeringsstödet kan gå förlorat om vi 
inte uppfyller Boverkets uppsatta krav. Vi 
kan också missa möjligheten till stöd 
p.g.a. okunskap och tidsbrist. 

1. Osannolikt 3. Kännbar 3 Accepteras För närvarande finns det få eller inga 
investeringsstöd att söka så vi bedömer 
att risken för att inte fångar upp 
kommande reformpaket är låg och 
väljer att acceptera risken. 

 Resultatmålet nås ej 
Risk för att resultatmålet inte nås då 
kostnadsläget är mycket ansträngt och vi 
inte kan leva upp till ägardirektivet. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Kontrollmoment Vi väljer att kontrollera denna risk då vi 
under 2023 kommer att verka under en 
ekonomisk stressad period med 
väsentligt förhöjda kostnader samtidigt 
som det troliga utfallet av 
hyresförhandlingarna inte kommer att 
uppväga de höga kostnaderna. 
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Personal 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Organisationens utveckling 
Risk för att medarbetarna i 
organisationen inte efterlever 
intentionerna i affärsplanen vilket leder 
till att målen i affärsplanen inte uppnås. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Accepteras Vi väljer att acceptera risken då 
affärsplanen 2023-2025 är den tredje i 
ordningen av affärsplaner och vi 
bedömer att medarbetarna är väl 
insatta i arbetsflödet som omgärdar 
affärsplanen. 

Upphandling 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Processflöde för all 
upphandlingsverksamhet 
Det finns en risk för felaktiga eller 
uteblivna upphandlingar enligt LOU, då 
upphandlingsprocessen/rutiner 
fortfarande är under uppbyggnad. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Vi väljer att acceptera risken då vi har 
ett bra samarbete med kommunens 
upphandlingsavdelning jämte ett bra 
samarbete inom HBV. Vi anser att vår 
interna rutin är tillräcklig. 

Säkerhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Fastighetsägarens ansvar 
Risk för att lagstiftningen inom 
fastighetsföretagande inte följs, vilket kan 
leda till att: 
-hyresgästernas trygghet åsidosätts 
-kostsamma skador uppstår 
-lagar och regler inte uppfylls 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Under den senaste femårsperioden har 
vi arbetat intensivt med att skapa 
rutiner för Fastighetsägarens ansvar. 
Dessa är vi trygga med. 

 Krisgrupp/krishantering 
Risk för otydlig eller utebliven information 
vid en krissituation om inte regelbunden 
uppdatering av krisorganisationen finns 
vilket kan leda till att vi utsätter oss själva 
eller våra hyresgäster för fara eller drar 
på oss onödiga kostnader. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Under den senaste femårsperioden har 
vi arbetat intensivt med att skapa 
rutiner för en fungerande 
krisorganisation. 
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Verksamhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Korrekta beräkningsunderlag 
Bolaget servar sina kunder med tillval 
och utvecklar nya tjänster kontinuerligt. 
Vid varje tillfälle upprättas kontrakt eller 
sidokontrakt. Det föreligger en risk att vi 
upprättar kontrakt på felaktiga grunder 
då dessa tillval och utvecklade tjänster 
kräver en investeringskalkyl och en 
förhandling med Hyresgästföreningen. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Det finns befintliga rutiner som vi är 
trygga med. 

 Höga mediakostnader 
Risk för att mediakostnaderna ökar pga 
inflation och allmänna prisuppgångar 
vilket påverkar vårt driftnetto negativt. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Kontrollmoment Vi väljer att kontrollera denna risk då vi 
under 2023 kommer att verka under en 
ekonomisk stressad period med 
väsentligt förhöjda kostnader samtidigt 
som det troliga utfallet av 
hyresförhandlingarna inte kommer att 
uppväga de höga kostnaderna. 

Legala 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Dataskyddsförordningen (GDPR) 
Risk för att vi inte följer GDPR 
lagstiftningen och rensningsrutiner vilket 
kan resultera i viten mm. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Accepteras Vi väljer att acceptera risken då vi 
känner oss trygga med de befintliga 
rutiner som vi har. 
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HÖGANÄS ENERGI AB 

  

Ekonomi 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Kundförluster 
Risk för att överlämningen av fordringar 
till inkassobolag och som på grund av 
bristande rutiner kan leda till en kraftig 
ökning av kundfordringar. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Då det har uppstått en extrem situation 
på elmarknaden kommer denna risk 
åtgärdas direkt. Våra kunder kommer 
att få mycket svårt att betala sina 
elräkningar och vi bedömer att vi har ett 
omfattande kravarbete och relativt stora 
kundförluster framför oss. Vi kommer i 
detta läge inte att kunna se över de 
långsiktiga rutinerna utan behöver 
omgående (direktåtgärd) sätta upp 
tillfälliga policys och rutiner för att 
hantera den uppkomna situationen. 

Personal 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Personalbehov 
Risk för att det blir svårt att tillsätta 
personal på grund av bristkompetens 
inom branschen och det kan leda till 
problem vid expansion och 
ersättningsrekryteringar 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Accepteras Stor medvetenhet vid varje rekrytering i 
syfte att motverka risknivån 
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IT 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 IT-system 
Risk för att affärskritiska system 
påverkas av allvarliga störningar IT-
miljön och som då kan leda till att 
affärskritiska system inte fungerar vilket 
kan få stor inverkan på vår verksamhet. 

3. Möjlig 5. Mycket 
allvarlig 

15 Kontrollmoment Detta är en betydande risk och vi har 
flera affärskritiska system. 
Kontrollmomentet blir att kartlägga 
dessa affärskritiska system, kontrollera 
eventuella risker och ta fram åtgärder 
för att hantera dessa. 

Säkerhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Stöld/inbrott 
Risk för att värdefull egendom på grund av 
inbrott och stöld stjäls och det kan leda till 
stora ekonomiska förluster och brist på 
materiel. 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Vi har larm och kameraövervakning på 
våra anläggningar och är därmed 
säkrade så långt det går. Genom vårt 
samarbete med andra nätbolag så bör 
det gå att få tag på ersättningsmateriel 
om behov uppstår. 

Verksamhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Elinmatning ÖKAB 
Risk för att det sker ett omfattande elavbrott eller 
inskränkning av eltillförseln på grund av att ÖKABs 
inmatning till vårt elnät reduceras och det kan leda 
till en omfattande ekonomisk kostnad då skyldighet 
till avbrottsersättning kan uppstå p g a längre 
avbrott och ev 100% drabbade elkunder. 

2. Mindre 
sannolikt 

5. Mycket 
allvarlig 

10 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Det är nu prövat i Tingsrätten att om ett 
avbrott orsakas av överliggande nät så 
är det regionägaren som är 
ersättningsskyldig gentemot våra 
kunder. Om det blir en manuell 
frånkoppling av SVK så är vi inte 
ersättningsskyldiga till slutkunderna. 

 Inköp bio-olja/naturgas 
Risk för att inköp av bio-olja och naturgas försvåras 
på grund av att tillgången är reducerad eller höjda 
priser och det kan leda till att det inte finns brännbar 
energiråvara att elda med i pannan till 
fjärrvärmenätet. 

 

2. Mindre 
sannolikt 

4. Allvarlig 8 Direktåtgärder Påtaglig påverkan föreligger. Planerar 
för ytterligare produktionsenheter som 
har alternativt bränsle vilket kommer 
reducera denna risk. 
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  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Inmatning Höganäs AB 
Risk för att tillgång till spillvärme blir för låg på 
grund av att HSAB reducerat sin leverans och som 
kan leda till att det inte finns tillräcklig med 
spillvärme till användning i fjärrvärmenätet. 

3. Möjlig 5. Mycket 
allvarlig 

15 Kontrollmoment Risk föreligger ständigt. Reservpannor 
finns som spetslast men även som 
reservproduktion. 

 Elhandel 
Risk för att vid snabbt förändrade elpriser och vid 
för lågt säkrad volym blir tvingad på grund av detta 
att köpa mer volym till högre pris i förhållande till 
fastpriserna och detta kan leda till en ökad 
exponeringsrisk. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment Vi har en minskad säkrad volym där 
risken reduceras för varje månad, men 
det är viktigt att följa upp trenden för att 
minska exponeringsrisken. 

 Solceller 
Risk för att kontrakterade underleverantör av 
solceller går i konkurs och på grund av detta måste 
bolaget ta fullt ansvar för garantiåtagande gentemot 
kund och detta kan leda till stora ekonomiska 
kostnader för bolaget. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Genom fortlöpande dialoger med 
leverantör och kontinuerliga 
uppföljningar har vi en ständigt 
uppdaterad ekonomisk lägesbild. 

 Elavbrott 
Risk för elavbrott som på grund av dess 
långvarighet kan leda till att stora delar av vårt elnät 
drabbas (minst 12 timmar). 

2. Mindre 
sannolikt 

4. Allvarlig 8 Accepteras Det finns ett upparbetat samarbete i 
Elsamverkan som gör att vi kan få hjälp 
från andra bolag och avropa en 
fördelningsstation som står som reserv. 
Det kommer ta lång tid (mer än 12 
timmar) att få igång men ser det som 
inte ekonomiskt försvarbart att bygga 
upp något mer reserv. 

 Fjärrvärmeavbrott 
Risk för fjärrvärmeavbrott som på grund av dess 
långvarighet kan leda till att stora delar av vårt 
fjärrvärmenät drabbas. 

2. Mindre 
sannolikt 

4. Allvarlig 8 Accepteras Övervakning genom styrsystemet talar 
om om avbrott på ena eller andra viset 
föreligger. Upphandlad beredskap 
finnes som ska kunna hantera dessa 
situationer. Relativt nytt när och nya 
produktionsanläggning minskar risken 
för avbrott. Elinmatningen är också en 
kritisk punkt som där finns utarbetad 
reservlösning på 
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Övrigt 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Varumärke 
Risk för att kunden påverkas på grund av 
interna/externa incidenter som kan leda 
till en negativ inställning till vårt 
varumärke 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Accepteras Varumärket har skyddats. Det är viktigt 
att vi vid varje lansering av nya 
produkter säkerställer en planering som 
minimerar risken för att levererad 
tjänst/produkt inte håller den kvalitet 
som vi står bakom. En framtida 
processutformning av formell karaktär 
för införande av nya produkter/tjänster 
kan övervägas. 
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Sammanställning och 

jämförelser över 

kontrollmoment i 

nämndernas interna 

kontrollplaner för 

2022/2023 

Inledning:  

Nämnderna och kommunens helägda bolag har tagit fram Intern kontrollplaner för 2023 och godkänt dessa. Med i förslaget finns en kommunövergripande 

risk, framtagen av kommunledningskontoret, denna kommer gå ut till alla nämnder för att följas upp under 2023. Målet är att identifiera risker som är 

gemensamma för hela organisationen, beroende på utfall kan gemensamma eller nämndspecifika åtgärder sättas in.  

Kontrollmomenten kommer följas upp under 2023 och rapporteras tillsammans med direkt- och förbättringsåtgärderna i samband med årsbokslutet. 

Förvaltningarna utgår från gemensamma riktlinjer och anvisningar för intern kontroll, dokumentet ska vägleda dem i arbetet med den risk- och 

väsentlighetsanalys som ligger som underlag till den interna kontrollplanen. I anvisningarna finns även avsnitt som beskriver vikten av att tydligt formulera 

både risk och kontrollmoment, så att kontrollmomenten går att följa upp och bedömning kan göras av uppföljningen. Genom tydligt formulerade 

kontrollmoment kopplade till risken kan vi också säkerställa att vi kontrollerar rätt saker. 

 

 
nämnd 

Risker intern 
kontrollplan 

2022 

Risker intern 
kontrollplan 

2023 
varav nya 

risker 2022 

Kommunövergripande 1 1 1 

Överförmyndarnämnden  2 3 2 

Kommunstyrelsens 
förvaltningar 

18 19 17 

Bygg och miljönämnden 3 1 1 

Utbildningsnämnden 2 2 2 

Socialnämnden 3 3 3 

Höganäs omsorg AB 3 3 3 

Höganäshem AB 9 3 2 

Höganäs energi AB 3 4 3 

Summa 44 39 34 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

  

Legala 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

GDPR 
Risk att det kan råda oklarhet om 
vikten av inventering och registrering 
av personuppgiftsbehandling vilket 
kan leda till att risker inte identifieras 
och att skyddsåtgärder inte vidtas. 
Vilket kan leda till 
personuppgiftsincidenter samt att 
förordningen inte följs. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Kontroll av att ansvaret för 
personuppgiftsbehandlingen följer 
verksamhetsansvaret. 
Stickprovskontroll av registreringar gjorda.  
Kontrollera att uppgifterna är inventerade genom att 
artikel 30-registret över personuppgiftsbehandlingar 
är upprättat och hålls aktuellt.  
Genomgång en gång per år samt avstämning med 
kommunens dataskyddssamordnare och externa 
dataskyddsombud Kontroll görs i systemet Privacy 
Records.  
Kontroll görs av dataskyddsombudet (JP infonet). 

År IK 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 

  

Process 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Klagomål på ställföreträdare 
Risk för att huvudmannen far illa på 
grund av att klagomål på ställföreträdaren 
inte utreds tillräckligt. 

3. Möjlig 
5. Mycket 
allvarlig 

15 

Utredning av klagomål 
Vid klagomål ska utöver ställföreträdarens yttrande även 
utomstående part ges möjlighet att yttra sig samt att 
klagande underrättas om utredningens resultat. 
Beroende på vad som framkommer från den 
utomstående parten undersöks ifall nuvarande rutin för 
utredning av klagomål är tillräcklig eller ska förändras. 

År IK 

 

Huvudman som bor själv eller hos 
anhörig/ställföreträdare 
Risk för att missförhållanden i utförandet 
av godmans- eller förvaltarskapet inte 
kommer till överförmyndarnämndens 
kännedom på grund av att 
överförmyndarnämnden inte har någon 
att kontakta angående hur 
ställföreträdarskapet sköts, vilket kan 
leda till huvudmannen far illa. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Kontroll hos socialförvaltningen 
I de ärenden som djupgranskas ska enligt befintlig rutin 
huvudmannen själv, anhörig eller boendet kontaktas 
angående hur ställföreträdaren sköter sitt uppdrag. I de 
fall det inte är lämpligt att kontakta huvudmannen själv, 
och huvudmannen bor ensam eller hos 
anhörig/ställföreträdaren, finns ofta ingen som 
överförmyndarnämnden kan kontakta. I dessa fall ska 
socialförvaltningen kontaktas, för att se om huvudmannen 
är aktuell där och eventuellt komma i kontakt med 
kontaktperson, personlig assistent, hemtjänst eller 
liknande. 

År IK 

 

Godmanskap som kan ersättas av 
mindre ingripande åtgärder 
Risk för att godmanskap som inte behövs 
fortgår, på grund av att huvudmannens 
hälsotillstånd eller hjälpbehov förändrats, 
vilket kan leda till att huvudmän som 
klarar sig själva eller kan få hjälp genom 
anhöriga alltjämt har god man. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Kontroll av om det finns grund för godmanskap 
I samband med granskning av årsräkning ska, i de fall det 
är tveksamt om behov av god man finns, god man, 
anhöriga och eventuellt huvudmannen kontaktas, i syfte 
att utreda om godmanskapet kan upphöra. 

År IK 
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

  

Ekonomi 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Obetalda leverantörsfakturor. 
Risk för att leverantörsfakturor inte betalas i 
tid på grund av att beställaren inte uppger 
korrekt information vid beställning. Vilket 
resulterar i fakturorna inte kan läsas in 
elektroniskt, dröjsmålsfakturor, samt 
merarbete för verksamheten. 

5. Mycket 
sannolikt 

3. Kännbar 15 

Genomgång av felaktigt märkta fakturor. 
Stickprovskontroll på 100 faktura/ggr. Kontroll 
av att faktura är rätt utställd och korrekt 
referens finns på fakturan 

Halvår IK 

Kommunikation 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Obesvarade ärenden 
Risk för att de som kontaktar kommunen inte får 
svar inom 48 timmar. På grund av att ärenden 
som skickas ut till verksamheten inte besvaras i 
tid. Vilket kan leda till missnöjda medborgare, 
försämrat varumärke och att viktig information från 
våra medborgare inte blir läst i tid. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 

Kontroll av besvarade ärenden 
Kontroll av inkomna ärenden för KLK kommer 
göras i systemet artwise, av servicecenter 2 
gånger/2023. Ärenden som är besvarade efter 
48 h kommer rapporteras som avvikelse. 

Halvår IK 
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Verksamhet 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Mindre attraktiv stadskärna 
Risk för att dagens detaljplan motverkar positiv 
utveckling av stadskärnan, på grund av att 
detaljplan möjliggör för bostäder i bottenvåningar. 
Vilket kan leda till en mindre attraktiv stadskärna 
med sämre förutsättningar för handel och en mer 
otydlig och utspridd stadskärna där bostäder blir 
barriärer längs handelsstråk 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Kontroll av bygglovsärenden 
Kontroll kommer göras av antal inkomna 
bygglovsärenden där affärsverksamheter 
ansöks till att bli bostäder. 
Näringslivsavdelningen får underlag från 
bygglovsavdelningen på begäran. 

År IK 

Page 113 of 735



 

Intern kontrollplan 2023 8(21) 

 

 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

  

Personal 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Risk för förlorad kompetens i 
Förvaltningen. 
Risk för förlorad kompetens vid 
pensionsavgångar och/eller 
personalomsättning. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Alla ansvarsområden har ett erfaret 
personansvar som hanterar området. 
Fakturering, löner, tillsynen och operativa 
specialkompetenser. 

Halvår IK 

Kontroll av ansvar 
Ansvarsområden gås igenom 2 ggr/år så att allt 
fungerar. Paraplyansvar och andra 
ansvarsområden. 

Halvår IK 

 

Kontroll av registrering av tester och 
övningar i Daedalos 
Risker för att inte kunna schemalägga 
personal, på grund av att de inte är 
införda i systemet. Kan leda till onödiga 
kostnader. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Kontroll i verksamhetssystemet Daedalos 
Kontroll av brandpersonalens aktiviteter med 
tester, övningar och utbildning så att personalen 
är godkänd för utryckning enligt kommunens 
handlingsprogram. 

Kvartal IK 

Säkerhet 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Uppföljning efter tillsyn angående 
Lagen om Skydd mot Olyckor och 
Lagen om Brandfarliga och 
explosiva varor. 
Risk med att svarskort efter tillsynen 
med åtgärdsförbättringar inte kommer 
tillbaka till räddningstjänsten efter 
påpekande vid tillsyn. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 
Uppföljning av tillsyn 
Jämföra tillsynen med inkomna 
svarskort. 

Tertial IK 
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Verksamhet 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Sotnings- och 
brandskyddskontrollobjekt. 
Risk att sotnings- och 
brandskyddskontrollobjekt i kommunen 
inte utförs i tid. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 
Delårsavstämning av sotningsobjekt. 
Jämföra gjorda objekt mot planerade för 
året. 

Halvår IK 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

  

Ekonomi 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Uteblivna debiteringar 
Risk att vi missar att debitera, såväl 
internt som externt på grund av 
bristande rutiner vilket kan leda till 
uteblivna intäkter. 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 

Säkerställa att debiteringar som ska 
göras faktiskt görs 
Avstämning görs i affärssystemet för att 
kontroller budgeterade intäkter mot 
utfallet, avvikelser rapporteras 

Kvartal IK 

Legala 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Inköp och upphandling 
Risk för att inköp görs utan avtal eller 
upphandling, vilket medför att lagar och 
regler inte efterlevs. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 

Kontrollera att inköp inte görs utan 
avtal eller upphandling 
Vid varje kvartal görs en 
stickprovskontroll i Qlik Sense av fem 
bokförda poster och om dessa konterats 
korrekt. 

Kvartal IK 
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TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 

  

Ekonomi 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Utbetalning av driftsbidrag. 
Kontroll mellan avtal och faktisk utbetalning. 
Föreningarnas insatser stämmer inte 
överens med avtalet och därmed sker 
felaktig utbetalning. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Kontrollera samtliga utbetalningar av 
driftsbidrag till föreningar under 2022 att de 
stämmer överens med respektive avtal. 
Kontroll mellan avtal och faktisk utbetalning. 
Föreningarnas insatser stämmer inte överens med 
avtalet och därmed sker felaktig utbetalning 

År IK 

 

Kommunens poolbilar/leasingbilar 
används inte optimalt 
Risk att kommunens leasingbilar inte 
används på ett kostnadseffektivt sätt vilket 
leder till ökade kostnader eller slöseri med de 
ekonomiska resurserna. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Kontrollera hur många leasingbilar/poolbilar 
som går under 1000 km/år. Bifoga eventuell 
motivation om antalet km understiger 1000 
km/år. 
Risk att kommunens leasingbilar inte används på ett 
kostnadseffektivt sätt vilket leder till ökade 
kostnader eller slöseri med de ekonomiska 
resurserna. 

År IK 

Upphandling 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Ramavtal är inte kända i organisationen eller 
gamla ej uppdaterade avtal lever kvar. 
Risk för att ramavtalen inte är kända i hela 
organisationen, eller att gamla avtal "lever kvar" i 
organisationen på grund av otydlighet eller 
informationsbrist när nya avtal träder i kraft. 
Detta kan leda till att varor/tjänster upphandlas 
felaktigt vilket är avtalsbrott och kan generera 
skadestånd för kommunen. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Kontrollera och jämföra 10 st upphandlade 
leverantörer med ramavtal att giltigt avtal finns 
även för 2023. 
Risk för att ramavtalen inte är kända i hela 
organisationen, eller att gamla avtal "lever kvar" i 
organisationen på grund av otydlighet eller 
informationsbrist när nya avtal träder i kraft. Detta 
kan leda till att varor/tjänster upphandlas felaktigt 
vilket är avtalsbrott och kan generera skadestånd 
för kommunen. 

År IK 
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Säkerhet 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Ut- och återlämning av nycklar/taggar till 
kommunens fastigheter. 
Risk att nycklar/taggar som lämnats ut till 
entreprenörer är i omlopp och ger obehöriga 
personer tillgång till kommunens fastigheter. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Nytt nyckelsystem installerat 2022. 
Kontrollera att skriftlig instruktion 
finns för utlämnande samt att 
instruktionen är anpassad till det nya 
systemet. 
Risk att nycklar/taggar som lämnats ut till 
entreprenörer är i omlopp och ger 
obehöriga personer tillgång till 
kommunens fastigheter. 

År IK 

Kontroller att skriftlig rutin finns om 
nyckel/tagg ej återlämnas. 
Risk att nycklar/taggar som lämnats ut till 
entreprenörer är i omlopp och ger 
obehöriga personer tillgång till 
kommunens fastigheter. 

År IK 

Miljö 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Ökat matsvinn. 
Risk att matsvinnet ökar då efterfrågan 
på specialkost/behovskost ökar över tid 
och att skolköken ej får information om 
när elever med denna typ av kost är 
frånvarande. Detta leder till att 
matportioner kastas vilket leder till ökat 
matsvinn samt ökande kostnader. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Kontrollera en valfri skola under en 
vecka och följ upp hur många 
portioner med behovs- eller 
specialkost som kastas. 
Risk att matsvinnet ökar då efterfrågan 
på specialkost/behovskost ökar över tid 
och att skolköken ej får information om 
när elever med denna typ av kost är 
frånvarande. Detta leder till att 
matportioner kastas vilket leder till ökat 
matsvinn samt ökande kostnader. 

År IK 
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KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

  

Ekonomi 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Aktivitetsstöd 
Risk för dissonans mellan 
aktivitetsstödsunderlag och faktiska 
deltagartillfällen vilket kan leda till 
felaktiga nivåer i 
aktivitetsstödutbetalningarna. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 
Avstämning av underlag 
Stickprovskontroller av deltagartillfällen 

Halvår IK 

Upphandling 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Bristande kompetens 
Risk för bristfälliga inköp på grund av 
att vi inte fullt ut vet när avtal löper ut 
vilket kan leda till att vi inte följer avtal 
och lagkrav 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

Löpande information 
Personal som hanterar inköp ska 
löpande hålla sig uppdaterade kring 
gällande avtal 

Kvartal IK 

Verksamhet 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Dokumenthanteringsplan 
Risk för bristande efterlevnad av 
dokumenthanteringsplanen på grund av 
bristande implementering och kunskap 
vilket kan leda till att vi hanterar 
uppgifter på ett felaktigt sätt. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 
Hantering av dokument 
Kontroller av lagring och hantering av 
dokument. 

Månad IK 
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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 

  

Legala 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Okänd inställning 
Risk finns för att missförstånd uppstår 
om vilka ärenden som ska tas på 
delegation på grund av att nämndens 
inställning inte är känd vilket kan leda 
till att beslut fattas på tjänstemannanivå 
i ärende som borde fattas av nämnden. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 

Okänd inställning 
Listan för inkomna bygglov skickas till 
nämndens ledamöter och ersättare varje 
vecka. Ansvar ligger på ledamöter och 
ersättare att lyfta fram de ärenden som 
kräver större uppmärksamhet. 

Kvartal IK 
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UTBILDNINGSNÄMNDEN 

  

IT 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Behörigheter IT-system 
Risk för att obehöriga kommer åt IT-
system pga. att rutin för gallring av 
behörigheter inte finns eller inte följs, 
vilket kan leda till att obehöriga kommer 
åt information som denne inte ska ha 
access till samt onödiga kostnader för 
licenser. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Rutin för gallring av behörigheter 
Säkerställa att det finns rutiner för 
gallring av behörigheter till våra 
verksamhetssystem. 

År IK 

Legala 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Skyddad identitet 
Risk att barn/elev/familj med skyddad 
identitet får sin rätta identitet röjd pga. 
att rutiner inte följs vid registrering, 
telefonsamtal, etc. vilket kan leda till att 
den drabbade riskerar att bli utsatt, 
behöver flytta, etc. 

2. Mindre 
sannolikt 

5. Mycket 
allvarlig 

10 

Säkerställa att framtagen rutin är känd 
och följs inom verksamheterna. 
Granskning av samtliga verksamheter att 
rutin för hantering av barn/elev med 
skyddad identitet är känd samt att 
checklistan har följts av de enheter som 
har barn/elever med skyddad identitet. 

År IK 
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SOCIALNÄMNDEN 

  

Kommunikation 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Tillgänglighet 
Risk att planerade förändringsåtgärder 
efter kartläggning inom IFO inte 
genomförs och implementeras. Kan 
leda dålig tillgänglighet samt bristande 
dialog med invånare och 
samverkansparter. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Kontrollera att planerade åtgärder 
genomförs 
Genom regelbunden uppföljning i IFOs 
ledningsgrupp kontrollera att åtgärderna i 
åtgärdslistan genomförs. 

Tertial IK 

 

Informationssäkerhetsplan 
Risk att Informationssäkerhetsplanen 
inte implementeras och åtgärdas. Kan 
leda till sekretessbrott, GDPR, förlust 
av information. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Kontrollera att 
informationssäkerhetsplanen 
implementeras 
Handlingsplanen som är kopplad till 
Informationssäkerhetsplanen ska följas 
upp i maj och i oktober för att säkerställa 
att den genomförs. 

Tertial IK 

Säkerhet 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Nytt arbetssätt med M365 
Risk att verksamheterna inte anammar 
det nya arbetssättet med M365. Att 
man missar info i teams, inte hittar 
rutinerna på nya intranätet, har kvar 
pärmar och papperskalendrar. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 

Kontroll av arbetssätt 
Kontrollera att kommunikationsplan för 
rutiner på intranätet har genomförts.  
 
Genom utskick av enkät i oktober 
kontrollera att man hittar rutiner, om man 
tagit bort rutinpärmar och 
papperskalendrar och att man tar del av 
information i teams. 

Tertial IK 
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HÖGANÄS OMSORG AB 

  

Kommunikation 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Tillgänglighet 
Risk att vi inte är tillgängliga för vissa 
målgrupper tex LSS vad det gäller 
språk, lätt svenska på webben, i tryckt 
material och användandet av e-tjänster. 
Kan leda till att vi skapar ett (digitalt) 
utanförskap. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 

Kontrollera tillgängligheten 
Genomgång och uppdatering av HOAB:s 
webbsida samt befintliga broschyrer som 
riktas till HOABs målgrupp. 

Tertial IK 

IT 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Informationssäkerhetsplan 
Risk att Informationssäkerhetsplanen 
inte implementeras och åtgärdas. Kan 
leda till sekretessbrott, GDPR, förlust 
av information. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Kontrollera att 
informationssäkerhetsplanen 
implementeras 
Handlingsplanen som är kopplad till 
Informationssäkerhetsplanen ska följas 
upp i maj och i oktober för att säkerställa 
att den genomförs. 

Tertial IK 
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Verksamhet 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Nytt arbetssätt med M365 
Risk att verksamheterna inte anammar 
det nya arbetssättet med M365. Att 
man missar info i teams, inte hittar 
rutinerna på nya intranätet, har kvar 
pärmar och papperskalendrar. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 

Kontroll av arbetssätt 
Kontrollera att kommunikationsplan för 
rutiner på intranätet har genomförts.  
 
Genom utskick av enkät i oktober 
kontrollera att man hittar rutiner, om man 
tagit bort rutinpärmar och 
papperskalendrar och att man tar del av 
information i teams. 

Tertial IK 
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AB HÖGANÄSHEM 

  

Ekonomi 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Rätt pris varje gång 
Risk för överdebitering av köpta varor 
och tjänster p.g.a. underleverantörer 
debiterar fel pris vilket kan leda till 
högre kostnader och försämrat 
driftnetto. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 

Fakturagranskning 
Vi avsätter resurser inom företaget för att 
kontrollera felaktiga fakturor.  
Stickprov på 10 fakturor per månad, som 
är bokförda i kontoklass 4. Vi kontrollerar 
debiterad tid och pris. Kontrollen görs 
tillsammans med beställaren på 
företaget. 

År IK 

 

Resultatmålet nås ej 
Risk för att resultatmålet inte nås då 
kostnadsläget är mycket ansträngt och 
vi inte kan leva upp till ägardirektivet. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 

Tillval 
Fokus på försäljning av intäktshöjande 
tillval. 
Nya tillval ska uppgå till minst 250 tkr per 
år. 

År IK 

Vakanstal 
Fokus på vakanser. 
Vakansgraden ska vara så nära 0% som 
möjligt. 

År IK 

Verksamhet 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Höga mediakostnader 
Risk för att mediakostnaderna ökar pga 
inflation och allmänna prisuppgångar 
vilket påverkar vårt driftnetto negativt. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 

Projekt med syfte att sänka 
mediakostnaderna 
Projekt med syfte att öka våra kunders 
medvetenhet om energikostnader. 
Fastighetsavdelningen gör 
projektavstämning årligen. 

År IK 
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HÖGANÄS ENERGI AB 

  

Ekonomi 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Kundförluster 
Risk för att överlämningen av fordringar 
till inkassobolag och som på grund av 
bristande rutiner kan leda till en kraftig 
ökning av kundfordringar. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Inkassohantering och kundfordringar 
Månatlig uppföljning av ärende till 
inkassobolag samt förändring av 
kundfordringar. 

År IK 

IT 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

IT-system 
Risk för att affärskritiska system 
påverkas av allvarliga störningar IT-
miljön och som då kan leda till att 
affärskritiska system inte fungerar vilket 
kan få stor inverkan på vår verksamhet. 

3. Möjlig 
5. Mycket 
allvarlig 

15 

Påverkan vid allvarliga störningar i IT-
miljön 
Kartlägga affärskritiska system, 
kontrollera eventuella risker och ta fram 
åtgärder för att hantera dessa. 

År IK 

Verksamhet 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Inmatning Höganäs AB 
Risk för att tillgång till spillvärme blir för 
låg på grund av att HSAB reducerat sin 
leverans och som kan leda till att det 
inte finns tillräcklig med spillvärme till 
användning i fjärrvärmenätet. 

3. Möjlig 
5. Mycket 
allvarlig 

15 
Tillgång till spillvärme. 
Uppföljning och avstämning mot  
produktionsprognoser från HSAB. 

År IK 
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  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Elhandel 
Risk för att vid snabbt förändrade 
elpriser och vid för lågt säkrad volym 
blir tvingad på grund av detta att köpa 
mer volym till högre pris i förhållande till 
fastpriserna och detta kan leda till en 
ökad exponeringsrisk. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 
Säkrad volym 
Månatligt avstämning av säkrade 
volymer och pris. 

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

Höganäs kommuns interna kontrollplan 2023 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen (6 kap 6§) är kommunen skyldig att årligen genomföra en intern kontroll med syfte 
att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, 
samt de lagar och föreskrifter som styr verksamheten. För att uppfylla detta syfte tar nämnderna och 
bolagen varje år fram interna kontrollplaner för sina respektive verksamhetsområden. Planen innehåller en 
riskanalys där potentiella risker inom verksamheten identifieras och bedöms utifrån sannolikhets- och 
konsekvensgrad samt prioriterade risker som ska granskas och/eller åtgärdas av nämnden/bolaget. 
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att det finns god intern kontroll hos kommunens 
nämnder och helägda bolag. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och har uppsiktsplikt över nämnderna och bolagens verksamhet.  
 
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning bedömer att nämnderna och kommunens helägda bolag 
har följt anvisningarna och tagit fram godkända interna kontrollplaner för 2023. I enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut den 30 oktober 2014, § 111 - ”Val av förtroendevalda avseende intern 
kontroll” har förtroendevalda varit delaktiga i arbetet med framtagande av risk- och väsentlighetsanalyser 
och planer. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontorets ekonomiavdelnings sammanställda rapporter för kommunens förvaltningar 
och helägda bolag:  
- Riskanalys- och väsentlighetsanalys 2023, Höganäs kommun 
- Intern kontrollplan 2023, Höganäs kommun 
  
Kommunstyrelsens beslut den 11 oktober 2022, § 176, 
Överförmyndarnämndens beslut den 26 oktober 2022, § 17, 
Utbildningsnämndens beslut den 20 oktober 2022, § 49, 
Socialnämndens beslut den 21 september 2022, § 127 , 
AB Höganäshems beslut den 10 oktober 2022, § 44, 
Höganäs Energi ABs beslut den 10 oktober 2022, § 8, 
Höganäs Omsorg ABs beslut den 19 september 2022, § 68, 
Bygg -och miljönämndens beslut den 6 oktober 2022, § 212.  
 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att godkänna respektive interna kontrollplaner för 2023 för kommunens förvaltningar och helägda bolag.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

   2022-10-26    KS/2022/83 
 

 

 
 
 
 
 

 

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

 

 Herman Crespin
 Kommunchef 

 
 Jeanette Liljenberg 
  Controller 

 

Page 129 of 735



 
 
 
 
 

5 

Antagande av ändring av del av byggnadsplan 
inom Brunnby och Jonstorp socknar, Rekekroken 

6:22, i Rekekroken, Höganäs kommun 

KS/2022/207 
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 PROTOKOLL 

 KS PLANUTSKOTT  
 

 2022-11-22    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Gustaf Wingårdh (M) (vice ordförande) 
Göran Lock (MP) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Lennart Nilsson (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Nils Hyllienmark (M) 

Gertrud Greén (C) 
Christian Johansson (SD) 

  
Övriga närvarande  Abdulmouneim Baradey (planarkitekt) 

Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 
Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jacob von Post (chef för samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 13:30-15:00 
  
Paragrafer §64 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Lennart Nilsson (S) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Lennart Nilsson (S)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2022-11-29 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-11-29 
anslagits på kommunens anslagstavla 
 
  

Page 1 of 3Page 131 of 735



 PROTOKOLL 

 KS PLANUTSKOTT  
 

 2022-11-22    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2022/207 
§ 64 
ANTAGANDE AV ÄNDRING AV DEL AV BYGGNADSPLAN INOM 
BRUNNBY OCH JONSTORP SOCKNAR, REKEKROKEN 6:22, I 
REKEKROKEN, HÖGANÄS KOMMUN 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2021, att uppdra åt plan- och bygglovsavdelningen att 
genomföra planprocess för Rekekroken 6:22. Syftet med ändringen av detaljplan är att möjliggöra en 
tillbyggnad ovanpå befintligt garage och ändra omfattningen av prickmarken efter rådande 
förhållanden. Prickad mark på plankartan innebär att marken inte får bebyggas. Idag är en stor del av 
den befintliga byggnaden uppförd på prickad mark. 
 
Planprocessen har genomförts med standard planförfarande. Inför antagandet finns inga kvarstående 
erinringar. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 3 november 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, antagandehandlingar bestående av plankarta och planbeskrivning den 
10 november 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, granskningsutlåtande den 10 november 2022. 
 
Planprocessen 
Samrådsförslag, upprättat den 09 juni 2022, godkänt av planutskott den 21 juni 2022 §42, 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, godkänt av planutskott den 21 juni 2022 §42, 
Samråd genomfördes mellan den 4 juli – 5 augusti 2022, 
Samrådsredogörelse planförslag, daterad den 15 september 2022, 
Granskningsförslag, upprättat den 15 september 2022, 
Granskning genomfördes mellan den 10–30 oktober 2022, 
Granskningsförslaget kompletterat/reviderat den 10 november 2022, 
Granskningsutlåtande, upprättat den 10 november 2022. 
 

  
Förslag till beslut 
Gustaf Wingårdh (M) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
planutskottet beslutar att bifalla förslaget. 
 

Beslut 
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterat den 10 november 2022, 
 
att anta detaljplan för ändring av del av byggnadsplan inom Brunnby och Jonstorp 
socknar, Rekekroken 6:22, i Rekekroken, Höganäs kommun, upprättad den 10 november 2022. 
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 PROTOKOLL 

 KS PLANUTSKOTT  
 

 2022-11-22    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-12-23 
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HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 
   2022-11-08    KS/2022/207 

 
 

 
 
 
 
 

 

Antagande av ändring av del av byggnadsplan inom 
Brunnby och Jonstorp socknar, Rekekroken 6:22, i 
Rekekroken, Höganäs kommun  
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2021, att uppdra åt plan- och bygglovsavdelningen att 
genomföra planprocess för Rekekroken 6:22. Syftet med ändringen av detaljplan är att möjliggöra en 
tillbyggnad ovanpå befintligt garage och ändra omfattningen av prickmarken efter rådande förhållanden. 
Prickad mark på plankartan innebär att marken inte får bebyggas. Idag är en stor del av den befintliga 
byggnaden uppförd på prickad mark. 
 
Planprocessen har genomförts med standard planförfarande. 
Inför antagandet finns inga kvarstående erinringar. 
 
Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 3 november 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, antagandehandlingar bestående av plankarta och planbeskrivning, den 10 
november 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, granskningsutlåtande den 10 november 2022. 
 
Ytterligare underlag i ärendet 
 
Planprocessen 
Samrådsförslag, upprättat den 09 juni 2022, godkänt av planutskott den 21 juni 2022 §42, 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, godkänt av planutskott den 21 juni 2022 §42,  
Samråd genomfördes mellan den 4 juli – 5 augusti 2022, 
Samrådsredogörelse planförslag, daterad den 15 september 2022,  
Granskningsförslag, upprättat den 15 september 2022, 
Granskning genomfördes mellan den 10–30 oktober 2022, 
Granskningsförslaget kompletterat/reviderat den 10 november 2022, 
Granskningsutlåtande, upprättat den 10 november 2022. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterat den 10 november 2022, 
 
att anta detaljplan för Ändring av del av byggnadsplan inom Brunnby och Jonstorp socknar, Rekekroken 
6:22, i Rekekroken, Höganäs kommun, upprättad den 10 november 2022. 
 
 

Gunilla Sandebert 
Tf. Plan- och bygglovschef 
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HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 
   2022-11-08    KS/2022/207 

 
 

 
 
 
 
 

 

Abdulmouneim Baradey 
  Planarkitekt 
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PLANKARTA PLANENS SYFTE

PLANBESTÄMMELSER

Grundkartan är upprättad 2022-08-26 av Geodataavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs
genom kopiering av digital primärkarta framställd med fotogrammetrisk metod under 1994, flyghöjd 800 m.
Fältkomplettering av grundinformation och fastighetsutredning i augusti 2022.
Skala=1:500
Standard 1
Koordinatsystem i plan Sweref 99 13 30
Höjdsystem: RH2000
Upphovsrätt/kontaktperson: Geodataavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs/Tecumseh Hollis
Höganäs 2022-08-29
Tecumseh Hollis

Syftet med ändringen av detaljplan är att möjliggöra en tillbyggnad ovanpå befintligt garage och ändra omfattningen av prickmarken
efter rådande förhållanden. Prickad mark på plankartan innebär att marken inte får bebyggas. 
Idag är en stor del av den befintliga byggnaden uppförd på prickad mark.

ORIENTERINGSKARTA

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning
är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

0 10 205 Meter± 1:500Skala (A3)

UPPRÄTTAD:

ANTAGANDE: LAGA KRAFT:
2022- 2022-

DIARIENUMMER:
KS/2022/2072022-11-10

Gunilla Sandebert Abdulmouneim Baradey

Ändring av DEL AV BYGGNADSPLAN 
INOM BRUNNBY OCH JONSTORP SOCKNAR, 
REKEKROKEN 6:22

I REKEKROKEN, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

ANTAGANDEHANDLIN

Tf. Plan- och bygglovschef Planarkitekt

STANDARDFÖRFARANDE

Rödmarkerat planbestämmelser gäller för Ändring av del av Byggnadsplan inom Brunnby och 
Jonstorp socknar, Rekekroken 6:22.
Övriga planbestämmelser på denna kartan hänvisas till Byggnadsplan inom Brunnby 
och Jonstorp socknar, 12-JON-448(J2A).  Laga kraft 1949-05-20
Gränsbeteckningar

P lanom råd e sgräns
Använd ningsgränsEge nsk apsgräns

ILLUSTRATIONER

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid

Ad m inistrativ gräns
Ege nsk apsgräns och  ad m inistrativ gräns

Bestämmelsen som ändras i utformning och omfattning
Begränsning av markens utnyttjande

)0,0 Högsta by ggnad sh öjd  är angive t värd e  i m e te r, P BL 4 k ap. 11 § 1 st 1 p.

Bestämmelser som upphävs inom rödmarkerad ändringsgräns

Bestämmelser som läggs till inom röd markerad ändringsgräns

Ge nom förand e tid e n är 5 år . Kvarte rsm ark , P BL 4 k ap. 21 §a1

P lanänd ringsom råd e

G45,0 Tak vink e ln sk a vara angive t värd e  i grad e r, P BL 4 k ap. 11 § 1 st 1 p.Fastighetsbeteckning

Befintliga fastighetsgränser

Vägkant

Byggnad

4 9 : 7 1 0 )—9,0 Högsta nock h öjd  är angive t värd e  i m e te r , P BL 4 k ap. 11 § 1 st 1 p.

Bestämmelser som fortsätter gälla 

I Högsta antal våningar är angive t som  I

Be stäm m e lse n i 39 § by ggnad sstad gan (BS) som  rör avstånd  m e llan by ggnad  och  fastigh e tsgräns upph ävs
 inom  planänd ringsom råd e t 

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@Mark e n får inte  förse s m e d  by ggnad ., P BL 4 k ap. 11 § 1 st 1 p.

d 1 1000 Minsta fastigh e tsstorle k  är angive t värd e  i k vad ratm e te r. Då särsk ild a om ständ igh e te r d ärtill föranle d s, 
m å are ale n göras m ind re , d ock  m inst 800 k vad ratm e te r., P BL 4 k ap. 18 § 1 st

B End ast för bostäd e r. By ggnad snäm nd e n m å d ock  m e d giva inre d ning av sam lingssalar sam t lok ale r för h and e l 
och  h antve rk ., P BL 4 k ap. 5 § 1 st 3 p.

e 1 25,0 % Största by ggnad sare a är angive t värd e  i % av fastigh e tsare an inom  e ge nsk apsom råd e t. 
Där så be finne s önsk värt m e d  h änsy n till be fintlig be by gge lse  e lle r tom tplatse ns änd am ålse nliga utny ttjand e  m å
länssty re lse n – såvid a sund h e t och  brand säk e rh e t d ärige nom  e j äve nty ras – m e d giva att h ögst e n tre d je d e l
 (1/3) be by gge s., P BL 4 k ap. 11 § 1 st 1 p.

f1 End ast friliggand e  h us. Uth us får sam m anby ggas m e d  h uvud by ggnad ., P BL 4 k ap. 16 § 1 st 1 p.

f2 End ast parh us, P BL 4 k ap. 16 § 1 st 1 p.
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PLANBESKRIVNING 

ÄNDRING AV DEL AV 
BYGGNADSPLAN INOM BRUNNBY OCH 
JONSTORP SOCKNAR, REKEKROKEN 6:22, 

I REKEKROKEN,  

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 

 
Bild: Planområdet 
 
 
 
 
 
ANTAGANDEHANDLING, 2022-11-10 
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2             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

        FÖRORD 
 
OM DETALJPLAN 
En detaljplan består av en plankarta, som är juridiskt bindande och en planbeskrivning. 
Ibland ingår även illustrationskarta, program och/eller miljökonsekvensbeskrivning.  
husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar 
eller gångvägar över annans mark.  
 
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och 
redovisa de syften, förutsättningar, konsekvenser planen har och hur planen ska 
genomföras. Planbeskrivningen ska också redovisa eventuella avsteg som gjorts från 
kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till 
planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras. 
Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan. 
 
HANDLINGAR  
PLANHANDLINGARNA BESTÅR AV: 
Plankarta 
Planbeskrivning (denna handling) 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 

 
BILDER 
Höganäs kommun har rätten att använda samtliga bilder som är använda i 
planhandlingarna. I de fall någon annan än kommunen är upphovsman till bilden 
redovisas detta i bildtexten.  

 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
I planarbetet har följande tjänstemän medverkat: 
Abdulmouneim Baradey, planarkitekt och planförfattare 
Liridon Tetaj, Planarkitekt 
Gunilla Sandeberg, Tf. plan- och bygglovschef 
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3             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

INLEDNING 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med ändringen av detaljplan är att möjliggöra en tillbyggnad ovanpå befintligt 
garage och ändra omfattningen av prickmarken efter rådande förhållanden. Prickad mark 
på plankartan innebär att marken inte får bebyggas. Idag är en stor del av den befintliga 
byggnaden uppförd på prickad mark. Huvudidén med planförslaget är att möjliggöra en 
tillbyggnad ovanpå befintligt garage. 
 
Planförslaget innefattar ändring av omfattningen av prickmarken efter rådande 
förhållanden, reglering av nockhöjden och takvinkel, ändring av en yta om 10 
kvadratmeter från allmänplatsmark till kvartersmark.  
 
BAKGRUND, PLANBESKED 
Kommunstyrelsen beslutade den 2021-10-22, att uppdra åt plan- och 
bygglovsavdelningen att genomföra planprocess för Rekekroken 6:22. 

 
PLANPROCESSEN 
Planen genomförs med standardförfarande. Detaljplanen upprättas enligt plan- och 
bygglagen (2010:900), Boverkets allmänna råd BFS 2014:5 

 
 
SAMRÅD 
Det formella planförslaget tas fram av kommunens planhandläggare i samarbete med 
övriga förvaltningar på kommunen. Efter beslut i Kommunstyrelsen planutskott sänds 
planen ut på samråd till medborgare, myndigheter och kommunala förvaltningar som får 
lämna synpunkter på förslaget. Vanligen hålls ett allmänt samrådsmöte, där förslaget 
presenteras och allmänheten har möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter. 
Efter samrådet bearbetas förslaget. 

 
GRANSKNING 
Efter beslut om granskning i planutskottet genomförs granskning då medborgare, 
myndigheter och kommunala förvaltningar ges möjligheter att inkomma med synpunkter. 
De som vill ha möjlighet att överklaga detaljplanen när den är antagen måste inkomma 
med synpunkter skriftligen senast under granskningen. Efter granskningen bearbetas 
förslaget, och alla inkomna synpunkter redovisas i ett granskningsutlåtande. I den anges 
också om och hur synpunkterna tillgodoses.  
 
ANTAGANDE 
Det slutliga planförslaget lämnas över till kommunfullmäktige för antagande. 
 
EVENTUELLT ÖVERKLAGANDE 
Eventuella överklaganden ska inom 3 veckor skickas till den instans som tagit beslutet om 
antagande.  
LAGA KRAFT 
Om planen inte överklagas vinner handlingen laga kraft, cirka 4 veckor efter beslutet om 
antagande.   
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4             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

PLANDATA 
 
PLANOMRÅDETS LÄGE OCH AVGRÄNSNING 
Det aktuella planområdet är placerat i Rekekroken väster om Gamla Rekekroken och 
norr om Jonstorp.  
 
Planområdet omfattar cirka 770 kvadratmeter. Marken ägs av privata fastighetsägare. 
Bebyggelsen består av ett bostadshus på cirka 72 kvadratmeter med ett garage på cirka 30 
kvadratmeter. 

   
Bild: Aktuellt planområdet i kommunen                         Bild: Aktuellt planområde i tätorten 

 
MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Det aktuella planområdet innefattas av fastigheten Rekekroken 6:22 och Rekekroken 6:1. 
Fastigheterna ägs av privata fastighetsägare. En liten del av fastigheten Rekekroken 6:1, 
med två ytor om totalt 30 kvadratmeter, ligger mellan fastigheten Rekekroken 6:22 och 
gatan omfattas av ett officialservitut. Servitutet avser in- och utfart och är uppdelat i två 
ytor. En av ytorna är belägen på allmän platsmark och den andra ytan är belägen på 
kvartersmark för bostäder.   

  
    
Bild: Aktuella fastigheter som ingår i planområdet 

Servitut på allmänplatsmark Gata 

Servitut på kvartersmark Bostad 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
ÖVERSIKTLIGA PLANER 
ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN 
Översiktsplan för Höganäs kommun, ÖP 2035 vann laga kraft 2019-12-06. En 
översiktsplan är inte juridiskt bindande. I översiktsplanen sägs bland annat, som berör 
aktuellt planområdet, att området ska användas som tätortsområde exempelvis bostäder. 
Förslaget följer översiktsplanens intentioner. 
 

 
Bild: Kartutsnitt av kommunomfattande översiktsplan 

 
DETALJPLANER OCH FÖRORDNANDEN 
För området gäller följande detaljplan:  
BYGGNADSPLAN INOM BRUNNBY OCH JONSTORP SOCKNAR, 12-JON-
448(J2A). Detaljplanen vann laga kraft 1949-05-20. Genomförandetiden har gått ut. 

                
               Detaljplanen redovisar bland annat: 

• att området ska användas till kvartersmark för bostadsändamål.  
• Högsta byggnadshöjd är 4,6 meter.  
• Endast friliggande hus. Uthus får sammanbyggas med huvudbyggnad.  
• Största byggnadsarea är 25 % av fastighetsarean inom egenskapsområdet.  
• Högsta antal våningar är angivet som I.  
• Minsta fastighetsstorlek om 1000, alternativt 800, m2 
• BS 39 §, gäller  

 
Gällande detaljplan Byggnadsplan inom Brunnby och Jonstorp socknar kommer delvis att ersättas 
med föreslagen detaljplan. 

Planområdet 
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Bild: Kartutsnitt av gällande detaljplan Byggnadsplan inom Brunnby och Jonstorp socknar 

 
KOMMUNALA PLANERINGSUNDERLAG  
KULTURMILJÖPROGRAM  
Kulturmiljöwebben antogs av kommunfullmäktige 2018-05-17 och är ett icke-juridiskt 
bindande planeringsinstrument. I kulturmiljöprogrammet sägs bland annat, som berör 
aktuellt planområdet: 
 
Beskrivning: 
Rekekroken ligger längs med kusten och angränsar till Svanshall i norr. Bebyggelsen i 
området följer den smala vägen Gamla Rekekroken samt den sluttande terrängen. Öster 
om bebyggelsen sträcker sig Norra Kustvägen som går hela vägen från Arild till 
Görslövsån, söder om Jonstorp. Området ligger skyddat från trafik och Rekekroken 
upplevs lugnt och grönt. Majoriteten av byggnaderna i Rekekroken är friliggande 
enfamiljshus men norrut ligger ett flerfamiljshus med två våningsplan. Bebyggelsen består 
främst av små bostadslängor i traditionell stil med träpanel eller korsvirke anlagda under 
slutet av 1800-talet men det förekommer instick av byggnader med ett mer 
nyfunktionalistiskt uttryck. 
  
Historik: 
I början av 1900-talet bestod Rekekroken enbart av några enstaka byggnader men under 
mitten av 1900-talet har bebyggelsen tätnat. Den folkkäre skådespelaren och artisten 
Edvard Persson bodde från år 1947 och fram till sin död i Rekekroken. 
  
Karaktärsdrag: 
Planrelaterade egenskaper 

• Öppet byggnadssätt 
• Bebyggelsen följer Gamla Rekekroksvägen och kustremsan, samt terrängen 
• Entrésidan är företrädesvis placerad på långsidan av byggnaderna samt vänd mot 

Gamla Rekekroksvägen 
• Byggnaderna är friliggande på tomterna 
• Byggnaderna är placerade regelbundet efter varandra 
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• Tomternas markmaterial är främst gräsmatta 
• Grusbelagda eller stensatta entrépartier och garageuppfarter 
• Majoriteten av byggnaderna är indragna en bit från gatan. Avståndet varierar beroende 

på om fastigheten är placerad på västra eller östra sidan om vägen. På den östra sidan 
är byggnaderna placerade högre upp i terrängen samt längre in från vägen. 
Byggnaderna på den västra sidan ligger närmre vägen och varierar mellan cirka 2-3 
meter 

• Framförallt byggnader från slutet av 1800-talet 
• Bebyggelsen består framförallt av 1 ½ planshus med undantag för flerfamiljshuset med 

två våningsplan vid Gamla Rekekroksvägens norra infart 
• Nockriktningarna företrädesvis vänd med långsidan mot vägen (norr till söder) 
• Hägnaderna är främst häckar eller murar 

 Form 
• Friliggande enfamiljshus 
• Framförallt 1 ½-plans villor 
• Sockelhöjden varierar och följer terrängen 
• Sadeltak med cirka 45 graders lutning dominerar i området. 
• Svagt utskjutande takfot 
• Majoriteten av bebyggelsen har skorsten främst på nock. Enstaka byggnader som har 

kupor 
• Fasaderna är symmetriskt uppbyggda med regelbundna fönsterband samt centrerad 

entré 
• Enstaka byggnader har balkonger 

Material, färgtyp, kulör 
• Takmaterialet är varierande och det förekommer gula takpannor, svart eternittak samt 

plåttak både i svart och grått. Flerfamiljshuset har röda takpannor 
• Fasadmaterialet är varierande men det är företrädelsevis stående träpanel och vit puts 
• Färgsättningen på fasaderna varierar främst mellan svart, vit och rött 

 

 
Bild: Kartutsnitt ur kommunens kulturmiljöprogram 
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RIKSINTRESSEN 
 

RÖRLIGT FRILUFTSLIV 
Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 
§ miljöbalken. Planförslaget förväntas inte medföra negativ påverkan på riksintresset. 
 

 
Bild: Planområdet i förhållande till riksintresse friluftsliv. 
 
KUSTZON 
Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för högexploaterad kustzon enligt 
4 kap miljöbalken men är befintligt bebyggelse. Planförslaget förväntas inte medföra 
negativ påverkan på riksintresset. 
 
Längs hela Skånes kust ligger ett mellan 3–5 kilometer brett bälte som är riksintresse för 
kustzon. Ny bebyggelse ska prövas restriktivt så att allmänhetens tillgång och 
tillgänglighet till strandområdena inte påverkas negativt. Kustzonen är också av 
riksintresse ur häcknings- och rastningssynpunkt för fågel. Riksintresset ska även se till att 
friluftslivet och turismen utvecklas på ett sådant sätt att områdena som är särskilt känsliga 
för slitage, eller med hänsyn till floran och faunan skyddas så att erforderlig hänsyn ta till 
naturvårdsintressena. Det finns undantagsbestämmelser i 1§, sista stycken miljöbalken 
som lyder ”Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller 
lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret.” 
 

 
Bild: Planområdet i förhållande till riksintresse kustzon. 
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REGIONALA PLANERINGSUNDERLAG  
Planområdet innefattas av kulturmiljöstråk enligt Länsstyrelsens kulturmiljöprogram. 
Kulturmiljöplanen är inte juridiskt bindande. 

 
KULTURHISTORISK VÄRDEFULL MILJÖ, SKÅNELINJEN PER ALBIN-LINJEN 
Skånelinjen, eller Per Albin-linjen som den också kallas efter dåvarande statsministern Per 
Albin Hansson, började byggas år 1939 och skulle fungera som en befästningslinje längs 
den södra kusten. Skånelinjen sträckte sig från Båstad till Vieryd och skulle förhindra 
mindre båtar, sjöstridsvagnar och trupper att nå land. Försvarslinjen är en unik företeelse 
som tydligt visar Skåne som gränsprovins. Samtliga värn är viktiga delar i den helhet som 
Skånelinjen utgör.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
OMRÅDET IDAG 
Planområdet ligger väster om Gamla Rekekroken med närhet till kusten samt service som 
finns att tillgå i Jonstorp. Planområdet omfattar fastigheten Rekekroken 6:22 på 740 
kvadratmeter och en yta om 30 kvadratmeter av fastigheten Rekekroken 6:1. Marken ägs 
av privata fastighetsägare. Bebyggelsen i fastigheten Rekekroken 6:22 består av ett 
bostadshus på 72 kvadratmeter och ett sammanbyggt garage på 32 kvadratmeter. 
Rekekroken ligger längs med kusten och angränsar till Svanshall i norr. Bebyggelsen i 
området följer den smala vägen Gamla Rekekroken samt den sluttande terrängen. Öster 
om bebyggelsen sträcker sig Norra Kustvägen som går hela vägen från Arild till 
Görslövsån, söder om Jonstorp. Området ligger skyddat från trafik och Rekekroken 
upplevs lugnt och grönt. Majoriteten av byggnaderna i Rekekroken är friliggande 
enfamiljshus men norrut ligger ett flerfamiljshus med två våningsplan. Bebyggelsen består 
främst av små bostadslängor i traditionell stil med träpanel eller korsvirke anlagda under 
slutet av 1800-talet men det förekommer instick av byggnader med ett mer 
nyfunktionalistiskt uttryck. 
 

    
Bild: Planområdet och dess innehåll. 

 
OMRÅDETS HISTORIA 
I början av 1900-talet bestod Rekekroken enbart av några enstaka byggnader men under 
mitten av 1900-talet har bebyggelsen tätnat. Den folkkäre skådespelaren och artisten 
Edvard Persson bodde från år 1947 och fram till sin död i Rekekroken. 
 
LANDSKAPSBILD 
LANDSKAPSBILD OCH TOPOGRAFI 
Planområdet sluttar från väster till öster ner mot kusten. Höjden ligger mellan 3,5 meter 
över havet i öster och 9 meter över havet i väster. 
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Bild: Höjdsättningskarta 
 
 
FRITID OCH REKREATION 
Området ligger nära stranden, naturområden och rekreation. Söder om området ligger 
småbåtshamn och badplats. 
 
FORNLÄMNINGAR 
Inga registrerade fornlämningar finns inom eller i anslutning till föreslaget planområde. 
Skulle fornlämningar påträffas vid markingrepp skall arbetet omedelbart avbrytas och 
kontakt tas med Länsstyrelsen enligt 2 kap. 10 § Kulturmiljölagen.  
 
BEBYGGELSE 
Majoriteten av byggnaderna i Rekekroken är friliggande enfamiljshus men norrut ligger ett 
flerfamiljshus med två våningsplan.  
 
ALLMÄN OCH KOMMERSIELL SERVICE 
I mitten av Jonstorp söder om området ligger en mindre centrumanläggning med bland 
annat ett vårdhem, skolor, matbutik och kyrka. 

 
TRAFIK 
ÖVERGRIPANDE TRAFIKSTRUKTUR 
Rekekroken består av smala vägar som leder till Norra Kustväg som leder till väg 112 i 
söder.  
 
BILTRAFIK 
Planområdet angränsar Gamla Rekekroken som är en mindre väg med lågt trafikflöde 
och låg hastighet (30 km/h). 
 
GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 
För gående och cyklister är vägnätet inom Jonstorp söder om planområdet relativt väl 
utbyggt. Längs med Jonstorpsvägen finns cykelfält. Det finns inte någon cykelväg i direkt 
anslutning till planområdet. 
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KOLLEKTIVTRAFIK 
Jonstorp som ligger söder om området trafikeras av busslinjer mot Höganäs, Ängelholm, 
Arild och Hjälmshult. Det finns busshållplats cirka 500 meter från planområdet där det 
finns busslinjer mot Höganäs och Ängelholm. Busslinjen mot Höganäs har en god 
turtäthet. 
 
PARKERING 
Parkering sker på fastigheten. 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
VATTEN OCH AVLOPP 
Området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten, spillvatten och 
dricksvatten. 
 
DAGVATTENHANTERING 
Planområdet ingår kommunens verksamhetsområde för dagvatten. Det finns kommunala 
ledningar. Recipienten är Skälderviken, och dess ekologiska status bedöms som god.  
 
AVFALL 
Avfallshanteringen sker inom den egna fastigheten och på tömningsdagen ska kärlen 
placeras vid tomtgräns mot farbar allmän väg. Hanteringen av avfall sköts av NSR och 
bygger på källsortering.  
 
HÄLSA, SÄKERHET 
BULLER  
Planområdet består av befintlig bebyggelse. Planområdet angränsar Gamla Rekekroken 
som är en mindre väg med lågt trafikflöde och låg hastighet (30 km/h). 
Kommunen bedömer att riktlinjerna för buller inte kommer att överskridas inom 
planområdet. 

 
MARKFÖRORENINGAR 
Området innefattas varken av någon känd förorenad mark eller kartlagd deponi.  

 
RISK FÖR ÖVERSVÄMNINGAR 
Planområdet ligger cirka 3,5–9 meter över havet bedöms risken för översvämning inom 
planområdet som låg. 

 
RADON 
Höganäs kommun ligger inom låg- eller normalriskområde för radon. Radonmätning för 
inom det specifika planområdet har inte genomförts. 
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PLANFÖRSLAG 
 
SAMMANFATTNING 
Den framtida markanvändningen omfattar fastigheterna Rekekroken 6:22 och 
Rekekroken 6:1. 
Huvudidén med planförslaget att möjliggöra tillbyggnad ovanpå garaget.  
 
Planförslaget innefattar: 
• Ändring av omfattningen av prickmarken efter rådande förhållanden.  
• Upphävandet av bestämmelsen om antal våningar. 
• Ändra höjdbestämmelsen från byggnadshöjd till nockhöjd 
• Ny bestämmelse om takvinkel. 
• Ändra markanvändning för en liten yta på 10 kvadratmeter från allmänplatsmark till 

kvartersmark. 
• Övriga bestämmelser inom byggnadsplanen som inte upphävs eller ändras fortsätter 

gälla inom planändringsområde, enligt Byggnadsplan inom Brunnby 
och Jonstorp socknar, 12-JON-448(J2A). Laga kraft 1949-05-20 

 

 
 
Förslaget följer översiktsplanens intentioner. 
 
FÖRESLAGEN STRUKTUR, BEBYGGELSE 
 
Sammanfattningsvis föreslås följande ändringar: 
 
Ändring av omfattningen av prickmarken efter rådande förhållanden. 
Ändring av markanvändning för en yta på 10 kvadratmeter från allmänplatsmark gata till 
kvartersmark bostad. 
 
Planbestämmelser som fortsätter gälla inom planändringens gränser: 
B Endast för bostäder. Byggnadsnämnden må dock medgiva inredning av samlingssalar 
samt lokaler för handel och hantverk., PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p. 
e1 25,0% Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom 
egenskapsområdet. Där så befinnes önskvärt med hänsyn till befintlig bebyggelse eller 

Ändring av markanvändning från 
allmänplatsmark Gata till kvartersmark, 
bostad 

Ändring omfattningen av prickmarken 
efter rådande förhållanden. 
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tomtplatsens ändamålsenliga utnyttjande må länsstyrelsen – såvida sundhet och 
brandsäkerhet därigenom ej äventyras – medgiva att högst en tredjedel 
 (1/3) bebygges., PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p. 
f1 Endast friliggande hus. Uthus får sammanbyggas med huvudbyggnad., PBL 4 kap. 16 § 
1 st 1 p. 
f2 Endast parhus, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

Planbestämmelser som föreslås upphöra inom planändringens gränser: 
Bestämmelsen i 39 § byggnadsstadgan (BS) som rör avstånd mellan byggnad och 
fastighetsgräns upphävs inom planändringsområdet. 
d1 Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i kvadratmeter. Då särskilda omständigheter 
därtill föranleds, må arealen göras mindre, dock minst 800 kvadratmeter., PBL 4 kap. 18 § 
1 st 

 Högsta byggnadshöjd är 4,6 meter. 

I     Högsta antal våningar är angivet som I. Bestämmelsen har digitaliserats för att 
möjliggöra analyser, men används inte idag. 

Planbestämmelser som föreslås tillkomma inom planändringens gränser: 

BOSTADSBEBYGGELSE 
En tillbyggnad kommer att bebyggas ovanpå befintliga garaget. 
Över hela byggnaden reses taket till ett sadeltak. 
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ALLMÄN SERVICE 
I mitten av Jonstorp söder om området ligger en mindre centrumanläggning med bland 
annat ett vårdhem, skolor, matbutik och kyrka 

 
HÅLLBART BYGGANDE 
Höganäs kommun är positiv till placering av solceller på tak för att underhålla byggnader 
med värme samt användningen av gröna tak inom området. 

 
FÖRESLAGEN TRAFIK, VÄGSTRUKTUR 
Den föreslagna trafiken ska fungera som den gör idag. 
 
BILTRAFIK 
Planområdet angränsar Gamla Rekekroken som är en mindre väg med låg trafikflöde och 
låg hastighet (30 km/h). Gamla Rekekroken leder till Norra kustvägen som leder till väg 
112 i söder. 
 
PARKERING, UTFARTER 
Parkering sker på fastigheten. Utfarten föreslås sker på samma sätt som idag, det vill säga 
genom direkt anslutning från fastigheten till vägen Gamla Rekekroken. 
 
FÖRESLAGEN TEKNISK FÖRSÖRJNING 
 
Planändringsområdet består av befintlig bebyggelse och kommer fortsättningsvis att 
tillhöra kommunens verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten. 
 
DAGVATTENHANTERING 
Planändringsområdet består av befintlig bebyggelse och ingår i kommunens 
verksamhetsområde för dagvatten och befintliga kommunala ledningar finns inom 
planområdet. Recipienten är Skälderviken, och dess ekologiska status bedöms som god.  
 
AVFALL 
Renhållningsordningen för Höganäs kommun ska följas när det gäller framkomligheten 
för både kärl och renhållningsfordon.  
Avfallshanteringen sker inom den egna fastigheten och på tömningsdagen ska kärlen 
placeras vid tomtgräns mot farbar allmän väg. Hanteringen av avfall sköts av NSR och 
bygger på källsortering. 
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        DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
TIDSPLAN 
Målsättning är att detaljplanen ska antas första kvartalet 2023.  
 
GENOMFÖRANDETID 
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Vald 
genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet. Inom genomförandetiden 
har fastighetsägare garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med 
detaljplanen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre garanterad 
byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen. 
 
AVTAL 
Ett planavtal har upprättats där det framgår att exploatören bekostar planläggningen. 
 
HUVUDMANNASKAP OCH ANSVARSFÖRDELNING 
Vatten, avlopp och dagvatten ingår i kommunens verksamhetsområde  
Exploatören ansvarar för att område markerat med ”u” och ”n” hålls fritt. Exploatören 
skall både kontakta Räddningstjänsten innan utbyggnad av vattenledningsnätet för 
strategisk placering av brandposter, samt huvudmän för eldistribution och gasdistrubition 
innan markarbeten utförs inom kvartersmark för markering av förekommande kablar. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA GENOMFÖRANDE FRÅGOR  
FASTIGHETSÄGARE 
Nuvarande fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den fastighetsförteckning som 
tillhör detaljplanen. 
 
FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER 
Fastighetsindelningsbestämmelser krävs inte för genomförandet av detaljplanens ändring. 
 
FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER 
Genomförandet av detaljplanerändringen kräver inte några fastighetsbildningsåtgärder 
men öppnar upp för frivillig överenskommelse om fastighetsreglering. 
 
Det finns ett officialservitut för väg inom planområdet (12-JON-501.1) som nyttjas av 
fastigheten Rekekroken 6:22 för att kunna ta sig över fastigheten Rekekroken 6:1 till gatan 
Gamla Rekekroken. 
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
KOSTNADER FÖR FRAMTAGANDE AV DETALJPLAN 
Detaljplanen bekostas av fastighetsägaren genom planavtal. 
 
FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER 
Detaljplanens ändring genomförande kräver inte några fastighetsbildningsåtgärder 
 
INLÖSEN, ERSÄTTNING 
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till 
ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte utnyttjas. 
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KONSEKVENSER AV DETALJPLANENS 
GENOMFÖRANDE 
 
MILJÖKONSEKVENSER 
FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MB 
Den aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken. 
 
UNDERSÖKNING  
Bestämmelserna i plan och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera 
miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. Detaljplaner ska miljöbedömas 
och MKB upprättas, om man vid en undersökning kommer fram till att genomförandet 
av planen kan leda till en betydande miljöpåverkan.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer med vägledning av förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. MB och i 4 kap. 34 § PBL (2010:900). 
Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en 
miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken.  

 
MILJÖKVALITETSNORMER  
LUFT UTOMHUS 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för sex typer av 
ämnen i luft. Dessa är kvävedioxider och kväveoxider (NO2), partiklar (PM10), bensen, 
svaveldioxid, bly och kolmonoxid. Höganäs kommuns miljöavdelning har under de 
senaste fem åren kontinuerligt genomfört mätningar av luftens kvalitet vid mätpunkt i 
Höganäs centralort vad gäller kvävedioxider och partiklar. Dessa mätningar visar värden 
som inte överskrider miljökvalitetsnormerna. För bly och kolmonoxid görs idag inga 
mätningar av kommunen men tidigare mätningar har visat värden som generellt legat 
långt under normen. Det finns enligt miljöavdelningen inga skäl att anta att dessa värden 
ändrats påtagligt sedan senast utförd mätning. Tidigare kompletterande mätningar finns 
också från Kullaberg avseende kväve- och svaveldioxid vilka vid dessa mättillfällen inte 
heller överskred normvärdena. De värden som uppmäts i Höganäs centralort kan 
generellt anses gällande för hela kommunen och därför också för aktuellt planområde. 
 
BULLER 
Det finns en förordning till miljöbalken, Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader, med bestämmelser om riktvärden för trafikbuller utomhus vid 
bostadsbyggnader. Enligt förordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte 
överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Vid en uteplats om 
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden gäller 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 
70 dBA maximal ljudnivå. Samma värden gäller för bostadsbyggnader om högst 35 
kvadratmeter, men ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 dBA. Förordningen anger att 
om bullret vid en exponerad fasad överskrids bör en skyddad sida uppnås där bullret 
uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå vid 
fasad mellan kl. 22.00 – 06.00. Som minst ska hälften av bostadsrummen vändas mot den 
skyddade sidan. Även här gäller högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
Maximalnivån vid uteplats bör inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå 
fem gånger per timme mellan kl. 06.00 – 22.00. 
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Sammantaget bedöms inte planförslagets genomförande påverkas negativt av buller. 
Planområdet består av befintlig bebyggelse. Planområdet angränsar Gamla Rekekroken 
som är en mindre väg med lågt trafikflöde och låg hastighet (30 km/h). 
 
Sammantaget bedöms gällande miljökvalitetsnormer för buller inte riskera att påverkas 
negativt av planförslagets genomförande. 

 
VATTEN 
Sammantaget bedöms gällande miljökvalitetsnormer för vatten inte riskera att påverkas 
negativt av planförslagets genomförande. Recipienten är Skälderviken, och dess 
ekologiska status bedöms som god.  
 
NATIONELLA MILJÖMÅL 
All samhällsplanering innebär på något sätt, positivt eller negativt, påverkan på den 
omgivande miljön och kan därför anses att på något sätt alltid beröra miljömålen. I 
undersökningen tas miljömålen i beaktande och en bedömning görs om planförslagets 
sammanlagda påverkan på miljömålen utgör negativ påverkan på dessa eller inte.  
 
Sammantaget bedöms inte gällande nationella miljömål påverkas negativt av 
planförslagets genomförande. 
 
KLIMATFÖRÄNDRINGAR 
I Höganäs kommuns klimat PM (Godkänd i Kommunstyrelsen 2012-01-24) redovisas 
att havsnivån kan komma till att uppgå till +3,5 meter år 2100. En höjd medelvattennivå 
innebär att grundvattnet stiger till samma nivå i sediment och i utfyllnadsområden. Då 
planområdet ligger mellan 3,5 och 9 meter över havet bedöms risken för översvämning 
inom planområdet som låg.  

 
TILLGÄNGLIGHET 
Kravet på god tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade har beaktats vid 
planläggning. Hur kraven på tillgänglighet i 12 § (byggnader) byggnadsverksförordningen 
samt 2 kap 6 § plan- och bygglagen (2010:900) (tomter) i detalj kommer att tillgodoses 
avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande 
bygglovsprövning.  
 
EKONOMISKA KONSEKVENSER 
KONSEKVENSER FÖR KOMMUNEN 
Kommunen får en inkomst av att genomföra detaljplanen. 
 
KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETEN REKEKROKEN 6:22 
Fastighetsägaren bekostar detaljplanens genomförande samt kostnaden för upprättning av 
grundkarta och fastighetsförtekning. 

 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA KONSEKVENSER 
KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETERNA REKEKROKEN 6:22 och REKEKROKEN 6:1 
Fastighetsägarna till Rekekroken 6:1 och Rekekroken 6:22 kan ingå överenskommelse om 
fastighetsreglering där ytorna som omfattas av officialservitut för väg kan genom 
fastighetsreglering överföras från Rekekroken 6:1 till Rekekroken 6:22. Detta bygger dock 
på frivillighet.  
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Bild: Planändringsområdet (rödmarkerad på bilden). 
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BAKGRUND OCH SYFTE 
 
BAKGRUND 
Kommunstyrelsen uppdrog den 22 oktober 20021 åt planavdelningen att genomföra 
planprocess för Rekekroken 6:22. 
Uppdraget omfattar fastigheten Rekekroken 6:22 och en yta om 30 kvadratmeter av 
fastigheten Rekekroken 6:1. 
 
DETALJPLANENS SYFTE  
Syftet med ändringen av detaljplan är att möjliggöra en tillbyggnad ovanpå befintligt 
garage och ändra omfattningen av prickmarken efter rådande förhållanden. Prickad mark 
på plankartan innebär att marken inte får bebyggas. Idag är en stor del av den befintliga 
byggnaden uppförd på prickad mark. 
 
PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Ändring av del av byggnadsplan inom Brunnby och Jonstorp socknar, Rekekroken 6:22, 
handläggs enligt standardförfarande, dvs plansamråd och formell granskning. Planen 
antas av kommunfullmäktige. 
 
PLANSAMRÅD 
Plansamråd genomfördes 4 juli till den 5 augusti 2022. Underrättelse om samråd har skett 
genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, kommunens 
hemsida samt annonsering på kommunens anslagstavla.  

 
GRANSKNING 
Granskning genomfördes 10–30 oktober 2022. Underrättelse om granskning har skett 
genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, kommunens 
hemsida samt annonsering på kommunens anslagstavla.  
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INKOMNA SYNPUNKTER UNDER GRANSKNING 
 
Under granskningstiden har 14 skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i anslutning till 
skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunen. I de fall yttranden innehåller 
synpunkter om planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt 
planprocess.  
I de fall de inkomna granskningsyttrandena varit långa har ansvarig handläggare 
sammanställt en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna 
synpunkterna. 
 

MYNDIGHETER 
 
LÄNSSTYRELSEN (2022-10-12) har inget att erinra. 
 
TRAFIKVERKET (2022-10-17) har inget att erinra. 

 
LANTMÄTERIET (2022-10-24)  
 
Plankarta med bestämmelser 
Enligt Boverket kan det bara finnas en detaljplan för ett geografiskt område. Därför går 
det inte att göra ändringsplaner, tilläggsplaner eller liknande som ska gälla tillsammans 
med den ursprungliga planen. Grundat på detta funderar Lantmäteriet över 
bestämmelserna f1, f2 och e1 som ligger inom planändringsområdet. Dessa bestämmelser 
saknas bland planbestämmelserna i den ”nya” plankartan. 
Plan- och genomförandebeskrivning 
I byggnadsplanen från 1949 finns vad som ser ut att vara en bestämmelse om minsta 
fastighetstorlek. Vid § 7 står 1000 kvm eller 800 kvm om särskilda omständigheter finns. 
Aktuell fastighet synes vara under 800 kvm. Det kanske skulle kunna vara lämpligt att 
behandla frågan i samband med planändringen. 
Vidare så undrar Lantmäteriet om ställning tagits till bestämmelsen i 39 § 
byggnadsstadgan (BS) som rör avstånd mellan byggnad och fastighetsgräns. Generellt så 
gäller att om inget annat är föreskrivet så ska 39 § BS tillämpas som planbestämmelse. 
Det skulle kunna innebära att byggnaden fortsatt står planstridigt om inte även detta 
hanteras i planändringen. 
Grundkarta 
Befintliga fastighetsgränser är svåra att tyda inom planområdet. 
Redovisningen av byggnaden i förhållande till hur fastighetsgränserna är inlagda i 
registerkartan skiljer sig mot hur det ser ut i flygfoton. 

 
Kommentar: Bestämmelserna f1, f2, e1 läggs till i plankartan. Bestämmelsen om minsta 

fastighetstorlek upphävs inom planändringsområdet och förtydligas i plankartan och planbeskrivningen. 
Bestämmelsen i 39 § byggnadsstadgan (BS) som rör avstånd mellan byggnad och fastighetsgräns upphävs 
inom planändringsområdet och förtydligas i plankartan och planbeskrivningen. Gällande grundkartan så 
är alla byggnader inom planändringsområdet inmätta i husliv.  
 
SJÖFARTSVERKET (2022-10-25) har inget att erinra. 
 
REGION SKÅNE (2022-10-28) har inget att erinra. 
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INTERNT  
 
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN (2022-10-06) har inget att erinra. 
 
HÖGANÄS ENERGI (2022-10-07) har inget att erinra. 
 
NSR (2022-10-11) har inget att erinra. 
 
VA-AVDELNINGEN (2022-10-17)  
Fastigheten Rekekroken 6:22 är idag ansluten till det kommunala VA-nätet. 
Om VA-installationen skulle behövas ändras ska en VA-anmälan lämnas in. 
I övrigt inget att erinra. 

 
Kommentar: Yttrandet har noterats. 

 
MILJÖAVDELNINGEN (2022-10-19) har inget att erinra. 
 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN (2022-10-27) har inget att erinra. 
 
STADSMILJÖAVDELNINGEN (2022-10-28) har inget att erinra. 
 
GEODATAAVDELNINGEN (2022-10-28) 
 
Synpunkter enligt nedan: 
Planbeskrivning 

• s 5                                     ange även minsta fastighetsstorlek om 1000, alternativt 
800, m2 

• s 5                                     bör ange BS 39 §, att den gäller 
• s 10                                  ”Bebyggelsen på fastigheten Rekekroken…” 
• s 13–14                            ange även minsta fastighetsstorlek om 1000, alternativt 

800, m2 
                                          ange BS 39 § 

• s 18                                  ” Fastighetsägaren bekostar detaljplanens 

genomförande samt kostnaden för upprättande av grundkarta och 

fastighetsförteckning.” 

Teknisk granskning 
Ingen erinran 

Kommentar: komplettering görs på planbeskrivningen enligt geodataavdelningen yttrande.  
 

STADSARKITEKT (2022-10-29) har inget att erinra. 
 
ÄNDRINGAR AV PLANFÖRSLAG INFÖR ANTAGANDE 
Skrivelser från 3 innehåller synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter har bemötts 
ovan med kommentarer. Synpunkter från 2 har föranlett en omarbetning av 
planförslaget. Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande: 

• Bestämmelserna f1, f2, e1 läggs till i plankartan.  
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• Bestämmelsen om minsta fastighetstorlek upphävs inom planändrings område 
och förtydligas i plankartan och planbeskrivningen.

• Bestämmelsen i 39 § byggnadsstadgan (BS) som rör avstånd mellan byggnad och 
fastighetsgräns upphävs inom planändringsområdet och förtydligas i plankartan 
och planbeskrivningen.

• Korrigering görs enligt geodata yttrande.

KVARSTÅENDE ERINRINGAR 
Efter genomförd granskning revideras och kompletteras planförslaget enligt redovisning 
under Inkomna synpunkter under granskning, Ändringar av planförslag inför antagande.  
Ändringarna görs i syfte att bemöta Lantmäteriet granskningsyttrande.  
Det finns inga kvarstående synpunkter från tidigare skeden av planarbetet som avser det 
aktuella planområdet. 
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Bild: Planändringsområdet (rödmarkerad på bilden). 
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BAKGRUND OCH SYFTE 
 
BAKGRUND 
Kommunstyrelsen uppdrog den 22 oktober 20021 åt planavdelningen att genomföra 
planprocess för Rekekroken 6:22. 
Uppdraget omfattar fastigheten Rekekroken 6:22 och en yta om 30 kvadratmeter av 
fastigheten Rekekroken 6:1. 
 
 
DETALJPLANENS SYFTE  
Syftet med ändringen av detaljplan är att möjliggöra en tillbyggnad ovanpå befintligt 
garage och ändra omfattningen av prickmarken efter rådande förhållanden. Prickad mark 
på plankartan innebär att marken inte får bebyggas. Idag är en stor del av den befintliga 
byggnaden uppförd på prickad mark.  
 
PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Ändring av del av byggnadsplan inom Brunnby och Jonstorp socknar, Rekekroken 6:22, 
handläggs enligt standardförfarande, dvs plansamråd och formell granskning. Planen 
antas av kommunfullmäktige.  
 
PLANSAMRÅD 
Plansamråd genomfördes 4 juli till den 5 augusti 2022. Underrättelse om samråd har skett 
genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, kommunens 
hemsida samt annonsering på kommunens anslagstavla.   
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INKOMNA SYNPUNKTER 
 
Under samrådstiden har 15 skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i anslutning till 
skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunen. I de fall yttranden innehåller 
synpunkter om planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt 
planprocess.  
 
I de fall de inkomna samrådsyttrandena varit långa har ansvarig handläggare sammanställt 
en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna synpunkterna. Samtliga 
yttranden kan läsas i sin helhet i kommunens diarium. 
 

MYNDIGHETER 
NORDION ENERGI (2022-06-23) har inget att erinra. 
 
SKANOVA ACCESSNÄTPLANERING/TELIA (2022-06-27) har inget att erinra. 
 
LANTMÄTERIET (2022-06-29)  
PLANKARTA 
På plankartan saknas bestämmelsen B. 
Delar av planen som bör förbättras 
BOVERKETS ALLMÄNA RÅD 
Lantmäteriet tolkar det som att det är BFS 2020:6 som gäller för tidpunkten. 
Administrativa bestämmelser existerar inte längre. Det är en stor fördel för samhället i 
stort om kommunen i möjligaste mån följer rekommendationerna i Boverkets allmänna 
råd BFS 2020:6 för den tvådimensionella redovisningen av planens innehåll i en plankarta. 
Enligt de allmänna råden stycke ”2.1 Redovisning av planbestämmelser m.m.” bör texten 
om genomförandetid redovisas bland planbestämmelserna på plankartan med rubriken 
”Genomförandetid” på samma rubriknivå som till exempel rubriken 
”Egenskapsbestämmelser för kvartersmark”. Genom att rätt rubriknivå på rubriken 
används, så framgår det att genomförandetid inte är en egenskapsbestämmelse. Det bör 
med fördel framgå vilka allmänna råd som följts. 

 
Kommentar: B-bestämmelse läggs till på plankartan. Kommunen har digitaliserat 

originalplanen enligt Boverkets allmänna råd BFS 2014:5, vilket gör att denna ändring görs enligt 
samma allmänna råd. 
 
SJÖFARTSVERKET (2022-06-30) har inget att erinra. 
 
REGION SKÅNE (2022-07-04) har inget att erinra. 
 
LÄNSSTYRELSEN (2022-07-07) har inget att erinra. 
 
POSTNORD (2022-07-28) har inget att erinra. 

 
TRAFIKVERKET (2022-08-05) har inget att erinra. 
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INTERNT  
 
HÖGANÄS ENERGI (2022-06-23) har inget att erinra. 

 
EXPLOATERINGSAVDELNINGEN (2022-06-28) har inget att erinra. 
 
STADSARKITEKT (2022-06-29) har inget att erinra. 
 
VA-AVDELNINGEN (2022-06-30)  
Verksamhetsområde: 
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 
Dricksvatten, spillvatten och dagvatten: 
Fastigheten är idag ansluten till det kommunala ledningsnätet. Om VA-installationen 
kommer att ändras ska en VA-anmälan lämnas in. I övrigt inget att erinra. 

 
Kommentar: Yttrandet har noterats. 

 
MILJÖAVDELNINGEN (2022-06-30) har inget att erinra. 
 
GEODATA (2022-07-13)  
Saknar vad som händer med f1, f2 och e1. Ska de fortsätta gälla, eller upphävas? 
Teknisk kontroll sker i övrigt i samband med granskning. 

 
Kommentar: Övriga bestämmelser inom byggnadsplan inom Brunnby 
och Jonstorp socknar, 12-JON-448(J2A). Laga kraft 1949-05-20, som inte upphävs eller 
ändras fortsätter gälla inom planändringsområdet. Komplettering görs för att tydliggöra detta på 
plankartan, och på planbeskrivningen under rubriken PLANFÖRSLAG sida 13. 

 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN (2022-07-14) har inget att erinra.  

 

SAMMANFATTNING 
 
Sammanlagt har 15 skrivelser inkommit. Skrivelser från 3 innehåller synpunkter på 
förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan med kommentarer. Synpunkter från 2 har 
föranlett en omarbetning av planförslaget. Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt 
följande: 

• B bestämmelse läggs till på plankartan. 
• Planbeskrivningen och Plankartan kompletteras för att tydliggöra att de 

planbestämmelser som inte upphävs eller ändras fortsätter att gälla inom 
planändringsområdet.   
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Antagande av detaljplan för Viken centrum (del av 
Viken 127:1) i Viken, Höganäs kommun 
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     KS/2019/188 
§ 65 
ANTAGANDE AV DETALJPLAN FÖR VIKEN CENTRUM (DEL AV VIKEN 
127:1) I VIKEN, HÖGANÄS KOMMUN 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunstyrelsen uppdrog den 5 mars 2019, § 61, åt samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning 
att genomföra planprocess för Viken centrum. 
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bebyggelse med inslag av trygghetsbostäder, centrumverksamheter 
i form av affärer, restaurang och/eller vårdcentral i Viken centrum. Planen tar även höjd för 
tillskapandet av ett allmänt torg som ska bidra till ökad stadskänsla i området. 
 
Detaljplanen har varit föremål för samråd mellan 4-25 maj 2020. 
Planområdet har varit föremål för granskning mellan 28 mars-18 april 2022. 
 
Inför antagande finns det kvarstående erinringar. 
Planprocessen har genomförts med standardplanförfarande. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 4 november 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plankarta, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planbeskrivning, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, granskningsutlåtande/samrådsredogörelse. 
 
Planprocessen 
Samrådsförslag, upprättat den 16 april 2020 månad år, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 
28 april 2020, § 20, 
Samråd genomfördes mellan den 5 – 25 maj 2020, 
Granskningsförslag, upprättat den 8 november 2021, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 23 
november 2021, § 75, 
Granskning genomfördes mellan den 28 mars och 18 april 2022. 
 

  
Förslag till beslut 
Gustaf Wingårdh (M) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut. 
 
Ros-Mari Paulsson (L) yrkar avslag på ordförandes förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut mot Ros-Mari Paulssons (L) 
avslagsyrkande under proposition och finner att planutskottet beslutar att bifalla ordförandes förslag 
till beslut. 
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Beslut 
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat utlåtande, daterat den 10 november 2022, 
 
att kvarstående erinringar inte tillgodoses, 
 
att anta detaljplan för Viken centrum (del av Viken 127:1 med flera) i Viken, Höganäs kommun, 
upprättad den 10 november 2022. 
 
Reservationer 
Ros-Mari Paulsson (L) reserverar sig mot beslutet. 
 
Protokollsanteckning 
Ros-Mari Paulsson (L) anmäler att hon vill bifoga anteckningar som bilaga till protokollet, vilket 
ordförande Peter Schölander (M) godkänner. 
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-12-23 
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HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 
   2022-11-08    KS/2019/188 

 
 

 
 
 
 
 

 

Antagande av detaljplan för Viken centrum (del av Viken 
127:1) i Viken, Höganäs kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen uppdrog den 5 mars 2019, § 61, åt samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning att 
genomföra planprocess för Viken centrum.  
 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bebyggelse med inslag av trygghetsbostäder, centrumverksamheter i 
form av affärer, restaurang och/eller vårdcentral i Viken centrum. Planen tar även höjd för tillskapandet 
av ett allmänt torg som ska bidra till ökad stadskänsla i området. 
 
Detaljplanen har varit föremål för samråd mellan 4-25 maj 2020. 
Planområdet har varit föremål för granskning mellan 28 mars-18 april 2022. 
 
Inför antagande finns det kvarstående erinringar.  
 
Planprocessen har genomförts med standardplanförfarande. 
 
Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 4 november 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plankarta, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planbeskrivning, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, granskningsutlåtande/samrådsredogörelse. 
 
Planprocessen 
Samrådsförslag, upprättat den 16 april 2020 månad år, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 28 
april 2020, § 20, 
Samråd genomfördes mellan den 5 – 25 maj 2020, 
Granskningsförslag, upprättat den 8 november 2021, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 23 
november 2021, § 75, 
Granskning genomfördes mellan den 28 mars och 18 april 2022. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att godkänna upprättat utlåtande, daterat den 10 november 2022, 
 
att kvarstående erinringar inte tillgodoses, 
 
att anta detaljplan för Viken centrum (del av Viken 127:1 med flera) i Viken, Höganäs kommun, upprättad 
den 10 november 2022. 
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 Gunilla Sandebert 
 Tf Plan- och bygglovschef  

 
 Liridon Tetaj 

  Planarkitekt 
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PLANKARTA PLANENS SYFTE

Grundkartan är upprättad 2022-03-21 av Geodataavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs genom kopiering av digital primärkarta 
framställd med fotogrammetrisk metod under 1989, flyghöjd 800 m.
Fältkomplettering av grundinformation och fastighetsutredning i mars 2022.
Standard 1
Koordinatsystem i plan SWEREF99 13 30
Höjdsystem: RH2000
Upphovsrätt/kontaktperson: Geodataavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs
Tecumseh Hollis, Höganäs 2022-XX-XX 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bebyggelse med inslag av
 trygghetsbostäder, centrumverksamheter i form av affärer, restaurang och/eller  vårdcentral i Viken centrum. 
Planen tar även höjd för tillskapandet av ett allmänt torg som bidrar till platsens stadskaraktär.
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GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

+0 0,

Fastighetsbeteckning

Befintliga fastighetsgränser

Vägkant

Byggnad

4 9 : 7 1 0

Höjdvärde

UPPRÄTTAD:

ANTAGANDE: LAGA KRAFT:
202X-XX-XX 202X-XX-XX

DIARIENUMMER:
KS/2019/1882022-11-10

Gulistan Batak Liridon Tetaj

DETALJPLAN FÖR 
VIKEN CENTRUM 
VIKEN, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN
ANTAGANDEHANDLING

Plan- och bygglovschef Planarkitekt

STANDARDFÖRFARANDE

0 25 5012,5 Meter± 1:1 052Skala (A3)

Planbestämmelser
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

Gränsbeteckningar
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

Användning av mark och vatten
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

PARK Park, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

TORG Torg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
BCD Bostäder, Centrum, Vård, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Mark
infiltration Marken ska vara genomsläpplig om en yta på minst 20 kvm, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

Utformning
f1 Balkonger får kraga ut max 2,1 meter över allmän platsmark, med frihöjd om 3 meter., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

))13,0 Högsta totalhöjd är angivet värde i meter , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Endast komplementbyggnader, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

UtfartØ P

ØP Utfartsförbud, PBL 4 kap. 9 §
Utförande
b1 Marken ska vara genomsläpplig om en yta på minst 80 kvm, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Störningsskydd
m1 Om ljudnivåerna för buller vid uteplats inte erhålles, ska en eller flera  bullerksyddade uteplatser  anordnas i anslutning till bostäder, PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Användning
e2 Bostäder tillåts inte i bottenplan, PBL 4 kap. 11 § 1 st 2 p.

Fastighet
d1 2000 Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i kvadratmeter, PBL 4 kap. 18 § 1 st

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år ., PBL 4 kap. 21 §
Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för byggnadsverk förrän sanering av förorenad mark utförts, PBL 4 kap. 14 § 1 st 1 p.

e1 70% Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom användningsområdet, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Page 170 of 735



 

KS/2019/188 

PLANBESKRIVNING 

DETALJPLAN FÖR VIKEN 127:1 M.FL.  
VIKEN CENTRUM 

 

I VIKEN,  

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTAGANDEHANDLING 2022-11-10 
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        FÖRORD 
 
OM DETALJPLAN 
En detaljplan består av en plankarta, som är juridiskt bindande och en planbeskrivning. 
Ibland ingår även illustrationskarta, program och/eller miljökonsekvensbeskrivning. 
Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, park etc), 
husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar 
eller gångvägar över annans mark.  
 
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och 
redovisa de syften, förutsättningar, konsekvenser planen har och hur planen ska 
genomföras. Planbeskrivningen ska också redovisa eventuella avsteg som gjorts från 
kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till 
planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras. 
Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan. 
 
 
HANDLINGAR  
PLANHANDLINGARNA BESTÅR AV: 
Plankarta i skala 1:1 000 med tillhörande bestämmelser 
Planbeskrivning (denna handling) 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 

 
BILDER 
Höganäs kommun har rätten att använda samtliga bilder som är använda i 
planhandlingarna. I de fall någon annan än kommunen är upphovsman till bilden 
redovisas detta i bildtexten.  
 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
I planarbetet har följande tjänstemän medverkat: 
Liridon Tetaj, planarkitekt och planförfattare 
Emil Sydvart, projektledare 
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Innehållsförteckning 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG ................................................................................................. 4 
BAKGRUND, PLANBESKED .................................................................................................................... 4 
PLANDATA ...................................................................................................................................................... 6 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN ................................................................................................. 7 
FÖRUTSÄTTNINGAR ................................................................................................................................ 11 
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DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE .............................................................................................. 20 
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INLEDNING 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bebyggelse med inslag av trygghetsbostäder, 
centrumverksamheter i form av affärer, restaurang och/eller  vårdcentral i Viken 
centrum. Planen tar även höjd för tillskapandet av ett allmänt torg med inslag av grönska. 
 
Planförslaget innefattar: 
• Kvartersmark för  

o Centrumverksamhet  
o Bostäder 
o Vård  

• Allmänplatsmark 
o Torg 
o Gata 
o Park 

 
BAKGRUND, PLANBESKED 
Kommunstyrelsens beslutade att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen den 5 mars att 
genomföra en planprocess för fastighet Viken 127:1 (Vikens Centrum).  

 
PLANPROCESSEN 
Planen genomförs med standard planförfarande. 
 
SAMRÅD 
Det formella planförslaget tas fram av kommunens planhandläggare i samarbete med 
övriga förvaltningar på kommunen. Efter beslut i Kommunstyrelsen planutskott sänds 
planen ut på samråd till medborgare, myndigheter och kommunala förvaltningar som får 
lämna synpunkter på förslaget. Vanligen hålls ett allmänt samrådsmöte, där förslaget 
presenteras och allmänheten har möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter. 
Efter samrådet bearbetas förslaget. 
 
GRANSKNING 
Efter beslut om granskning i planutskottet genomförs granskning då medborgare, 
myndigheter och kommunala förvaltningar ges möjligheter att inkomma med synpunkter. 
De som vill ha möjlighet att överklaga detaljplanen när den är antagen måste inkomma 
med synpunkter skriftligen senast under granskningen. Efter granskningen bearbetas 
förslaget, och alla inkomna synpunkter redovisas i ett granskningsutlåtande. I den anges 
också om och hur synpunkterna tillgodoses.  
 
ANTAGANDE 
Det slutliga planförslaget lämnas över till kommunfullmäktige/byggnadsnämnden för 
antagande. 
 
EVENTUELLT ÖVERKLAGANDE 
Eventuella överklaganden ska inom 3 veckor skickas till den instans som tagit beslutet 
om antagande.  
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LAGA KRAFT 
Om planen inte överklagas vinner handlingen laga kraft, cirka 4 veckor efter beslutet 
om antagande.   
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PLANDATA 
 
PLANOMRÅDETS LÄGE OCH AVGRÄNSNING 
Det aktuella planområdet är placerat i centrala Viken mellan Lantmännens verksamhet 
samt och Tempobutiken.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1: Aktuellt planområde i tätorten 

 
 
MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Det aktuella planområdet innefattas av Viken 127:1, Viken 134:24, Viken 135:28, Viken 
52:2, och del av fastigheterna Viken 134:6. De flesta av fastigheterna inom planområdet 
ägs av kommunen förutom några minde delar som fortfarande ägs av Trafikverket.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
ÖVERSIKTLIGA PLANER 
ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN 
Översiktsplan för Höganäs kommun, ÖP 2035 antogs 2019-10-31. En översiktsplan 
är inte juridiskt bindande. I översiktsplanen sägs bland annat, som berör aktuellt 
planområdet: 
• Området är utpekat i översiktsplanen (Vi 5-området) och benämns som ett 

utbyggnadsområde. För området kommer en omvandling att ske från dagens 
verksamhetsdominerande område till ett område med centrumfunktioner och 
bostäder. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2: Kartutsnitt av kommunomfattande översiktsplan 
 
DETALJPLANER OCH FÖRORDNANDEN 
Området omfattas sedan tidigare av en byggnadsplan från 1964. Byggnadsplanen 
sträcker sig över ett relativt stort geografiskt område i Viken. För delen som omfattar 
Viken 127:1 föreskriver planen ”Gb” som innebär område för garage- och 
bostadsändamål. 
 
GÄLLANDE OCH INTILLIGGANDE DETALJPLAN 
 
Byggnadsplan för del av Stubbarp, Svanebäck och Viken 
Detaljplanen redovisar bland annat: 
• Bostadsändamål, handel m.m. 
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• Genomförandetid saknas då planen framtogs innan PBL. 
 
Del av gällande detaljplan kommer att ersättas av föreslagen detaljplan. 
 
Detaljplan för Viken 129:1 m.m, 15 år ( vann laga kraft 1996.04.24) 
Detaljplanen redovisar bland annat: 
• Syftet är att möjliggöra för icke störande handel och andra verksamheter i Viken 
 
Del av gällande detaljplan kommer att ersättas av föreslagen detaljplan. 
 
Stadsplan för Kv. Lönnen m.m,  
Detaljplanen redovisar bland annat: 
• Syftet är att möjliggöra plats för handel. 
• Genomförandetid saknas då planen framtogs innan PBL. 
 
Del av gällande detaljplan kommer att ersättas av föreslagen detaljplan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3: Kartutsnitt av gällande detaljplaner 
 
PROGRAM 
Planprogram för södra Viken, omfattar delar av planområdet. Ett program är inte 
juridiskt bindande. I programmet sägs bland annat, som berör aktuellt planområdet: 
• Centrumfunktioner 
 
Se planprogrammet för vidare information. 

 
KOMMUNALA PLANERINGSUNDERLAG  
KULTURMILJÖPROGRAM  
Kulturmiljöwebben antogs av kommunfullmäktige 2018-05-17 och är ett icke-juridiskt 
bindande planeringsinstrument.  
I kulturmiljöprogrammet sägs bland annat, som berör aktuellt planområdet: 
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Planområdet ligger inom ”Viken område 3 – potatisåkern och Vikens Ry”.  Området 
redogörs för i övergripande drag. Området bestod tidigare av jordbruksmark med några 
enstaka gårdar. Merparten av byggnaderna är uppförda mellan åren 2004 – 2012.  

 
NATURVÅRDSPLAN 
Värdefull natur i Höganäs kommun, Naturvårdsplan för Höganäs kommun antogs av 
kommunfullmäktige 2017-02-23 (§ 18) och fungerar som en ”kunskapsbank” och ett 
planeringsunderlag för framtida kommunala beslut som rör utnyttjandet av mark och 
vatten. I naturvårdsplanen sägs bland annat, som berör aktuellt planområdet: 
Planområdet ligger inte inom något utpekat området avseende naturvård.  
 
RIKSINTRESSEN 
KULTURMILJÖVÄRDEN  
Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap 6§ 
miljöbalken. 
http://www.raa.se/publicerat/varia2009_36.pdf 

 
VIKEN 
Området Gamla Viken (M6) omfattas av riksintresse för kulturmiljövård, som ligger 
söder om planområdet. Motivering till riksintresset är ”Kust- och skepparsamhälle med 
senmedeltida anor som utvecklats kring ett fiskeläge med stark anknytning till omgivande 
jordbruksbygd. Badort i mindre omfattning framvuxen fr.o.m. sekelskiftet 1900.”  
 
Uttryck i riksintresset är även ”Bevarat oregelbundet gatunät med välbevarad tät 
bebyggelse i form av enplanslängor i korsvirke och tegel från tiden sent 1700-tal till 1900-
tal med tillhörande karaktäristiska trädgårdar. Skeppar- och kaptensgårdar - Paul Jönska 
gården - fiskarstugor, 1820-tals kyrka, kyrkogård. Sophiamöllan av holländartyp, 
torkplatser och välbevarad hamnanläggning samt delvis bevarad badortsbebyggelse och 
på stranden badhytter.  
 
I området ingår även lämningar efter Vikens skans som under 1700-talet ingått i 
Öresundskustens försvarssystem. 

 
KUSTZON 
Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för högexploaterad kustzon 
enligt 4 kap miljöbalken. 
 
Längs hela Skånes kust ligger ett mellan 3-5 kilometer brett bälte som är riksintresse för 
kustzon. Ny bebyggelse ska prövas restriktivt så att allmänhetens tillgång och 
tillgänglighet till strandområdena inte påverkas negativt. Kustzonen är också av 
riksintresse ur häcknings- och rastningssynpunkt för fågel. Riksintresset ska även se till att 
friluftslivet och turismen utvecklas på ett sådant sätt att områdena som är särskilt känsliga 
för slitage, eller med hänsyn till floran och faunan skyddas så att erforderlig hänsyn ta till 
naturvårdsintressena. Det finns undantagsbestämmelser i 1§, sista stycken miljöbalken 
som lyder ”Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller 
lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret.” 
För den här detaljplaneprövningen gäller således undantagsbestämmelsen då detaljplanen 
utgör utveckling av den befintliga tätorten. 
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REGIONALA  PLANERINGSUNDERLAG  
KULTURHISTORISK VÄRDEFULL MILJÖ 
Planområdet angränsar till bevarandevärd miljö enligt Länsstyrelsens 
kulturmiljöprogram. Kulturmiljöplanen är inte juridiskt bindande. 

 
VIKEN 
Bevarandemotivet är att Viken tillhör länets bäst bevarade kustsamhällen där såväl fiske 
som sjöfart, varvsrörelse, jordbruk och boskapsskötsel spelat en avgörande roll för ortens 
gestaltning och bebyggelsens prägel. Betydelsefulla komponenter i miljön är gatunätet, 
bebyggelsestrukturen, kyrkan, kvarnen, merparten av de äldre, enskilda husen och 
hamnområdet. Skansarna är viktiga dokument över Skåne som gränsprovins. 
Detaljplanen bedöms inte påverka de delar av Viken som pekas ut som bevarandevärda i 
Länsstyrelsens kulturmiljöprogram.    
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
OMRÅDET IDAG 
Inom planområdet finns idag en obemannad drivmedelstation och en verkstadsbyggnad 
där det tidigare har bedrivits en bilverkstad. Verkstadsbyggnaden är idag tomställd. Inom 
fastigheten finns även ett antal kärl för återvinning. Fastigheten angränsar till ett befintligt 
verksamhetsområde i nordöstligriktning, mot ett grönområde i nordlig riktning. 
Angränsande vägar är Höganäs/Hälsingborgsvägen och Karlsfältsvägen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bild 4: Planområdet och dess innehåll 

 
 

FRITID OCH REKREATION 
Området angränsar till ett grönområde i norr. 
 
FORNLÄMNINGAR 
Inga registrerade fornlämningar finns inom planområdet. Närmsta kända fornlämning 
finns på andra sidan av Karlsfältsvägen, intill potatisåkern, se ”karta 4”.  
 
BEBYGGELSE 
Byggen är tomställd och används inte till något i nuläget. Inom planområdet finns även 
en drivmedelsstation som är obemannad. Kommunen äger fastigheten. Kommunen har 
sagt upp avtalet med drivmedelsföretaget (Ingo Circle K Sverige AB). 

Karlsfältsvägen  

Fornlämning 

Lantmännen 

Bränslepumpar 
Verkstadsbyggnad 
Återvinningsstation 

Grönområde 

Hållplats 

Hållplats 

Höganäsvägen  
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Drivmedelsstationen kommer således att flytta längre söderut på Hälsingborgsvägen, dit 
även återvinningsstationen kommer att hamna. Ingo har erhållit bygglov för stationen på 
Hälsingborgsvägen. 

 
TRAFIK 
BILTRAFIK 
Planområdet innefattar delar av Karlsfältsvägen och Hälsingborgsvägen. Av de två 
vägarna är trafikmängderna högre på Hälsningsborgsvägen. Kartan nedan redovisar en 
översikt över trafikmängderna i Viken. Trafikmängderna redovisas som ÅDT enligt 
senaste trafikmätningarna för respektive snitt. 

 
Bild 5: Befintliga trafikflöden på kommunala gator (i rött) och statliga vägar (i blått). Källa: rapport: viken, korsningen väg 
111/ karlsfältsvägen – fördjupning.  
 
GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 
Gång- och cykelvägar finns inom och i anslutning till planområdet. Längs 
Hälsingborgsvägen finns det gång- och cykelväg draget på båda sidorna om gatan. Gång- 
och cykelvägar finns även längs med Karlsfältsvägen samt i grönområdet norr om 
planområdet.  
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KOLLEKTIVTRAFIK 
Bussar mellan Höganäs – Helsingborg kör dagligen genom planområdet med en turtäthet 
var tionde minut under dygnets rusningstider. Under kvällar minskar turtätheten till 
avgångar var tjugonde minut.  
 
PARKERING, VARUMOTTAGNING, UTFARTER 
Inom planområdet finns idag ett antal parkeringar som betjänade besökarna till de olika 
verksamheterna som fanns på platsen tidigare. Inom fastigheten skedde även leveranser. 
Angöring till fastigheten sker via Karlsfältsvägen. Dessa principer kommer fortsatt vara 
aktuella även med de nya användningarna i området.   
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
VATTEN OCH AVLOPP 
Vatten och avloppsledningar finns inom planområdet och har tillräckligt med kapacitet 
för en exploatering i föreslagen omfattning. 
 
UNDERJORDISKA LEDNINGAR 
Följande ledningar finns inom planområdet: 

• Tele 
• Gas 
• El och opto 

 
DAGVATTENHANTERING 
Från planområdet kommer dagvatten att ledas till det kommunala dagvattennätet. Det 
kommunala dagvattennätet i Viken leds till Öresund, vilket blir recipient för dagvattnet. 
För att säkra vattenkvaliteten hos vattendrag i Sverige finns de så kallade 
miljökvalitetsnormerna. Genom miljökvalitetsnormerna ställs krav på ekologisk och 
kemisk kvalitet i sjöar, vattendrag och kustvatten s.k. vattenförekomster. 
 
Norra Öresunds kustvatten ekologiska status klassas som god, medan den kemiska 
statusen inte uppnår god status.  
 

 
Bild 6: Recipientens status. 

  
AVFALL 
Inom planområdet har förpacknings & tidningsinsamlingen (FTI) ett antal sopcontainrar 
som kommer att behöva flytta.  
 
HÄLSA, SÄKERHET 
BULLER  
Både Höganäs/Hälsingborgsvägen och Karlsfältsvägen löper genom området. En mindre 
del av bebyggelsen inom planområdet kommer att vara utsatt för högre bullervärden än 
vad som är tillåtet vid fasad enligt rådande förhållanden. Balkongerna klarar inte heller 
bullerkraven vilket medför att en gemensam uteplats måste anordnas som erhåller 
bullervärdena.  
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Bild 7: Utdrag ur bullerutredningen. 

 
BEFINTLIG VERKSAMHETSUTÖVNING  
I området har det tidigare funnits en bilverkstad med drivmedelsstation. Bilverkstaden har 
lagts ner varför den enda verksamhet som finns kvar inom området är 
drivmedelsstationen. Arrendeavtalet med Ingo har sagts upp, och Ingo har fått bygglov 
för en ny station cirka 700 meter söderut på Hälsingborgsvägen.  
 
MARKFÖRORENINGAR 
År 2013 genomfördes en miljöteknisk markundersökning i området i samband med 
planprogram som utarbetades för Viken. Utredningens slutsats är att området är 
förorenat. Utredningen föreslår utschaktning ner till 0,5 meters djup.  År 2021 gjordes 
ytterligare en komplettering med syfte att bättre avgränsa de potentiella föroreningarna i 
sidled, men även i djupled.  Den kompletterande undersökningen har även visat att det 
förekommer förorenade fyllnadsmassor med bly över MKM i en provpunkt i tvätthall 
under betonggolvet. 
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Föroreningarna avhjälps genom att schakta bort de massor som är förorenade. Schakt i 
förorenad jord är anmälningspliktig. Innan schaktarbeten får ske måste därför en anmälan 
om avhjälpandeåtgärd enligt § 28 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd göras till tillsynsmyndigheten senast 6 veckor innan arbetena startar. 
 
RADON 
Höganäs kommun ligger inom låg- eller normalriskområde för radon.  
 
ÖVERSVÄMNING 
Genomförd utredning visar på att det finns risk för översvämning i området vid ett 100-
års regn. Totalt har fyra avrinningsområden identifierats som är aktuella i projektet, dessa 
benämns A-D  

 
Bild 9: Avrinningsområden på och omkring planområdet vid ett 100-årsregn  
samt översvämmade lågpunkter 

Bild 8: Utdrag ur markmiljöutredningen. 
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PLANFÖRSLAG 
 
MARKANVISNINGSTÄVLING 
Fastigheten Viken 127:1 har under våren 2021 varit föremål för markanvisning. Förslaget 
på trygghetsboende som Peab inkommit med blev den slutgiltiga vinnaren. Detaljplanen 
möjliggör cirka 30 lägenheter, 1 gemensamhetslokal samt två kommersiella lokaler. 
Lägenheterna och lokalerna fördelas i 3 huskroppar.  
 
FÖRESLAGEN STRUKTUR, BEBYGGELSE 
BOSTADSBEBYGGELSE 
Bebyggelsen i Viken centrum består av 3 huskroppar och kommer att inhysa  
trygghetsbostäder, centrumverksamheter samt möjlighet till vårdcentral. Planen medger 
därför användningarna bostäder (B) centrum (C) och vård (D).  
 

   
 Bild 10: Situationsplan, inkommen från Peab. 
 
Användningsytan för kvartersmark ”bostäder” upptar en yta om totalt 2 189 m2. 
Detaljplanen medger en byggnadsarea om högst 70 procent av kvartersmarkens 
användningsområde. Bestämmelsen säkrar således uppförandet av samtliga huskroppar 
med tillhörande loftgångar och balkonger samt komplementbyggnader. Detaljplanen 
medger att fastigheterna inte får bli mindre än 2 000 m2. 
 
Detaljplanen reglerar högsta höjd om 13 meter. Höjden anses vara lämpligt för att 
tillskapa huskroppar i 3 plan med möjlighet att utforma sadeltak, men säkrar också 
tillräckligt med höjd till nödvändiga tekniska installationer.  
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Bebyggelsen i området ges möjlighet att tillskapa balkonger. För att hålla ett bra 
helhetsintryck i området föreslås att balkonger inte får kraga ut mer än 1,5 meter över den 
allmänna platsen (f2) med en fri höjd om 3 meter (f1).  

 
Bild 11: Illustrationsskiss från Peab 
 
I byggnaden närmast korsningen Karlsfältsvägen/Höganäsvägen erhålls bullervärdena 
under 60 dBA vid fasad på tre delar av byggnaden. För fasaden som vetter mot 
Höganäsvägen överskrids den med 1 dBA i första plan. Ambitionen är att första plan ska 
inrymma verksamheter. För att säkerställa att inga bostäder kan tillkomma på den delen 
regleras i detaljplanen med bestämmelsen ”e2” bostäder tillåts ej i bottenplan.  
 

 
Bild 12: Del av bullerkartan 
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VERKSAMHETER OCH KOMMERSIELL SERVICE 
Planförslaget möjliggör plats för etablering av verksamheter som passar in i ett centrum.  
Det kan vara restaurant, apotek eller dylikt. 

 
KULTURHISTORISK BEBYGGELSE 
Inom planområdet finns det ingen bebyggelse som är av kulturhistorisk karaktär. 
Däremot gränsar planområdet till Gamla Viken som är ett område som omfattas av 
riksintresse för kulturmiljön. För att minimera påverkan på Gamla Viken kommer planen 
ta hänsyn till byggnadernas höjder. Inom Viken centrum anpassas planbestämmelserna 
för att möjliggöra byggnader upp till 3 våningar. Detta är en nedtrappning jämfört med 
området tvärs över Karlsfältsvägen. 
 
TRAFIK 
En utbyggnad av Viken centrum med cirka 30 bostäder, samt 2 kommersiella lokaler 
bedöms alstra cirka 197 resor/dygn. Siffran kan bli lägre då bostäderna är 
trygghetsbostäder som är till för en äldre målgrupp. Planområdet är tänkt att angöras via 
Karlsfältsvägen som har en ÅDT på 1400 fordon. Karlsfältsvägen ansluter sedan till 
Hälsingborgs/Höganäsvägen med en ÅDT om cirka 3400 fordon. De 197 resor som 
alstrar bedöms således som marginell med en minimal påverkan på den befintliga 
infrastrukturen.  

 
PARKERING, VARUMOTTAGNING, UTFARTER & AVFALL 
In och utfarten till området ska ha ett erforderligt avstånd från korsningen 
Karlsfältsvägen/Hälsningborgsvägen. Infarten till bostäderna och till centrum placeras 
minst 30 meter från korsningen Karlsfältsvägen/Hälsingborgsvägen.  
 

  
Bild 13: Bilden visar infarten till centrum, samt föreslagen yta för hur sop och leveranser kan vända i området. 
 
Parkeringar som tillhör bostäderna och eventuellt verksamheter som kräver närhet till 
parkering, ska placeras inom planområdet. För att säkerställa tillräckligt med 
parkeringsplatser kommer ett antal parkeringar att säkras på fastigheten Viken 128:2 som 

Infart 

Vändyta 
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ägs av Höganäs kommun. Varuleveranser samt hämtning av avfall sker på kvartersmarken 
enligt förslaget i ”Bild 13”. 
 
FÖRESLAGEN TEKNISK FÖRSÖRJNING 
VATTEN OCH AVLOPP 
Området kommer att kopplas till det kommunala vatten och avloppsnätet.  
 
DAGVATTENHANTERING 
Kapacitet finns att ansluta området till det kommunala dagvattenätet. Enligt en utredning 
som genomförts kommer kvaliteten på dagvattnet i området vara sämre jämfört med 
dagsläget. Vattnet måste därför renas inom planområdet innan det släps vidare i dagvatten 
nätet. Genom bestämmelsen (b1) ska en yta om minst 80 m2 säkerställas inom 
kvartersmarken till infiltration och rening av dagvatten. På den allmänna platsen 
säkerställs genom egenskapsbestämmelsen ”infiltration” att minst 20 m2 av marken 
avsätts till infiltration och rening av dagvatten.  
 
ÖVERSVÄMNING 
De risker som identifierats vid ombyggnation av planområdet är att vatten leds från 
planområdet till avrinningsområde C eller D. Lågpunkten i område C är en CG-port 
och lågpunkten inom område D är en parkering tillhörande Lantmännen. För att 
undvika att skyfallsvatten leds in på intilliggande fastighet föreslås i stället CG-porten 
nyttjas som bräddningsmagasin då detta är allmän platsmark och är ett område som 
inte tar någon direkt skada av att översvämmas för en kort period. I ”Bild 14” 
presenteras föreslagen lösning på skyfallsproblematiken. 

 
Bild 14: Förslag på hur ytvatten kan ledas bort från planområdet till grönytan. 
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DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
TIDSPLAN 
Målsättning är att detaljplanen ska antas fjärde kvartalet 2020.  
 
GENOMFÖRANDETID 
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.  
Vald genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet.  
Inom genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt att efter ansökan om bygglov 
få bygga i enlighet med 
detaljplanen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre garanterad 
byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen. 
 
AVTAL 
Kommunen har tecknat markanvisningsavtal med Peab Markutveckling AB för 
fastigheten Viken 127:1. Enligt avtalet ska byggherren verka för att området planläggs för 
trygghetsboende, mindre centrumverksamhet samt samhällsservice.  
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA GENOMFÖRANDE-FRÅGOR  
FASTIGHETSÄGARE 
 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 
Viken 127:1 Höganäs kommun 
Del av Viken 134:6 Höganäs kommun 
Del av Viken 135:1 Höganäs kommun 
Viken 135:28 Höganäs kommun 
Del av Viken 136:1 Höganäs kommun 
Viken 134:24 Trafikverket 
Viken 52:2 Trafikverket 
 
FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER 
Fastighetsindelningsbestämmelser krävs inte för genomförandet av detaljplanen.  
Inom planområdet finns det många olika fastigheter som redovisas i tabellen ovan.  
Dessa fastigheter kommer att behöva regleras. De områden inom planområdet som 
kommer inrymmas i kvartersmarken ska styckas och bilda en egen fastighet.  
Övriga fastigheter som planläggs som allmän platsmark ska regleras in i en lämplig som 
Höganäs kommun redan äger, exempelvis Viken 135:1.  
 
FASTIGHETSKONSEKVENSER  
 
Fastighet Erhåller mark Avstår 

mark 
Markanvändning 

Viken 134:24  332 m2 Gata 
Viken 52:2  466 m2 Gata 

Viken 134:6 798 m2  Gata 
Kommunen äger större delen av marken inom planområdet. Två mindre delar enligt 
tabellen ovan tillhör Trafikverket. Dessa bör förslagsvis regleras över till Viken 134:6 som 
är en kommunal gatufastighet. 
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EKONOMISKA FRÅGOR 
KOSTNADER FÖR FRAMTAGANDE AV DETALJPLAN 
Detaljplanen bekostas av kommunen. 

 
INLÖSEN, ERSÄTTNING 
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till 
ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte utnyttjas.  
 
Kommunen är inte i behov av att förvärva mark för att kunna genomföra detaljplanen. 
 
KONSEKVENSER AV DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
 
MILJÖKONSEKVENSER 
FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MB 
Den aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken. 
 
UNDERSÖKNING 
Bestämmelserna i plan och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera 
miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. Detaljplaner ska miljöbedömas 
och MKB upprättas, om man vid en behovsbedömning kommer fram till att 
genomförandet av planen kan leda till en betydande miljöpåverkan.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer med vägledning av förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap MB och i 4 kap 34 § PBL (2010:900). 
Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en 
miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken.  

 
MILJÖKVALITETSNORMER  
LUFT UTOMHUS 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för sex typer av 
ämnen i luft. Dessa är kvävedioxider och kväveoxider (NO2), partiklar (PM10), bensen, 
svaveldioxid, bly och kolmonoxid. 
Höganäs kommuns miljöavdelning har under de senaste fem åren kontinuerligt 
genomfört mätningar av luftens kvalitet vid mätpunkt i Höganäs centralort vad gäller 
kvävedioxider och partiklar. Dessa mätningar visar värden som inte överskrider 
miljökvalitetsnormerna. För bly och kolmonoxid görs idag inga mätningar av kommunen 
men tidigare mätningar har visat värden som generellt legat långt under normen.  
Det finns enligt miljöavdelningen inga skäl att anta att dessa värden ändrats påtagligt 
sedan senast utförd mätning. Tidigare kompletterande mätningar finns också från 
Kullaberg avseende kväve- och svaveldioxid vilka vid dessa mättillfällen inte heller 
överskred normvärdena. 
De värden som uppmäts i Höganäs centralort kan generellt anses gällande för hela 
kommunen och därför också för aktuellt planområde. 
 
BULLER 
Miljökvalitetsnormen för buller är en så kallad målsättningsnorm.  I förordningen skriver 
regeringen: ”det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors 
hälsa”. Normen följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av 
omgivningsbuller.  
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Bullerutredningen som tagits fram som underlag till detaljplanen visar att buller om 60 
dBA ekvivalentnivå erhålles vid samtliga fasader, förutom fasaden som vetter mot 
Höganäsvägen i byggnaden närmast vägkorsningen. Längs med den bullerutsatta fasaden 
uppgår bullervärden till 61dBA. Detaljplanen säkerställer därför att inga bostäder kan 
inrättas i den delen. I figur ”Buller 1” redovisas bullervärden enligt rådande förhållanden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buller 1: Rådande förhållanden med hastighet 40 km/h på Höganäsvägen. 
 
I figur ”Buller 2” redovisas de maximala ljudnivåerna. För uteplatser gäller riktvärdet 70 
dBA maximal ljudnivå. Balkongerna och gårdarna på markplan uppnår således inte kravet. 
Inom området måste en tyst och gemensam uteplats anordnas. 

   
Buller 2: Maximala bullervärden i området 
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VATTEN 
Genom att rena vattnet med hjälp av biofilter kommer föroreningar via dagvattnet inte att 
öka. Ytan till en sådan anordning har säkrats i detaljplanen vilket innebär att området inte 
bidrar till försämring av recipienten.  

 
SOCIALA KONSEKVENSER 
BOSTADSPOLITISKA MÅL 
I Höganäs kommun råder det brist på trygghetsboenden. Genom att tillskapa fler sådana 
kan äldre personer som inte vill bo kvar i sina hus men fortfarande vill bo kvar i sin ort 
möjlighet att flytta till något mindre och mer anpassat efter deras livssituation. Den här 
planen har en positiv påverkan i den här aspekten.  
 
BLANDNING OCH FLEXIBILITET 
Planen medger förutom trygghetsboenden även centrumfunktioner, där plats skulle 
kunna göras till en vårdcentral, apotek, restaurang eller dylikt. Planen möjliggör 
funktionsblandning och en flexibilitet.  
 
KOPPLINGAR TILL OMGIVNING 
Eftersom området är ett centrum är syftet att området ska ha tydliga och säkra kopplingar 
till omgivningen. Det ska vara enkelt att orientera sig mot centrum och tillgängligt för alla. 
 
MÖTESPLATSER  
I planområdet ska även ett torg inrymmas vilket ska utformas till att främja möten mellan 
invånare.  
 
SÄKERHET OCH TRYGGHET 
I och med att området innehåller bostäder kommer det finnas fönsterrutor mot alla 
väderstrecken. Detta bidrar till en ökad säkerhet för folk som vistas där även under tider 
på dygnet när folkrörelser är som minst. 
 
TILLGÄNGLIGHET 
Kravet på god tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade har beaktats vid 
planläggning. Hur kraven på tillgänglighet i 12 § (byggnader) byggnadsverksförordningen 
samt 2 kap 6 § plan- och bygglagen (2010:900) (tomter) i detalj kommer att tillgodoses 
avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande 
bygglovsprövning.  
 
EKONOMISKA KONSEKVENSER 
KONSEKVENSER FÖR KOMMUNEN 
Kommunen får en inkomst för försäljningen av fastigheten Viken 127:1. 
Kostnader som kommunen kommer att få i samband med genomförandet är 
tillskapandet av den allmänna platsen i form av torg, och gator.  Övriga kostnader för 
kommunen är bl.a. förrättningskostnader för att genomföra fastighetsbildning enligt vad 
som redovisats i fastighetsrättsliga genomförandefrågor ovan. 
 
UNDERJORDISKA LEDNINGAR 
VATTEN OCH AVLOPP 
Inom planområdet finns vatten, spill och dagvattenledningar. I det sydöstra hörnet av 
byggrätten finns idag ledningar för vatten, spill och dagvatten. Dessa ledningar måste 
omförläggas så de hamnar utanför kvartersmarken.  
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UNDERJORDISKA LEDNINGAR 
Inom området finns tele, gas, el och optoledningar. Innan markarbeten utförs ska kontakt 
tas med ledningsägarna. För gasledningen finns ett arrendeavtal som inom 
kvartersmarken som kommer avslutas.  
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BAKGRUND OCH SYFTE 
 
BAKGRUND 
Kommunstyrelsen uppdrog den 5 mars 2019 §61, att uppdra åt  
samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning att genomföra planprocess för Viken 
centrum. Efter samråd har en markanvisningstävling genomförts för fastigheten Viken 
127:1 där Peab´s förslag röstades fram till vinnare. Detaljplanen har därefter anpassats för 
att möjliggöra utbyggnad av området enligt Peabs vinnande förslag. 
 
DETALJPLANENS SYFTE  
Detaljplanens syfte är att möjliggöra trygghetsbostäder, centrumverksamheter i form av 
affärer, restaurang och/eller vårdcentral i Viken centrum. Planen tar även höjd för 
tillskapandet av ett allmänt torg som ska skapa en stadsmässighet i området. 
 
PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Detaljplanen för Viken centrum handläggs enligt standardplanförfarande dvs. plansamråd 
och formell granskning. Planen är i enighet med kommunens översiktsplan och kommer 
att antas av kommunfullmäktige.  
 
PLANSAMRÅD 
Plansamråd genomfördes mellan den 4 och 25 maj 2020. Underrättelse om samråd har 
skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, annons i 
ortens dagstidning samt annonsering på kommunens anslagstavla.  
 
Samrådsmöte hölls digitalt den 4 maj 2021.  
 
Vid mötet redogjordes planprocessen och planförslaget presenterades. Frågor och 
synpunkter under samrådsmötet handlade bland annat om: 
• Buller 
• Trafiksäkerhet 
• Byggnadshöjder. 

 
GRANSKNING 
Granskning genomfördes 28 mars till den 18 april 2022. Underrättelse om granskning har 
skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, kommunens 
hemsida den samt annonsering på kommunens anslagstavla.  
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INKOMNA SYNPUNKTER UNDER SAMRÅD 
 
Under samrådstiden har 27 skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i anslutning till 
skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunen. I de fall yttranden innehåller 
synpunkter om planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt 
planprocess.  
 
I de fall de inkomna samrådsyttrandena varit långa har ansvarig handläggare sammanställt 
en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna synpunkterna. 
 
INKOMNA SYNPUNKTER FRÅN ENSKILDA FASTIGHETSÄGARE 
 
ENSKILD 1  (2020-05-04)  I dessa flerfamiljshus kan man integrera div verksamheter 
som vårdcentral, restaurang, mm. Lantmännens byggnader är inget som förhöjer bilden 
av Vikens centrum och bör flyttas till någon plats längre österut efter Karlfältsvägen. Tar 
mycket av centrumutrymmet till ingenting nytta som syns på bilden, ett par 
parkeringsplatser och några markstenhögar. 
 
 

Kommentar: Ambitionen är att tillskapa ett centrum. Det innebär 
trygghetsboenden i detta fall med handel och service. Vad gäller 
grannfastigheten är det inget vi har rådighet utöver.  
 
 
ENSKILD 2  (2020-05-04) I samband med den här omfattande detaljplanen bör man 
också bereda plats och nödvändiga kringutrymmen (p-platser, lastkaj etc.) för det 
näringsidkare som idag är belägna på Bygatan. 
 
Jag tänker på bageriet, blomsteraffären och pizzerian som idag ligger dumt till ur 
tillgänglighetssynpunkt. Det är sunda och populära verksamheter som sannolikt får ett 
större uppsving av att ligga i ”nya” Vikens centrum. Som en positiv bieffekt av en sådan 
åtgärd kommer den mycket betungande biltrafiken, genom den gamla delen av Viken, att 
minska radikalt.  
 
En alltför hög nivå av både genomfartstrafik (mellan fortet och hamnplan) såväl som 
kunder till ovan nämnda verksamheter är idag ett stort miljö- och trafiksäkerhetsproblem.  
Att fortsätta acceptera den oreglerade och farliga trafiksituation som nu råder, efter att vi 
får ett tydligt och utbyggt centrum, är naturligtvis helt otidsenligt och emot folkviljan hos 
både boende, sommargäster och besökare i byn. 
 
 

Kommentar: Detaljplanen skapar möjligheter för verksamhetsetablering 
och nödvändig infrastruktur som hör till. Dessa tillskapas för det verksamheter 
som i framtiden väljer att etablera sig i området och han inte ta höjd för 
verksamheter som ligger utanför planens gränser. Vi kan inte heller inom 
detaljplanens ramar bestämma vilka som ska etablera sig i området heller.  
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ENSKILD 3 (2020-05-06) 
• Bra att ni nu tar hänsyn till byggnadshöjden. Utformningen av husen är dock 

viktig för bykänslan. 
• Bra med serviceboende. Tänk på läget på de evt.balkongerna, så att man inte 

bara har morgonsol utan även kan njuta av eftermiddagssolen. 
 

• Butiker/Verksamheter i bottenplanet? Vi önskar inte ett tomt torg med tomma 
lokaler.  
 

• Bra att tunneln får vara kvar. Vi behöver fortsatt ett tryggt och säkert sätt att 
koppla ihop Norra Hage och Gamla byn. Bilister och bussar håller inte alltid 
hastigheten.  
 

• Bra att ni tänker bussficka, dock ej nödvändigt att flytta hållplatsen, man kan ju 
lätt gå till detta nya torg från befintlig hållplats. Alla som går av i Viken skall inte 
till det nya torget utan kan gå via tunneln som idag. 
 

• Bra om Lantmännen får vara kvar. En omtyckt butik av byborna då man inte 
behöver köra till annan ort för enklare inköp till hus och trädgård. Bra om man 
kan ändra utformningen av deras staket och parkeringsytor. 
 

• Bra om ni snyggar till tomten i väntan på byggnation och sanering. Just nu inte 
så trevligt välkomnande till Viken. 

 
Kommentar: Kommunen noterar kommentaren och anser att samtliga 

punkter kommer att uppfyllas. 
 
 
ENSKILD 4 (2020-05-04) Idag är busshållplatsen i södergående riktning placerade direkt 
framför Tempos entré. Busshållplatsen är av typ som tvingar bakomvarande trafik att 
stanna upp och bli ståendes bakom för att bussen ska släppa av och ta på nya resenärer. 
Jag är starkt emot att blockera trafik genom att tvinga dem stå, ibland i minuter, bakom 
en stillastående buss.  
 
Sen handlar det faktiskt inte endast om den tiden som man hamnar bakom bussen vid 
busshållplatsen, utan det börjar redan långt där innan. Bussar i linjetrafik anpassar sig hela 
tiden efter att hålla tidtabellen för rutten och det gör de framför allt genom att ibland köra 
väldigt långsamt på sträckor. Vet man som övrig trafikant om att det sedan kommer att 
bli ett stopp vid busshållplatsen inbjuder denna långsamma körning till att det sker 
våghalsiga och/eller trafikfarliga omkörningar på sträckorna innan busshållplatsen. 
  
Den enda fördel jag ser med denna typ av busshållplats är att man säkerställer en högre 
säkerhet för de resenärer som går av bussen, men jag ser andra lösningar som kan 
säkerställa detta.  
 
Vad säger miljötänket om att det står 10-tal bilar på tomgång, som spottar ut en massa 
farliga avgaser alldeles i onödan, medan Asta 93 år ska ta sig på bussen, lösa biljett och 
finna sig en plats att sitta? Detta kan ju knappast vara något som ligger i linje med 
Höganäs kommuns övriga miljöarbete? Denna typ av busshållplatser för endast med sig 
en irritation hos övriga trafikanter som kan te sig på olika vis, ibland i form av 
dumdristiga omkörningar på fel sida av refuger.  
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Robin Dingwell, trafikingenjör nämner under samrådet att norrgående busshållplats 
kommer vara indragen, för att inte blockera trafiken i korsningen 
Karlsfältsvägen/Hälsingborgsvägen. I denna riktning går det tydligen att arbeta fram en 
säker zon för resenärer utan att blockera trafiken för övriga trafikanter. 
  
Mitt förslag för Viken centrum är att göra indragna busshållplatser i båda riktningar, så att 
de kommer bort från övrig trafik. Dessutom förespråkar jag att det byggs en förhöjning 
av vägbanorna längs torget i nivå med trottoaren och med kantstenar som skapar tydliga 
filer/vägbanor. För att komma upp på denna förhöjning krävs en rejäl fartsänkning, till 
nästan stillastående. Samma gäller för att komma ner från förhöjningen. Med detta 
kommer bilister och andra trafikanter att tvingas köra väldigt försiktigt inom området för 
Viken centrum och torget.  
 
I övrigt bör Hälsingborgsvägens hastighet sänkas till 40km/h och farthinder bör placeras 
ut, för att få ner hastigheten genom byn. 
 

Kommentar: Vad avser busshållplatserna kommer det dessvärre inte ske 
någon förändring. Även i riktning mot Höganäs kommer hållplatsen att finnas 
kvar på samma ställe som idag. En hastighetssänkning till 40 km/h föreslås 
genom centrum delen. Detta för att minska bullret, men även att tillskapa 
säkrare och trevligare torg att visat på.  
 
 
 
ENSKILD 5 (2020-05-08) Det som planeras finns faktiskt redan. Både restauranger, 
trygghetsboende samt vårdcentral är redan befintligt men saknas endast apotek. Men det 
är verkligen en sorglig historia att Höganäs kommun, också måste få ut så mkt som 
möjligt för era kvadratmeter så ni bidrar till att förstöra en by genom att bygga på höjden! 
Städer kan/ska bygga höghus men inte byar! oavsett var de ligger. Mycket tråkig 
utveckling! Det är med sorg i hjärtat att ni tänker bidra till att förstöra vår by! Samtidigt 
har jag också synpunkter på varför Viken behöver ett Nytt Centrum? det finns ju redan 
ett "gammalt"! Flyttas centrum längre österut blir "risken" att Viken kommer att bli ännu 
större! Vilket är helt fel och byn har redan blivit alldeles för stor! Finns det då fortfarande 
behov av att bygga hus, lägenheter lär det finnas/finns ingen åkermark kvar, sorgligt att 
bebyggas!, (tänker då också på Hans Roslings synpunkter/forskningsresultat angående 
jordens befolkningsstorlek!) men, om behov, bygg på höjden mera i Höganäs, som ju 
redan är en stad! 
 

Kommentar: Kommunens ambition är att utveckla Viken. I kommunens 
översiktsplan 2030 pekas Viken ut som en av kommunens serviceorter. Ett 
centrum i Viken är ett lyft. Platsen som är föremål för planering är idag väldigt 
nedgånget. Det finns stor potential till för handeln att frodas, och förbindelserna 
är goda mot Höganäs och Helsingborg. Viken centrum är en sådan plats man 
bör bygga i höjden med hänsyn till den goda kollektivtrafiken. På detta vis 
sparar man även på åkermarken. 
 
 

 
ENSKILD 6 (2020-05-14) Först riv den gamla byggnaden. Det är viktigt att snabbt 
försköna området. Fundera sen noga på om ni verkligen vill ha en bostad tätt på 
busstrafiken. Om ändå, bygg inte högre än 2 våningar. Och hitta en spännande arkitektur.  
Torgtanken är god men att driva café här blir inte lätt, den naturliga mötesplatsen I Viken 
är vid hamnen och på Bygatan. Tänk hellre på en framtid där man samordnar ett större 
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grepp om verksamheterna innan man tränger ihop trygghetsboende, trafik, verksamheter 
och parkeringsplatser på en yta som egentligen är för liten.  Kanske ha kvar 
busshållplatsen på existerande plats för att hålla nere hastigheten och öka ytan för 
byggandet. Men ekonomin styr väl i detta? Och tunneln vill vi gärna ha kvar. 
 

Kommentar: För att skapa incitament till handeln, samt de goda 
kollektivtrafikförbindelserna som finns på platsen är 3 våningar att föredra i 
området. Ritningarna över området är framtagna av arkitekter som hämtat 
inspiration i gamla Viken. Busshållplatserna förblir på samma platser som idag, 
samt tunneln.  
 
 
ENSKILD 7  (2020-05-19) Angående tomten mittemot Tempo i Viken: Låt det finnas 
kvar en bensinmack tack! Mkt viktigt! Fotvård finns redan minst 3 st i Viken, Apotek i 
Höganäs och vårdcentral finns bredvid Tempo. 
 

Kommentar: Macken kommer att finnas kavar i Viken, fast lite längre ner 
på Hälsingborgsvägen.  
 
 
ENSKILD 8 (2020-05-19) Det är mycket positivt att kommunen vill inrätta fler 
trygghetsboende i hyresrättsform. 
 
Tomten kan möjligen vara för liten för att rymma hyreslägenheter med verksamheter i 
bottenplan om p-platser skall höra till. Mer yta kan skapas om busshållplatsen inte flyttas 
från nuvarande plats. 
 
Min uppfattning är att ett mindre trygghetsboende vore attraktivt på Statoiltomten, med 
tanke på närhet till affärer och ev annan service, samt allmänna kommunikationer. Många 
äldre uppskattar att bo på en plats där många människor rör sig och där det finns 
aktiviteter. Ev störande trafikbuller skall utredas och kan sannolikt i stort sett elimineras 
med moderna byggmetoder.  
 
För att passa in i området, bör huset/husen inte ha mer än två våningar. I bottenplan är 
det lämpligt med verksamheter som t ex apotek, fotvård, frisör och varför inte café. 
 
Ett alternativ till trygghetsboende kan vara att bygga ett mindre antal små hyreslägenheter 
på övervåningen och ha lämpliga verksamheter i lokaler i bottenplan. 
 
Frågan om ett ”nytt” centrum i Viken behövs ha ställts. Statoiltomten utgör redan idag ett 
centrum, som med ny bebyggelse på Potatisåkern kommer att bli allt mer tydligt. T o m 
busshållplatsen betecknas ”Viken centrum”.  Hamnen med sina restauranger är idag ett 
naturligt centrum mellan maj och september, men övrig tid är området glesbefolkat, för 
att inte säga stendött. Det vore utmärkt om Statoiltomten fick en centrumkänsla med ett 
litet torg och kanske en minipark till glädje för de boende i byn. 
 
Det är viktigt att tomten görs iordning, macken flyttas bort och byggnaderna rivs så att 
besökandes första intryck av Viken inte är en skräpig mack och biluppställningsplats. 
Därför är det positivt med ny bebyggelse, och utrymmet bör också utrustas med 
sittplatser, träd, växtlighet som lockar pollinerare, mm. Platsen kan utgöra en ”minipark” 
som gagnar alla byns invånare, inte bara de boende i hyreshusen. 
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 Att bara riva byggnaderna och inte bebygga tomten är enligt min uppfattning det sämsta 
alternativet. Att använda tomten till en enda stor busshållplats med växlingsplats för ev 
framtida behov  - något som diskuterats i VKB - är definitivt inget som gagnar miljön i 
Viken. 
 

Kommentar: Diverse utredningar har genomfört för att testa platsens 
lämplighet. Ett centrumområdet med goda kollektivtrafikförbindelser bör vara 
högre än två plan. Utredningarna visar att 3 plan funkar i området. Detta 
skapar en god grund för de framtida verksamheterna som ska etableras sig i 
området, men även att åka mer kollektivt när det är så nära.  
 
 
ENSKILD 9 (2020-05-19) Man ska bygga trygghetsbeonde på det mest trafikerade 
genomfartsleden i Viken, på den mest nersmutsade tomten som finns att uppbringa. 
Dessutom ska man dra tillbaka bussfickan med placering precis utanför huset, så att alla 
bussa i båda riktningarna ska stanna och bullra hela tiden. Granne är en industritomt med 
lastbilstrafik och full verksamhet för jordbruksändamål. 
Inte en grönyta i närheten, inte en ordentlig parkering som uppfyller kraven, bara bullriga 
tråkiga miljöer runt omkring. Förutsättningarna för ett trevligt trygghetsboende, är dom 
absolut sämsta! Hur kan man få för sig att lägga ner plantkostnader på detta sättet? Det 
finns så klart betydligt trevligare, miljövänligare, och bättre anpassade tomter i Viken. 
  
Hur ser analysen ut, innan ni satte igång planarbetet? Kravspecifikationen kan långt ifrån 
vara uppfylld. Kostnader för att ställa iordning och sanera tomten är oändliga, 
(bilverkstad, bensinmack). Kostnader för att klara buller tillkommer.  
  
Föreslår att byggnaderna rivs. Gör indragen bussfil, parkering för pendlare (bil och cykel), 
en snygg avskärmad återvinningsstation, och en fräsch mack. 
  
Vårdcentral och apotek ska naturligtvis integreras i centrum av vårt fina Viken, låt detta 
leva och utvecklas! Efter att ha byggt och projekterat i över 50 år, förstår inte riktigt hur 
ni över huvud taget kommit på denna idé. Hoppas verkligen att ni inte köpt tomten än, 
för den kostar skattepengar att göra i ordning! 
 
 

Kommentar: Inom ramen för detaljplanen har diverse utredningar gjorts. 
Bullernivåerna erhålls genom att sänka hastigheten till 40 km/h genom 
centrumområdet. Föroreningarna har kartlagts inom fastigheten och ska 
avhjälpas innan något byggs. Området kommer att ha en gemensam uteplats 
som uppfyller bullerkraven, samt egna uteplatser i from av balkonger etc. 
Grönområde finns även väster om planområdet. 
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ENSKILD 10 (2020-05-22) Eftersom de äldre delarna av Viken ännu har en karaktär av 
”liten gammal fiskeby från 1800-talet” och att det är en av anledningarna till att Viken och 
Kullabygden, av många, anses vara attraktivt, vore det naturligt om all nyutveckling tog 
hänsyn till det. 
  
Av den anledningen anser jag att ni inte borde bygga högre hus än två våningar, oavsett 
ändamål med byggnationen. Den karaktäristiska siluetten med Sofiamöllan och kyrkan är 
viktig för byn och dess identitet som ”liten gammal fiskeby”. 
Att ni har gjort ett stort misstag i att tillåta mycket högre hus är inte anledning att 
fortsätta att göra samma misstag. 
  
Jag bor i Viken för att jag tycker om att bo i just den miljön Viken representerar. 
Jag är övertygad om att det går att förena era expansionsplaner med bibehållen bykaraktär 
i Viken. Jag tycker att ni skall ta mera hänsyn till nuvarande kommuninvånare och deras 
åsikter. 
 

Kommentar: Höjderna trappas ned i Viken centrum jämfört med 
potatisåkern. Utformningen av området har inspirerats av gamla Viken och 
bedöms inte ha någon negativ inverkan på kulturmiljön.  
 
 
 
ENSKILD 11 (2020-05-22) Gamla väg-111 borde byggas om från bred väg till en saml 
gata för att sänka hastigheten. Vägen kan med fördel omformas från en raksträcka till en 
slingrande gata med chikaner för att sänka hastigheten. 
 
Småvägarna som ansluter till Helsingborgsvägen/Höganäsvägen stängdes av och 
blockerades för ca 25 år sedan. Förslagsvis öppnas de igen för att förenkla trafikflöden 
och minska trafikintensiteten och hastigheten längs gamla 111:an. Dessutom finns det 
flera platser där det går att skapa nya korningar ön vad tidigare funnits, detta för att skapa 
en lugnare trafik och känsla av ”bygata”. 
 
Bygg bort den planskilda gång- och cykeltunneln som bara genererar bus och inte passar 
in i Vikens arkitektur och struktur. Om hastigheten på gamla 111:an sänks behövs inte 
tunneln längre. 
 
Gör hela centrumtorget till ett fotgängarområde med 30 km/h där bilarna kör upp på en 
stenlagd yta för att markera att bilarna befinner sig på torget och ett fotgängarområde. 
Bilarna och bussarnas körfält kan markeras med pollare. 
 
Placera busshållplatserna med cykelparkeringar mitt emot varandra med upplysta 
busskurer för att öka den sociala kontakten och trygghetskänslan. 
 
Planera busshållplatserna med cykelparkeringar mitt emot varandras med upplysta 
busskurer för att öka den sociala kontakten och trygghetskänslan. 
 
Planera busshållplatsfickorna så att bilar kan passera i båda riktningarna då bussar stannat 
vid hållplatserna för att undvika irriterande köer och farliga omkörningar som hittills 
skapats genom den nuvarande hållplatsutformningen. 
 
Det ser ut som att byggnadernas utformning har anpassats efter bussfickan och styr 
därmed huskropparnas utseende på ett negativt sätt. Huskropparna borde utformas med 
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90 o hörn. Det finns inga andra referenser till avskurna 45 0 – vinklade hörn i Viken och 
det passar inte in i miljön och är förfulande.  
 
Tillräcklig parkering för boende + besökare borde vara en självklarhet och förslagets 
parkeringslöning på ”baksidan” ter sig bra ut, men en gemensam in- och utfart med 
Vikens Lantmän blir svårt att realisera med tanke på grindar och staket mm, så 
parkeringsfrågan verkar inte helt genomtänkt. Därför borde kanske byggnasarean av 
huskropparna och antalet boende minskas något.  
 
En försiktigare exploateringsgrad med max tillåten byggnadshöjd på 2,5 våningar borde 
också vara på sin plats med hänvisningar till den tidigare debatten om bebyggelsen av 
potatisåkern. 
 

Kommentar: Hastigheten kommer att sänkas genom centrumområdet från 
dagen 50 km/h till 40 km/h. Detta för att ta hänsyn till centrum men även 
minska bullret. Busshållplatserna kommer att finnas kvar på samma platser 
som i dagsläget. Även tunneln kommer finnas kvar som en säker passage för 
ungdomar som ska ta sig till skolan. Förslaget är att trappa ner höjderna, och 
tillåta 3 våningar.  
 
ENSKILD 12 (2020-05-23) Jag tycker inte att ni skall bygga trygghetsboende i Vikens 
centrum. Viken behöver inte mera förtätning och inga höga hus. Istället tycker jag att ni 
borde anlägga ett naturligt och vackert grönområde. En välplanerad grön yta, eller t.o.m 
en park, skulle kunna bli en yta som sammanförde det gamla och nya Viken. Det skulle 
kunna bli ett nav i byn där folk vill samlas, träffas och vara utomhus och njuta. Parker i 
städer och i tät bebyggelse är gravt underskattade. Varför göra saker och ting så 
komplicerade, det vi behöver är platser att träffas på och om vi kan göra det så naturligt, 
cirkulärt och enkelt som möjligt, tror jag att ni får lyckligare innevånare och 
skattebetalare. 
 

Kommentar: Grönytor och parker är också ett viktigt inslag i en tätort. I 
den här planen är dock inte syftet att pröva lämpligheten av en park. I Viken 
finns det behov av trygghetsbostäder. Kan sådana bostäder tillskapas på ett 
område som även blir ett centrum med torg har man även lyckats skapa 
mötesplatser.   
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ENSKILD 13 (2020-05-25) Det är bra att det finns konkreta planer för den så kallade 
Statoiltomten, att nuvarande bebyggelse rivs och att det ges plats för nytt innehåll på 
platsen. 
 
        * Det är också bra att det finns en ambition att bygga fler trygghetsbostäder i Viken. 
          Men just denna tomt är inte den bästa för det ändamålet, särskilt med tanke på 
läget alldeles vid   en ganska trafikerad vägkorsning med både bil- och busstrafik. Det blir 
dessutom svårt att skapa gröna ytor i direkt anslutning till trygghetslägenheterna. 
 
Men bygg hus som rymmer lokaler för samhällsservice: vårdcentral, apotek, tandläkare, 
sjukgymnast med mera. Eventuellt kan det ges plats för mindre hyreslägenheter på en 
andra våning. Lägenheter som både unga och äldre kan hyra. 
 
Bygg inte högre än två våningar. 
 
 
        * Skippa planerna på att skapa ett torg. Få vill slå sig ned en längre tid alldeles intill 
en vägkorsning. 
 
Planera för en trygg och säker mötesplats där människor och trafik kan samsas på ett 
förnuftigt sätt. Glöm inte de gröna inslagen. Detta är något av Vikens ansikte utåt. 
Planera därefter.  
 
Glöm inte att planera för cykeltrafik. Det innebär cykelvägar, cykelställ och möjlighet att 
pumpa däcken. 
 
Ställ krav på gestaltningen av den framtida bebyggelsen. Här har kommunen en sista 
chans att åtminstone i en del av centrumområdet ge plats för en arkitektur utöver det 
vanliga. Sadeltak är inte det enda som kan ge de önskade effekterna. Det är att göra det 
allt för enkelt för sig. Men det är viktigt att husen genom material, utformning och 
placering fångar upp det gamla Vikens karaktär. 
 

Kommentar: För att utveckla platsen med torg och centrum behövs 3 
våningar. Detta ger bättre underlag till de nya verksamheterna men även de 
befintliga i närområdet. Diverse utredningar har gjorts för att pröva 
lämpligheten med en sådan bebyggelse. Utredningarna har visat att 
exploateringen är lämplig med mindre åtgärder. En åtgärd är bla att sänka 
hastigheten till 40km/h. Genom en sådan åtgärd skapar vi en tystare plats, 
men även en säkrare för fotgängare och cyklister. Gestaltningen hämtar 
mycket inspiration från gamla Viken, med en lite modernare utryck.  
 
ENSKILD 14 (2020-05-23) Önskar att ni inte bygger högre än tvåvåningshus i Viken. 
Bygg gärna höghus i Höganäs. Vore tacksam om ni lyssnar på åretruntboende. Förövrigt 
så önskar att jag att ni enkelriktar Strandlyckevägen. Vi önskar även lite trevliga 
blomsterarrangemang i Viken och inte bara i Höganäs. 

 
 

Kommentar: Inom ramen för detaljplanen kan vi dessvärre inte påverka 
något utanför planområdet.  
 
 Vad gäller våningsantalet görs bedömningen att det är lämpligt på den 
här platsen då det finns verksamheter som gynnas av fler boende, närheten till 
kollektivtrafiken. Bedömningen grundar sig även i de utredningar som utförts.   
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ENSKILD 15 (2020-05-23)  
Höganäs har utvecklats väl under ett antal år och den gamla dystra bilden av nedlagt 
brukssamhälle har ersatts av en positiv  dynamisk image av en stad och kommun, som 
verkligen skapar framtid för sina invånare  och attraherar både investeringar och 
besökande turister. Men framför allt lockas människor att bosätta sig här. Höganäs stad 
lockar med sol och bad, livaktig hamn, bra skolor, stort utbud av idrottsaktiviteter 
inklusive golf, tennis,  segling och konstnärlig utövning inte bara keramik, stimulerande 
friluftsliv och naturupplevelser såväl längs  havet med fäladernas strandängar som 
närheten till skogsmiljö på Kullaberg och inom 30 minuter Söderåsens fantastiska 
bokskogar. Mångfalden i stadens  handel stimuleras av kommunpolitikernas framsynthet  
att tillämpa avgiftsfri parkering. Allt detta goda som gjorts och görs kunde utnyttjas 
bättre. Befintliga skolor kan byggas ut, idrottsanläggningar kan utnyttjas till full kapacitet, 
Höganäs butiker kan vara det första valet istället för Väla. 
 
Använd skatternas  samhällsnytta på ett effektivt sätt. Bygg bostäder i Höganäs stad. 
Underlätta för handel att inte bara överleva men blomstra. Stöd Höganäs som centralort 
genom täta bussförbindelser med små miljövänliga bussar inom hela kommunen. 
Finansiera inte busstrafiken till Väla och Helsingborg. Med andra ord underlätta för 
människor i alla åldrar att leva, bo och trivas i Höganäs. Så skulle  Höganäs vision 2025 
kunna förverkligas utan att förstöra unika gammeldags  miljöer. 
 
I vackra byar som i mer än 1000 år  präglats av bördiga betes- och odlingsmarker,  
fiskerinäring, skeppsbyggnad och fraktfart. Detta arv måste värnas. Höganäs Vision 2025 
måste  slå vakt om dessa värden och  se dessa som integrerade resurser i ett modernt  
framåtriktat samhällsbygge. Det är lovvärt att näringsliv, förtroendevalda och tjänstemän 
lagt ner stor  möda på att  formulera en vision. Det vore än mer lovvärt om  de 
bestämmande också togeke hänsyn till  kommuninvånarnas  åsikter,  särskilt de i Viken 
boende. 
 
En naturlig samlingsplats och ett naturligt centrum är hamnen. Kanske skulle denna roll 
kunna förstärkas, med Gilleleje och Hornbek som goda förebilder – kanske kunde  en 
fiskaffär och en nauticahandel  vara  trevliga komplement till dagens hamnaktiviteter. Det 
föreslagna busstorget  med koncentration på  livsmedel, hälsovård etc samt äldreboende 
kan väl fylla en funktion. Däremot behövs inga höghus, d v s hus högre än två våningar. 
Förtätad bebyggelse bör ej tillåtas. Alltså byggnadshöjd, byggnadsstorlek  förtätning och 
byggnadsstil måste vara i harmoni  med Gamla Viken – även öster om gamla  väg 111. 
 
Låt Höganäs växa och utnyttja befintlig infrastruktur och främja en levande stadsmiljö. 
Bevara  historiska och oersättliga kulturvärden i Viken. Komplettera gärna Visionen med 
en  uppdaterad och förstärkt Bevarandeplan för Gamla Viken. 

  
Det går att kombinera dynamiken i  Vision 2025 med respekt för tradition, miljö och 
skönhet. Och respekt för bybornas viljeyttringar. 
 
 

Kommentar: Centrumområdet ska ses som ett komplement till det som 
redan finns i Viken. För att kunna stärka den på just den platsen där det även 
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redan idag finns handel samt goda kollektivtrafiksförbindelser görs 
bedömningen att det är lagom med 3 våningar.  
 
 
INKOMNA SYNPUNKTER FRÅN MYNDIGHETER/VERKSAMHETER 
 
MÖLLEN ARKITEKTER APS  (2020-05-04) Anser att det framlagda förslaget är dåligt och 
inte i harmoni med omgivningen. Bebyggelsen är väldigt bastant och saknar detaljer. 
 

Kommentar: Ritningen var en grov skiss för att bilda en uppfattning hur 
mycket området tål i volymer. Till granskningen finns ett arkitekt ritat förslag 
som ligger till grund för utformningen.  
 
 
 
 
WEUM  (2020-05-05) Inom planområdet har Weum Gas en distributionsledning för 
natur- och biogas med ledningsrätt 1284-641.  
 
Distributionsledningen med tillhörande ledningsrätt kan delvis utläsas i plankartan. Vår 
bedömning är att distributionsledningen hamnar inom allmän platsmark. Vi vill informera 
om de restriktioner som finns kring våra ledningar. 
 
Distributionsledningar är underkastade Energigasnormens regler (EGN) som bland annat 
anger minsta skyddsavstånd mellan ledning och byggnad inom tätbebyggelse samt 
närmaste gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter. Plantering av träd bör ej 
ske närmare en gasledning än 3 meter. För att minska risken för skador på träd i samband 
med eventuella framtida arbeten med distributionsledningen rekommenderas att träd i 
närheten förses med rotskydd. 
 
Weum Gas förutsätter att eventuella kostnader i samband med planens genomförande 
såsom flyttningar eller ändringar av våra befintliga anläggningar och ev omprövning av 
ledningsrätten bekostas av exploatören. 

 
Det är viktigt att samråd sker med Weum Gas områdeshandläggare redan i tidigt 
projekteringsskede, speciellt om arbete sker i närheten av gasledningen. 

 
Weum Gas har gärna en dialog med exploatören om försörjning med gas inom 
planområdet. 
 

Kommentar: Distributionsledningen inom planområdet finns på 
kvartersmark. Ledningen kommer att behöva flyttas då den befintliga 
byggnaden kommer att rivas. Detta kommer att redogöras i genomförande 
delen i planbeskrivningen.  
 
 
 
 
 
LANTMÄTERIET (2020-05-11) 

• Förtydligar i plankarta 
• Tydligare beskrivningar avseende kommande markanvisningstävling 
• Fastighetsrättsliga konsekvenser 
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Kommentar: Kommunen har uppdaterat samtliga dela i handlingarna inför 

granskningen.  
 
 
SOCIALFÖRVALTNINGEN (2020-05-13) har inget att erinra. 
 
TRAFIKVERKET (2020-05-13) Trafikverket är berört då väg 111 passerar öster om 
samhället. Trafikverket har i föregående detaljplanearbeten påtalat vikten att en 
överenskommelse kring åtgärder för korsningen Karlfältsvägen/ väg 111 ska vara tecknad 
innan några detaljplaner som medför en påverkan på Karlfältsvägen föres till antagande. 
Även om denna enskilda plan inte påverkar korsningen nämnvärt är den en del i en större 
struktur som behöver analyseras och åtgärdas. Trafikverket vill påpeka att åtgärder i det 
statliga vägnätet och anslutningar till detta, som föranleds av exploateringar, ska bekostas 
av kommunen och/eller exploatören. 
 
Detaljplanen föreslår att befintlig busshållplats flyttas söderut och placeras vid torget 
inom planområdet. Trafikverket förutsätter att samtliga förändringar kring 
kollektivtrafikshållplatsers läge samt dess utformning är förankrade med Skånetrafiken. 
 
Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att 
riksdagens fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgärder som 
kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. 
 

Kommentar: Kommunen arbetar i dagsläget med att hitta en lämplig 
lösning för väg 111. DÅ planområdet ligger längs med Höganäs-
/Hälsingborgsvägen förväntas trafiken till området komma därifrån likaså. 
Trafikbelastningen på korsningen till väg 111 bedöms vara marginell. 
 
Busshållplatsen kommer förbli på samma plats som idag.  
 
Bullervärdena kommer att klaras av efter en hastighetssänkning på 
Höganäsvägen, sträckan genom planområdet. 
 
 
MILJÖKONTORET (2020-05-20) Miljöavdelningen vill påminna om att markföroreningar 
har påträffats längre ner än en halv meter under markytan på fastigheten, ett avstånd som 
nämns i handlingarna. Inför planläggningen bör det klargöras hur dessa föroreningar bör 
hanteras, till exempel vilka avhjälpande åtgärder som kan bli aktuella även för de djupare 
jordlagren.  
  
Det bör bli tydligare hur trafikbuller och övrigt omgivningsbuller  kommer påverka 
bostäderna i området. Vilka åtgärder behöver vidtas för att minska störningar i boendet? 
 

Kommentar: Ytterligare en markundersökning har gjorts i området. 
Utredningen tydliggör avgränsningen av föroreningarna. Utredningen har även 
tagit höjd för hur det ser ut under byggnaden.  
 
En buller utredning har genomförts som visar hur bebyggelsen påverkas av 
rådande situation. Utredningen ger även förslag på åtgärder för att klara 
riktvärdena för buller. 
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LÄNSSTYRELSEN (2020-05-20)  
 
Risk för översvämning  
Länsstyrelsen konstaterar att lågpunktskarteringen visar att planområdet kan vara ett 
potentiellt översvämningsområde. Länsstyrelsen anser att situationen vad gäller 
översvämningsrisken måste förtydligas. Om det krävs åtgärder för att hantera 
översvämningsrisken, inom området eller om planförslaget kan öka översvämningsrisken 
för kringliggande områden, måste detta redovisas. Behov av eventuella åtgärder behöver 
säkerställas i planen. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten  
Området ligger enligt planhandlingarna inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten 
och dagvatten. Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att dagvattenhanteringen 
inom och i anslutning till planområdet särskilt behöver beaktas med tanke på risk för 
översvämning, eventuella markföroreningar samt vilken recipient som är aktuell och dess 
status. Det ska av detaljplanen framgå hur dagvattenfrågan ska lösas. Kommunen 
behöver utreda behovet av rening, beskriva recipienten och eventuell påverkan på MKN 
vatten. Eventuella nödvändiga planbestämmelser ska regleras på plankartan. Det ska av 
planhandlingarna framgå om genomförandet av detaljplanen kan orsaka en försämring av 
statusen för en vattenförekomst, eller äventyra uppnåendet av god status/god potential 
hos en vattenförekomst. 
 
Buller  
Länsstyrelsen menar att handlingarna måste kompletteras i fråga om bullersituationen. I 
planhandlingarna skriver kommunen att eftersom ett slutgiltigt förslag ännu inte är 
framtaget, kommer en bullerberäkning att tas fram inför granskningen. Länsstyrelsen vill 
uppmärksamma kommunen på att i det fall det finns flera bullerkällor behöver 
beräkningen ta hänsyn till detta. Länsstyrelsen konstaterar att planområdet ligger i 
anslutning till Hälsingborgsvägen, Karlsfältsvägen och verksamheten Vikens Lantmän. 
Det ska av planhandlingarna framgå vilka bullernivåer som planområdet beräknas utsättas 
för. Värdet för buller beräknas till den gräns för byggrätt som planen medger i full 
utbyggnad, inklusive samtliga våningsplan och ska ta hänsyn till framtida trafik som har 
betydelse för bullersituationen.  
 
Markföroreningar  
Enligt de hittills genomförda miljötekniska markundersökningarna så finns det 
föroreningar bestående av metaller och alifater inom planområdet (rapporter beställda av 
Höganäs kommun från Tyréns 13-08-22 och 13-11-22). Länsstyrelsen anser att 
föroreningarna behöver avgränsas bättre i sidled och djupled för att en säkrare 
bedömning av efterbehandlingsbehovets omfattning ska kunna göras. Vidare menar 
Länsstyrelsen att kommunen måste som en del i detta utreda om det finns föroreningar 
under befintlig byggnad, och på andra sidan Höganäsvägen vid tänkt parkområde. 
Länsstyrelsen förutsätter att detta görs i det fortsatta arbetet, då det är en del av 
bedömningen av markens lämplighet, och att förekomsten av eventuella föroreningar 
hanteras i detaljplanen. Markens lämplighet kan säkerställas antingen genom att 
avhjälpandeåtgärder genomförs innan planen antas eller genom villkorat bygglov enligt 
PBL 4 kap. 14§. 
 

Kommentar: Kommunen har inför granskning utrett samtliga frågor. En 
tydligare bild har skapats vad gäller de olika frågorna. Planhandlingarna har 
uppdaterats genom tydligare beskrivning av frågorna och föreslår även 
åtgärder på de problem som uppdagats.  
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SKANOVA (2020-05-20)  

 
Skanova har kabelanläggningar inom berört planområde som eventuellt berörs av planens 
genomförande. Kabelanläggningarnas läge (ej lägesinmätta) framgår ungefärligt av kartan 
nedan. Skanova ska kontaktas i samband med att projektering påbörjas för klargörande 
om anläggningarna påverkas eller ej samt för planering av åtgärder om de påverkas. 
 

Kommentar: Skanovas ledningar är framdragna till befintlig byggnad 
idag. Eftersom den inte kommer att finnas kvar kommer ledningarna att 
påverkas. Kontakt kommer att tas med Skanova inför projektering och 
anslutning till de nya byggnaderna kommer troligtvis bli aktuellt.    
 
 
 
 
VIKENS KULTUR & BYAFÖRENING (2020-05-22)  
Tomtens centrala placering kräver att något görs, att nuvarande bebyggelse rivs och kan 
ge plats för eventuellt andra byggnader, alternativt för goda trafiklösningar och för gröna 
inslag. En ambition från Kommunen har visat på en mötesplats, ett torg. VKB utgår ifrån 
att Kommunen vill skapa en grön mötesplats för Vikenborna, ett välkomnande område, 
som fungerar praktiskt när bilar, bussar, cyklister och gående ska mötas. VKB förstår att 
det är en utmaning att kombinera detta med ytor som inte bara bör utgörs av asfalt, som 
är fallet idag. Tomten är förhållandevis liten tomt med tanke på de utbyggnadsplaner som 
Kommunen har. Ett utsatt läge; i en vägkorsning och med busstrafik tätt inpå. VKB kan 
inte se att kommunen i tillräcklig av omfattning tagit detta i beaktande i visat förslag. 
Tvärtom kan man fundera över en överexploatering av sagda tomt. 
 
Detta nya centrum avses hantera kollektivtrafik, samt cykel och biltrafik. Men ändå vara 
lättillgängligt för alla besökare, oavsett trafikslag. I Kommunens förslag finns ett – ur 
trafik- och servicesynpunkt effektivt nytt centrum i Viken. Idén med ett nytt centrum, en 
centrummiljö, ett torg, verkar som tanke helt befängd. Att bygga en trafikknutpunkt med 
plats för café eller restaurang är för Vikens del helt onödigt. Små orter kan inte ha flera 
centra, det leder inte till annat än utarmning för den svagare centrumsatsningen. Vikens 
centrala punkt och navet kring allting är fortfarande hamnen, samt Bygatan. En satsning 
på ett torg, ett centrum där folk förmodas söka sig till för att ses, mötas, fika etc, har 
ingen bäring, så länge som havet och hamnen har sin naturliga dragningskraft. Tre 
restauranger och ett café i hamnen. En restaurang och ett konditori på Bygatan, samt 
sommarrestaurangen med Sveriges vackraste utsikt en fin sommarkväll vid Fortet. Den 
konkurrensen går inte att möta. Ändå är inte förslaget förspillt. Detta område är ändå en 
mötesplats. Vikenbor väntar på bussen, hämtar paket och handlar på Tempo eller 
passerar förbi mot Lantmännen eller bostadsområden österut. Man stannar upp, säjer hej, 
byter några ord och kilar vidare. Därifrån till att sitta ned och ta en fika osv, det har ingen 
bäring, så länge som trafik, buller, damm är störande inslag. Dessutom vad finns för 
tanken att vila på? Jämfört med hamn och Bygatan – ingenting av värde. En fastighet för 
etablering av apotek, läkare, vårdcentral, veterinär, tandläkare, mfl vård- och 
hälsorelaterade tjänster, i storlek anpassade till upptagningsområdet, skulle kunna fungera 
säkert utmärkt, då det är enkelt att ta sig till platsen. Om nu tomten räcker till för 
ändamålet, taget i beaktning behovet av P-platser, busshållplats och cykel/gångstråk, för 
att besökare ska kunna komma lätt till. Det har kommunen inte utrett i sitt förslag. VKB 
väntar på ett detaljerat förslag och en diskussion i frågan. 
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Vilket VKB ställer sig bakom fler Trygghetsboenden, men inte på denna plats i den 
situation som platsen används idag och under överskådlig tid framöver, dvs som en 
central trafikknutpunkt i Viken. VKB:s ställning är som tidigare: Centrala 
Trygghetsboenden är önskvärda i Viken och ett trygghetsboende i den mening som BBR 
anger, dvs upplåtna hyresrätter, med hyror i paritet med allmännyttan i området.  
 
Dock är det här förslaget olämpligt. VKB kan blott konstatera att det blir en tämligen 
smal huskropp, där de boende kan välja mellan morgon eller aftonsol. Samt välja mellan 
en bedårande utsikt över Lantmännens lagerbyggnader och asfaltplaner eller njuta av 
trafikljuden, samt avgaserna från Vikens mest trafikerade hörn. Man placerar dem gärna 
centralt, men med frisk luft omkring, man undviker buller och man försöker placera 
fastigheten så att utsikt, insyn och privatliv beaktas. Ingenting av detta återfinns i 
förslaget. Som kommun måste man tänka lite längre och se till helhet, framtid och de 
boendes kvalitet. Nu är detta en dyrbar tomt per kvm, som kommunen gärna vill 
exploatera till bästa pris. VKB föreslår att kommunen avvaktar bättre tillfällen även om 
det nu skulle dröja tio eller tjugo år. Uppför nästa Trygghetsboende på annan central plats 
i Viken. Det här är för viktigt för att dra med en exploatör i ett bygge som kan sluta hur 
illa som helst, om ingen vill bo i en bullrig trafikkorsning med utsikt över ett lager. Eller 
hyra en kommersiell lokal i bottenplanet. VKB kan inte styrka kommunens planer att 
bygga bostäder på tomten, som planen ser ut idag. Däremot i ett senare skede, kan andra 
lösningar komma upp, vilket då kan leda till en bättre lösning. Generellt står VKB bakom 
ytterligare Trygghetsboenden, en förbättrad kollektivtrafik och förbättrade 
cykel/gångstråk genom Viken, där trafikslagen separeras för största möjliga säkerhet och 
trivsel. 
 
Planeringen av området väcker frågor. Skall vi skapa ett nytt centrum i detta område med 
bostäder och service eller ska vi behålla nuvarande situation – tills vidare, tills bättre 
lösningar kan uppstå? VKB anser inte det leder till något positiv värde att i närtid uppföra 
en fastighet avsedd för bostadsändamål på tomten, så som förutsättningarna ser ut i 
området. Grannar är idag en bilhandel i snabb expansion (2 500 kvm lager/verkstad/ 
försäljningsyta)och Vikens Lantmäns grovvaruanläggning av ansenlig storlek. Bägge 
verksamheterna är goda exponenter för Viken och som på ett utmärkt vis profilerar 
Vikens företagaranda. Ingen kan nog tänka sig ett Viken utan en grovvaruhandel och S. 
Jönsson Bil, som är en framgångssaga känd över hela Sverige i sitt segment och välkänt 
även utomlands. Området kännetecknas av hårdgjord mark, mest asfalt. Detta är inte 
typiskt för Vikens bostadskvarter, som tvärtom kännetecknas av frodig grönska. VKB 
anser att Kommunen ska bejaka Vikens gröna och lummiga karaktär, genom hela 
samhället. Trafiken längs Höganäsvägen/Helsingborgsvägen och Karlfsältsvägen spär 
ytterligare på intrycket av en plats avsedd för en hög trafikintensitet och parkering. 
 
Emellertid vore en uppsnyggning av tomten på sin plats. Dvs en total rivning av 
nuvarande fastigheter. Därmed ges möjligheter att placera återvinningsstationen något 
mer optimalt (tills vidare). Viken får behålla sin drivmedelsanläggning i centrum ett tag 
till. Vidare kan flytten (enligt planförslaget) av norrgående busshållplats flyttats med 
indrag på tomten. Därigenom ökar trafiksäkerheten, då jäktade bussresenärer verkar ha 
för vana att springa snett över gatan för att nå bussen/gena från bussen in mot Tempo. 
 
Nu kan VKB inte styrka att uppföra byggnader på tomten tills vidare, se ovan. Förslaget 
anger tre våningars höjd och högsta nockhöjd 10,5 m/totalhöjd 11m. Det måste innebära 
en fastighet med platt tak, ev pulpettak. VKB anser detta vara en våning för mycket. Sett 
till grannskapet, t ex kvarteret tre Gudor, eller Trygghetsboendet Lisas Trädgård, är två 
våningar, inte 2,5 våningar, utan två våningar alldeles tillfyllest. Att öka 
exploateringsgraden här mer än i omgivningen, är främmande för Viken. VKB kan förstå 
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att denna tomt har ett högt pris, sett till sanering och läge, men det innebär inte att man 
skall göra huvudlösa projekteringar, med en stark förtätning, bara för att maximera 
intäkten till kommunen. Det finns mer som räknas in i sammanhanget i längden. Det man 
förstör i en dålig planering tar en mansålder att rätta till. Att klämma in en huskropp med 
bostäder mellan en busshållplats och Lantmännens faciliteter ger mer intryck av ett 
nödbygge, som området ser ut idag. VKB förutsätter att Kommunen har ett så gott 
förstånd, att man avhåller sig tills vidare, intill andra lösningar kan göras för detta område. 
Trygghetsboenden kan med fördel placeras på ett flertal andra centrala platser i Viken. 
Närhet till service är en sak, det innebär inte att all service måste befinna sig på armlängds 
avstånd. Boende i Trygghetsboenden är fortfarande aktiva människor, som klarar sig 
själva. Tryggheten i Trygghetsboendet innebär möjligheter för gemenskap och samvaro, 
inget mer. 
 
Trafikfrågan för Vikens utfarter och genomfart, är fortfarande olösta, vilket hindrar detta 
detaljplanförslag att nå en högre potential. Planförslagets redovisning av trafikflöden, ger, 
ehuru med en del föråldrade siffror, klara indikationer på varför detta är en olämplig tomt 
att bygga Trygghetsboenden på. Trafiken längs Höganäsvägen/ Helsingborgsvägen är 
alltför intensiv och tillsammans med busstrafiken och hållplatserna mitt för Tempo samt 
enligt förslaget, att flytta norrgående hållplats till mitt på denna tomt, blir bullret påtagligt. 
Inga bullermätningar eller simuleringar av kommande buller har gjorts. VKB anser att det 
finns bättre sätt i närtid att utnyttja denna tomt, i vardagstal kallad Statoiltomten. 
Nämligen att inte uppföra någon byggnad alls. Däremot att utnyttja ytan för 
kollektivtrafikens framtida behov av trafiklösning Se mer om detta nedan. 
 
Höganäsvägen/Helsingborgsvägen används fortfarande i alltför stor utsträckning som en 
genomfartsled. Förmodligen för att det upplevs som trevligare att köra genom Viken än 
runt om. För någon tidsvinst gör man inte, trots att sträckan är en knapp kilometer 
kortare än om man kör väg 111 runt om Viken. Vad som händer när bilister tar vägen 
genom Viken, är att den ibland långsamma trafiken i form av bilar som kommer ut från 
angränsande gator, buss som kör sakta eller blockerar vägen vid hållplats ,etc, skapar 
stress hos vissa bilister. Dessa försöker då ta igen den upplevda tidsförlusten genom att 
öka hastigheten. Vilket accelererande ökar trafikrisker och buller. Kommunen ombeds ta 
sitt ansvar och tillse att hastigheten längs Höganäsvägen/Helsingborgsvägen sänks till 40 
km/h längs hela sträckan från Lerberget, samt att ordentliga insnävningar med vägbulor 
görs vid vardera ände av denna väg, så att bilisterna blir påminda om att man kör in i ett 
område som kräver högsta uppmärksamhet och omdöme. Detta påpekat, inte för att 
olyckorna är stora i Viken, men för att skapa en lugnare trafik och ett vänligare 
trafikklimat. Därmed kan Viken få ett rimligare trafiksituation i korsningen 
Helsingborgsvägen/Karlsfältsvägen. 
 
Karlsfältsvägen är tänkt som utfartsled för dem som bor på Vikens Ry, mm. 
Trafiköversikten i planförslaget visar att denna utfart inte används som den skulle kunna 
göra. Så länge korsningen Karlsfältsvägen/väg 111 är som den är, upplevs korsningen 
som mycket farlig och stresspåkallande av de flesta. Särskilt i rusningstrafik. Trafiken är 
tät på väg 111 och bilisterna håller regelmässigt högre hastigheter än vad som är reglerat. 
Följden av detta behöver nog inte utvecklas vidare. Trafik från Vikens Ry, mm, väljer 
istället Höganäsvägen/Helsingborgsvägen för utfart norr- eller söderut ur Viken. Vilket 
inte var meningen. Ett fullt normalt beteende som kommer att bestå, tills en säker 
korsning byggts vid väg 111 för Karlsfältsvägen. Detta ger ett ytterligare (oväntat?) 
trafikpåslag i anslutning till det planerade Trygghetsboendet. 
 
Cykeltrafiken har fått för litet beaktande i förslaget. Översiktsplanen beskriver 
nödvändigheten av att underlätta lokala transporter med cykel. Till skolor, till butiker, 
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busshållplatser, till allt annat inom Viken som man nyttjar/besöker. Detta är inte utrett i 
detaljplaneförslaget. Kommunen har tidigare framfört förslag om en bred cykelväg mellan 
Sliprännevägen och Viken 135:1, förbi bilhallens och Lantmännens baksida, ner mot 
tunneln under Höganäsvägen. Ett utmärkt initiativ som ligger helt i linje med 
kommunens tidigare utsagor, att skapa cykelgenvägar genom kvarteren. VKB väntar i 
sammanhanget även på ett klargörande av Kommunens planer att göra en cykelled från 
grönområdet bakom Lanthandeln och längs Hjärtevägen fram till Vikvalla. En nödvändig 
och skyddad genväg för alla barn och ungdomar som tar sig per cykel till 
fotbollsplanerna. Slutligen väntar VKB på detaljer kring en cykelväg förbi den nya 
placeringen av norra hållplatsen, mittemot den nuvarande södra, dvs vid Tempo. 
 
Bilparkeringar måste beaktas, men helst vill VKB vara med och skapa en mer bilfri by. Se 
ovan angående cykel. Om detta område skall fungera som en knutpunkt mellan buss och 
cykel, mellan byte från bil till buss, skall det självklart finnas ett antal P-platser. Dessa 
finns redan i begränsad omfattning bakom Tempo och vid dess norra sida. Skall fler P-
platser anskaffas, var skall de då finnas? Som förslaget ligger ges inte mycket utrymme för 
fler P-platser. 
 
Blir det som kommunens trafikplanerare tänker sig och i samklang med miljömålen, 
kommer busspendling att öka och därmed intensiteten i busstrafiken. Höganäs kommun 
är en pendlarkommun. Och kollektivtrafiken kommer att byggas ut. Med ökad turtäthet, 
bussar som angör olika slutdestinationer på väg söderut och bussar som blir direktgående 
eller som kör som lokalbussar. Se i övrigt VKB synpunkter ang busslinjer i VKB 
synpunkter på ÖP 2035. 
 
Skall busstrafiken ha en naturlig växlingspunkt, blir det förmodligen vid korsningen 
Karlfsältsvägen/Höganäsvägen. Dvs det blir därmed en mindre lämplig yta att bygga 
bostäder på – buller främst. Kommunen bör överväga att anlägga en större växlingspunkt 
för bussarna på denna tomt. Samt skapa mer utrymme för cyklar och skyddat 
väntutrymme. Eventuellt något utrymme för servicefunktioner. Därmed frigör vi utfarten 
mot Helsingborg från busstoppet vid hållplatsen utanför Tempo, där bussen blockerar 
södergående trafik (en nödvändighet i dag), som genom detta hinder ”kyler ner” 
hastigheten och minskar trafiken i någon grad, genom att genomfartstrafiken minskar. 
 

Kommentar: Området är väldigt nedgånget idag. Utredningarna som 
utförts visar att det går att bygga samtidigt som man klarar av riktvärdena för 
buller. En hastighetssänkning till 40km/h kommer vara nödvändig genom 
centrumområdet. Kanske kan det bli aktuellt att sänka hastigheten längs med 
hela Höganäsvägen i framtiden.  

 
 Stadsmiljöavdelningen har som ambition att ha något grönt inslag på 

torgytan.  
 
Handeln finns redan på plats i området med Tempo och Lantmännen. 

Verksamheterna som tillkommer kan ses som en komplettering. De som åker 
kollektivt och de som bosätter sig i det framtida centrumområdet kommer 
troligtvis att ha positiv inverkan på nuvarande handel samt till de som förväntas 
etablera sig i området. Därför bedöms 3 våningar lämpligt.  
 
 
LANTMÄNNEN (2020-05-20) Styrelsen för Vikens Lantmän ekonomisk förening ställer 
sig positiv till utvecklingen av Viken Centrum. 
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Vi vill med denna skrivelse  tydliggöra att möjligheten för centrums gemensamma kunder 
att utnyttja vår parkering, kan ske i mån av plats, under förutsättning att det inte inkräktar 
på vår verksamhet samt vår interna trafik och slutligen att detta endast kan ske under vårt 
öppethållande, eftersom området är inhägnat.  
 
Vi tolkar skissen som att gemensam in-/utfart skulle ske över vår fastighet. Vi ser det inte 
som självklart att ”Statoil-fastigheten” kan utnyttja vår fastighet för in-/utfart. 
 
 

Kommentar: Kommunen har i till granskningsförslaget upprättat en egen 
in/utfart till fastigheten för att inte skapa olägenheter för Lantmännens 
verksamhet. 
 
REGION SKÅNE (2020-05-25)  
Utifrån det regionala utvecklingsansvaret ser Region Skåne positivt på att Höganäs 
kommun planlägger för bättre nyttjande av kollektivtrafiknära läge samt väljer att tillskapa 
bostäder som bidrar till en variation av bostadsbeståndet i Viken. Region Skåne ställer sig 
även positiva till möjligheten att kunna etablera en vårdcentral i framtiden. I den regionala 
utvecklingsstrategin, Det öppna Skåne 2030, betonas vikten av en planering som bidrar till 
att utveckla och förtäta i kollektivtrafiknära lägen, skapa variation av boende- och 
upplåtelseformer samt ser värdet av den högvärdiga jordbruksmarken. Planförslaget går 
därför väl i linje med den regionala utvecklingsstrategins utgångspunkter.  
 
Region Skåne ser positivt på att Höganäs kommun planerar för att stärka befintliga gång- 
och cykelkopplingar till och från planområdet, vilket bidrar till förbättrade förutsättningar 
för hållbart resande. Region Skåne invänder dock mot fickhållplatser. Det är främst 
avstigning vid hållplatsläget i riktning mot Höganäs och stopptiderna är därför inte 
speciellt långa. Körtidsdata från mars år 2019 visar att medelvärdet för stopptiden vid 
Viken centrum för av- och påstigning var 18 sekunder för de turer som avgick vardagar 
under rusningstrafik i riktning mot Höganäs. Motsvarande siffra i andra riktningen var 22 
sekunder. Vid ett fåtal tillfällen tog av-/påstigningen i riktning mot Höganäs upp emot 
115 sekunder jämför med upp emot 170 sekunder i riktning mot Helsingborg. Ser 
kommunen trots detta en risk för köbildning ända fram till korsningen förordar Region 
skåne att låta hållplatsläget vara kvar på sin befintliga plats framför att anlägga en 
bussficka på tilltänkt läge. 
 

Kommentar: Kommunen följer regionens synpunkt och låter 
busshållplatsen förbli på samma plats som i nuläget.  
 
 
INGA SYNPUNKTER 
 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN HÖGANÄS  (2020-05-25) har inget att erinra. 
 
 
SJÖFARTSVERKET (2020-05-25) har inget att erinra. 
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SAMMANFATTNING 
 
Sammanlagt har 27 skrivelser inkommit.  

 
 
FÖLJANDE SAKÄGARE HAR INTE FÅTT SINA SYNPUNKTER TILLGODOSEDDA:  
Enskild: 

• 6 
• 10 
• 11 
• 13 
• 14 

 
FRÅGOR SOM INTE BLIVIT TILLGODOSEDDA ÄR FÖLJANDE: 
• 2 våningshus i Viken centrum 
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INKOMNA SYNPUNKTER UNDER GRANSKNING 
 
Under granskningstiden har 13 skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i anslutning till 
skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunen. I de fall yttranden innehåller 
synpunkter om planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt 
planprocess.  
 
I de fall de inkomna granskningsyttrandena varit långa har ansvarig handläggare 
sammanställt en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna 
synpunkterna. 

MYNDIGHETER 
 
Postnord  (2022-04-05) har inget att erinra. 

 
 
Trafikverket  (2022-04-05) Det saknas ett resonemang i planbeskrivningen om hur 
mycket trafik som planområdet kommer att alstra och vilka trafikflöden som uppstår. 
Trafikverket har gjort bedömningen att den enskilda planen inte påverkar den statliga 
infrastrukturen nämnvärt. Det bör ligga i kommunens intresse att utreda planområdets 
påverkan på den kommunala infrastrukturen och planområdets behov av 
parkeringsmöjligheter.  
 
Kommentar:  
Inför antagande har ett resonemang förts i planbeskrivningen under delen 
”Planförslag” Där redogörs för hur mycket trafik området bedöms alstra och 
vilken påverkan det kan ha i området. Kommunen delar Trafikverkets bedömning 
att detaljplanen inte kommer att påverka den statliga infrastrukturen nämnvärt.  
 
 
Lantmäteriet  (2022-04-08) Förtydligande i planbeskrivning kring ”underjordiska 
ledningar”. Tydligare redovisning av genomförandeavtal. Grundkartan bör inte vara äldre 
än 3 månader. I grundkartan redovisas gränspunkter som inte återfinns i 
teckenförklaringen.  
 
Kommentar:  
Inför antagande har avsnittet i planbeskrivning gällande underjordiska ledningar 
och redovisningen av genomförandeavtalet förtydligats.  Grundkartan uppdateras 
inför antagande.  
 
Länsstyrelsen  (2022-04-13) Enligt framtagen dagvattenutredning krävs att vattnet från 
torget renas i 20 m2 biofilter inom allmän platsmark samt att vatten från parkeringarna i 
det nya bostads- och handelsområdet renas i 80 m2 biofilter inom kvartersmarken. 
Länsstyrelsen anser att kommunen bör utifrån dagvattenutredningens slutsatser redovisa 
hur reningsbehovet på allmän platsmark ska hanteras och säkerställas på plankartan. 
Länsstyrelsen anser att bestämmelser om markens genomsläpplighet behöver 
kompletteras med bestämmelse om marklov för att kommunen ska kunna följa upp 
frågan.  
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Enligt planbeskrivningen ska vatten vid ett skyfall ledas genom höjdsättning till en 
grönyta angränsade nordväst om planområdet. Om höjdsättningen är en förutsättning för 
skyfallshanteringen anser Länsstyrelsen att detta behöver säkerställas på plankartan.  
 
Enligt planbeskrivningen överstiger bullernivåer vid fasad 60 dBA ekvivalent ljudnivå ut 
med Höganäsvägen enligt rådande förhållanden. Vidare beskrivs att om hastigheten på 
Höganäsvägen sänks från 50 till 40 km/h minskas bullret till 60 dB(A) ekvivalentnivå på 
nästan alla fasader, förutom bottenvåningen i del av det hus som vetter mot korsningen 
Höganäsvägen/Karlsfältsvägen. Bottenvåningen i detta hus kommer enligt 
planbeskrivningen inte att vara bostäder, vilket innebär att bullerriktvärdena erhålles i 
området då hastigheten genom planområdet blir 40 km/h efter planens genomförande.  
 
Länsstyrelsen noterar att det enligt plankartan möjliggörs för bostäder för samtliga 
våningar, även bottenvåning, inom föreslagen byggrätt. Länsstyrelsen anser därför att 
bullerutredningens slutsatser ovan inte säkrats på plankartan. Länsstyrelsen anser vidare 
att planförslaget behöver utgå från befintliga hastighetsbestämmelser på Höganäsvägen 
om ändring av lokala trafikföreskrifter för allmänna vägar ännu inte är beslutat. 
Bullerfrågan bedöms därmed inte vara tillräckligt hanterad och Länsstyrelsen efterlyser en 
komplettering, där ingångsvärdena behöver utgå från befintliga förhållanden avseende nu 
gällande hastighetsbestämmelser. 
 
I för planförslaget framtagna markundersökningar framgår att det i mark inom 
planområdet förekommer föroreningar i form av metaller och olja. Markens lämplighet 
inom planområdet kan säkerställas antingen genom att avhjälpandeåtgärder genomförs 
innan planen antas eller genom villkorat bygglov. Således behöver kommunen förtydliga i 
planbeskrivningen om man har för avsikt att utföra avhjälpandeåtgärderna innan planen 
antas, annars behöver plankartan förses med villkorat bygglov.  
 
Föreslagen avhjälpandeåtgärder ska vara så precisa att det är möjligt för den enskilde 
fastighetsägaren att förutsäga vilka fysiska åtgärder som krävs och hur mycket de kan 
kosta. Kommunen behöver förtydliga vilka bedömningar man gjort gällande föreslagen 
avhjälpandeåtgärds omfattning samt vilka kostnader den förknippas med.  
 
Enlig kommunens intentioner att drivmedelstationen som finns inom planområdet ska 
omlokaliseras till en ny plats i Viken. Kommunen behöver på ett tydligare sätt redovisa 
hur och drivmedelsstationen kommer att omlokaliseras, alternativt införa villkor på 
plankarta. Om inte detta görs anser Länsstyrelsen att drivmedelstationen och 
transporterna till denna behöver betraktas som en förutsättning avseende de risker som 
det kan innebära avseende avstånd i förhållande till föreslagen kringliggande 
markanvändning.  
 
Kommentar 
I detaljplanen regleras med bestämmelsen ”b1” att marken ska vara 
genomsläpplig om en yta på minst 80 kvm inom kvartersmarken. För torget 
säkerställs en yta för infiltration om minst 20 kvm genom 
egenskapsbestämmelsen ”infiltration”. Kommunen bedömer att bestämmelserna 
är så pass strikt att det säkerställs i bygglovsskedet vilket inte är nödvändigt att 
reglera med marklov.  
 
Dagvattenutredningen har uppdateras gällande skyfall. I tidigare förslag leds 
vattnet från torget genom kvartersmarken. I det reviderade förslaget leds vattnet 
från torget genom Höganäsvägen och ner till gång- och cykeltunneln. Detta sker 
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genom mark som kommunen har rådighet över. Av den här anledningen bedömer 
kommunen att höjdsättning inte är nödvändig.  
 
Den 19 oktober 2022 beslutade Höganäs kommun (1284:2022:59) om ändrade 
trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning 40km/h på Höganäsvägen och 
Hälsingborgsvägen i Viken. Dessa föreskrifter trädde i kraft den 1 november 2022. 
För byggnaden som inte erhåller bullervärdena vid fasaden som vetter mot 
Höganäsvägen regleras i detaljplanen genom ”e2” att bostäder inte tillåts i 
bottenplan. 
 
Inför antagande har en administrativ bestämmelse tillkommit som villkoras 
startbeskedet med att avhjälpande åtgärder ska vara utförda där marken är 
förorenad. planbeskrivningen har avhjälpandeåtgärderna förtydligats samt en 
uppskattning av kostnader att genomföra dessa.  
 
Kommunen har rådighet över marken där drivmedelsstationen idag är belägen på. 
Avtalet med aktören är uppsagt och en prövning pågår parallellt för flytt av 
drivmedelstationen till fastigheten Viken 40:11. 
 
Region Skåne  (2022-04-19) har inget att erinra. 
 
Sjöfartsverket  (2022-04-19) har inget att erinra. 

INTERNT  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen  (2022-03-25) har inget att erinra. 
 
Höganäs Energi (2022-04-05) Vi har diverse kablar inom planområdet som vi 
förutsätter att det ta hänsyn till om det ska byggas eller om befintlig markhöjds 
skall ändras. 
 
Kommentar:  Detta är noterat. 
 
Geodataavdelningen (2022-04-06) Redaktionella ändringar och förtydliganden i 
planbeskrivning och plantext.  
 
Kommunledningsavdelningen  (2022-04-14) har inget att erinra. 

 
Räddningstjänsten Höganäs  (2022-04-14) har inget att erinra. 
 
Nordvästra Skånes Renhållning  (2022-04-20)  
I planbeskrivningen anges att avfallshämtning kan ske vid bussficka från Höganäsvägen 
samt på yta mellan hus 2 och 3. NSR vill understryka att det inte är tillåtet för 
renhållningsfordon att stanna i bussficka. Utifrån bilden verkar det inte heller möjligt för 
renhållningsfordon att kunna komma in och tömma mellan hus 2 och 3 eftersom det 
saknas vändmöjligheter för fordonet.  
 
Det är positivt att lastficka planeras längs Karlsfältsvägen, vid hus 3. För att undvika långa 
dragvägar bör eventuellt nytillkomna avfallsutrymmen placeras så nära vägen/lastfickan 
som möjligt. För att ytterligare underlätta chaufförens arbete behövs även fri dragväg, 
utan kanter eller vegetation, från avfallsutrymmet fram till renhållningsfordonet. 
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Det är viktigt att verksamheter och invånare inom detaljplaneområdet följer EU:s 
avfallshierarki samt att avfallshanteringen utformas på ett sådant sätt att den gynnar en 
ökad utsortering och avfallsminimering. Det är viktigt att avfallsutrymmen inte görs för 
små eftersom antalet transporter då riskerar att öka. NSR kan hjälpa till vid 
dimensionering, optimering eller vid behov av annan hjälp vid planering av 
avfallsutrymmen. 
 
Kommentar: 
Den tänkte bussfickan är inte aktuell längre och inte heller fickan längs med 
Karlsfältsvägen. I samråd med NSR har kommunen säkrat plats till inom kvartersmarken 
där sopbilen har möjlighet att göra en T-vändning. Parkeringarna som är i vägen för 
vändplatsen kommer att flyttas över till Höganäs energis. Därmed säkras en yta med de 
mått som anges i NSR´s renhållningsordning för Höganäs.  

SAKÄGARE 
Nordion Energi (2022-04-08) har inget att erinra. 
 
ÄNDRINGAR AV PLANFÖRSLAG INFÖR ANTAGANDE 
Skrivelser från Trafikverket, Lantmäteriet och Länsstyrelsen innehåller synpunkter på 
förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan med kommentarer och förtydliganden i 
både planbeskrivning och plankarta.  

KVARSTÅENDE ERINRINGAR 
 
Efter granskningsskedet kvarstår planförslaget.  Granskning har föranlett till 
förtydligande av planbeskrivningen och planbestämmelserna som bedöms vara av 
redaktionell karaktär. 
 
Det finns kvarstående synpunkter från tidigare skeden av planarbetet som avser det 
aktuella planområdet. Dessa redovisas under Inkomna synpunkter under samråd. 
 
KVARSTÅENDE ERINGRINGAR 
Följande bedömda sakägare har inte fått sina synpunkter tillgodosedda inför: 
 
Granskning 
• Inga 
 
Frågor som inte blivit tillgodosedda är följande inför granskning 
• Begränsa byggnaderna till två våningar. 
 
Antagande 
• Inga 
 
Frågor som inte blivit tillgodosedda är följande inför antagande 
• Begränsa byggnaderna till två våningar. 
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Justerande ……………………………………………… 
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Protokollet justerat den 2022-11-29 
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     KS/2018/698 
§ 66 
ANTAGANDE AV TRAFIKSTRATEGI FÖR HÖGANÄS KOMMUN 
Sammanfattning av ärendet   
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick av kommunstyrelsen, den 11 september 2018, § 142, i uppdrag att 
ta fram en trafikstrategi för Höganäs kommun under samlingsnamnet trafikplan. I uppdraget ingår 
utöver denna trafikstrategi även en trafikplan med en tillkommande åtgärdsplan. Trafikstrategin är 
baserad på vision 2025 och bygger vidare på översiktsplanens planeringsriktlinjer avseende 
trafiksystemet. Det övergripande syftet med trafikstrategin är att peka ut inriktningen för det framtida 
trafiksystemet med fokus på hållbara transporter. Utgångspunkten för trafikstrategin är att skapa 
förutsättningar för ett hållbart, attraktivt och funktionellt transportsystem. Trafikstrategins 
huvudinriktning stödjer på så sätt kommunens ambitioner om att växa och förtätas utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 7 november 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, trafikstrategi den 7 november 2022. 
 

  
Förslag till beslut 
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår planutskottet besluta att återremittera trafikstrategin till 
samhällsbyggnadsförvaltningen för att, i samråd med planutskottet, undersöka hur befintliga vägar kan 
anpassas för gång- och cykeltrafikanter. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
planutskottet beslutar att bifalla förslaget. 
 

Beslut 
Planutskottet beslutar 
 
att återremittera trafikstrategin till samhällsbyggnadsförvaltningen för att, i samråd med planutskottet, 
undersöka hur befintliga vägar kan anpassas för gång- och cykeltrafikanter. 
 

Beslutet ska skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-12-23 
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Antagande av trafikstrategi för Höganäs kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick av kommunstyrelsen, den 11 september 2018, § 142, i uppdrag att ta 
fram en trafikstrategi för Höganäs kommun under samlingsnamnet trafikplan. I uppdraget ingår utöver 
denna trafikstrategi även en trafikplan med en tillkommande åtgärdsplan. Trafikstrategin är baserad på 
vision 2025 och bygger vidare på översiktsplanens planeringsriktlinjer avseende trafiksystemet. Det 
övergripande syftet med trafikstrategin är att peka ut inriktningen för det framtida trafiksystemet med 
fokus på hållbara transporter. Utgångspunkten för trafikstrategin är att skapa förutsättningar för ett 
hållbart, attraktivt och funktionellt transportsystem. Trafikstrategins huvudinriktning stödjer på så sätt 
kommunens ambitioner om att växa och förtätas utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 
 
Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 7 november 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, trafikstrategi den 7 november 2022.  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att anta trafikstrategi för Höganäs kommun. 
 

 

 

 Gunilla Sandebert 
 Tf. planchef 

 
 Arash Borhan 

  Trafikplanerare 
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SAMMANFATTNING 
Denna trafikstrategi pekar ut inriktningen för det framtida trafiksystemet med fokus 
på hållbara transporter. Trafikstrategin är baserad på visionens strategiområden samt 
bygger vidare på översiktsplanens planeringsriktlinjer kopplat till trafik. 
Utgångspunkten är att skapa förutsättningar för ett hållbart, attraktivt och 
funktionellt transportsystem. Trafikstrategin innehåller en strategisk huvudinriktning 
som utgör grunden för åtta strategiområden. Nedan listas de fyra övergripande 
principer som utgör huvudinriktningen samt trafikstrategins åtta strategiområden. 

Strategisk huvudinriktning 
Gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras 
Goda förutsättningar för kombinerad mobilitet 
Bebyggelse och transportsystem integreras 
Ett tillgängligt och jämlikt trafiksystem 
 

Strategiområden 
Hållbart resande 
Gång 
Cykel 
Kollektivtrafik 
Biltrafik 
Parkering 
Godstransporter 
Förnybara drivmedel 
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TRAFIKSTRATEGINS UTGÅNGSPUNKTER 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att fram en 
trafikstrategi för Höganäs kommun. Uppdraget inkluderar även en trafikplan med en 
tillkommande åtgärdsplan. Det övergripande syftet med denna trafikstrategi är att 
peka ut inriktningen för det framtida trafiksystemet med fokus på hållbara 
transporter. Den stödjer på så sätt kommunens ambitioner om att växa och förtätas 
utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Denna trafikstrategi grundar sig i visionens 
strategiområden samt bygger vidare på översiktsplanens planeringsriktlinjer avseende 
trafik. Trafikstrategin kopplar även till övergripande mål i miljöprogrammet och 
planen för tillgänglighet och delaktighet. 

Trafikstrategin innehåller en huvudinriktning som utgörs av fyra övergripande 
principer. Dessa principer bidrar sammantaget till en vidareutveckling av 
transportsystemet vilket anses vara nödvändigt för att kommunen ska uppnå 
uppsatta mål kopplat till trafiksystemet. Den strategiska huvudinriktningen är basen 
för mer konkreta strategiområden som bygger vidare på principerna i 
huvudinriktningen. Kommunens ställningstagande avseende det framtida 
transportsystemet tydliggörs genom en konkretisering av åtta strategiområden. 
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DAGENS FÖRUTSÄTTNINGAR 
Höganäs kommun präglas av småskalighet, med en levande landsbygd som har stora 
kulturmiljövärden. Kommunen består av fem serviceorter, Höganäs, Lerberget, 
Viken, Nyhamnsläge och Jonstorp. Serviceorterna har olika karaktärer och 
geografiska förutsättningar. Höganäs tätort är huvudorten och det är även 
kommunens största tätort. Kommunens läge med närhet till Helsingborg och 
Ängelholm skapar bra förutsättningar för arbetspendling. Detta gör att Höganäs är 
en attraktiv boendekommun med en hög andel arbetspendlare som bland annat 
arbetar i Helsingborg. Höganäs har även ett levande näringsliv och under 
sommarhalvåret tillkommer det stora mängder turister som besöker många av de 
sevärdheter som finns i kommunen. 

Hög befolkningstillväxt och hög andel bilresor 
Kommunen genomgår en hög befolkningstillväxt och hade i slutet på år 2021 en 
befolkningsmängd på cirka 27 500 invånare. Befolkningstillväxten är framför allt 
kopplat till kommunens serviceorter. Översiktsplan 2035 anger att kommunen har 
som mål att växa till 32 400 invånare till år 2035. Den största andelen av den 
beräknade befolkningstillväxten i närtid beräknas ske i Höganäs och Viken. 
Befolkningstillväxten i dessa tätorter sker både i form av förtätning samt genom 
utbyggnad av nya bostadsområden i strategiskt utpekade områden. Utöver detta 
kommer det arbetas fram planer för bebyggelse även i de andra serviceorterna. 

Under 2018 utförde region Skåne en omfattande resvaneundersökning där även 
Höganäs ingick. I resvaneundersökningen var andelen bilresor högre i Höganäs än 
genomsnittet i regionen. I Höganäs gjordes 68% av resorna med bil i jämförelse med 
genomsnittet i regionen där andelen var 53%. Samtidigt var andelen resor med gång, 
cykel och kollektivtrafik lägre i Höganäs än genomsnittet i regionen. I Höganäs 
gjordes 30% av resorna med gång, cykel och kollektivtrafik jämfört med 
genomsnittet i regionen där andelen var 46%. En bidragande orsak till den höga 
andelen bilresor är den höga andelen invånare bosatta på landsbygden. 
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Utvecklingspotential för cykel- och kollektivtrafikförbindelser 
mellan tätorter 
Cykelförbindelserna mellan tätorterna varierar i kvalitet och det finns 
utvecklingspotential längs vissa delsträckor. Detta blir framför allt synligt under 
sommarhalvåret då kommunen gästar en stor mängd turister och då 
väderförhållandena gynnar resandet med cykel. Den varierande kvaliteten har en 
negativ påverkan på trafiksäkerheten för cyklister. Bättre cykelförbindelser längs 
sträckorna gör att infrastrukturen blir mer heltäckande vilket även har en positiv 
påverkan på tillgängligheten i kommunen. 

Kollektivtrafikförbindelserna mellan tätorterna varierar i kvalitet avseende trafikering 
samt turtäthet. Förbindelserna mellan en del tätorter består av flera byten som 
tillsammans med långa väntetider bidrar till långa restider på relativt korta avstånd. 
Detta kombinerat med gles turtäthet både i rusningstrafik samt övriga tider gör att 
det saknas incitament för resande med kollektivtrafik längs sträckorna. Detta är 
negativt ur ett hållbarhetsperspektiv då kollektivtrafik är det enskilt viktigaste 
färdmedlet för att bryta ett bilberoende. 

Bra kollektivtrafikförbindelser mellan Höganäs tätort och 
Helsingborgs stad 
Sträckan mellan Höganäs tätort och Helsingborgs stad trafikeras av två busslinjer 
som har relativt hög turtäthet. Busslinjerna har olika fokus varav den ena är en 
snabbusslinje mellan Höganäs tätort och Helsingborgs stad. Den andra linjen 
trafikerar även Viken och är på så sätt anpassad till resenärer som bor mellan 
tätorterna Höganäs och Helsingborg. Den höga turtätheten i kombination med den 
heltäckande trafikeringen gör att linjerna tillsammans skapar goda förutsättningar för 
resande med kollektivtrafik längs sträckan. Då en stor del av den framtida 
befolkningstillväxten planeras att ske i tätorterna Höganäs och Viken är det 
nödvändigt för kommunens fortsatta utveckling att sträckan har fortsatt goda 
kollektivtrafikförbindelser. 

Saknas stadstrafik i Höganäs tätort 
Höganäs tätort saknar i dagsläget stadstrafik vilket har en negativ påverkan på 
tillgängligheten i tätorten. Avsaknaden av stadstrafik i tätorten blir alltmer synlig i 
takt med att staden växer. I nuläget trafikeras tätorten av en upphandlad linje som 
framför allt har som syfte att täcka upp för färdtjänsten. Avsaknaden av stadstrafik i 
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tätorten gör att en del stadsdelar saknar kollektivtrafikförbindelser till hållplatser och 
stationer som trafikeras av regionbusslinjer. Detta bidrar till att avstånden blir för 
stora och kollektivtrafiken blir otillgänglig för boende i dessa stadsdelar. 
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VISION 2025 
I Vision 2025 för Höganäs kommun beskrivs den strategiska inriktningen för 
kommunens utveckling. Visionen innehåller fyra strategiområden som är direkt 
kopplade till områden relevanta för trafikstrategin. Vision 2025 är uppbyggd utifrån 
ett antal visionsbyggstenar som pekar ut kommunens strategiska viljeinriktning. 
Visionsbyggstenarna specificeras ytterligare via en uppdelning i underordnade 
ämnesspecifika strategiområden. Strategiområdena i visionen är indelade i kategorier 
och pekar ut inriktningen för kommunens framtida utvecklingsfokus. 
Huvudinriktningen i trafikstrategin är baserad på visionens strategiområden. 

 

 

Förbättra kommunikationerna 
”Driv, samarbeta och arbeta för att få till stånd utbyggnad av fysisk och digital 
infrastruktur i kommunala, regionala och nationella sammanhang.” 
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Förverkliga miljömässig hållbarhet 
”Integrera miljömässig hållbarhet i alla processer och verksamheter. Tydliggör och ta 
hänsyn till miljökonsekvenser av våra beslut.” 

Stärkt social hållbarhet 
”Utveckla levande livsmiljöer för att möta olika behov och skeenden i livet. Utöka 
möjligheterna till möten mellan människor. Erbjuda alla samma möjligheter att 
bidra, som att vara med i samhällsgemenskapen.” 

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.” 

Ett hållbarhetsfokus 
De utpekade strategiområdena i vision 2025 diskuterar en utveckling som är 
helhetsorienterad. Strategiområdena diskuterar vikten av en vidareutveckling av 
infrastrukturen i kombination med en utveckling som präglas av miljömässig och 
social hållbarhet. Sammantaget pekar visionens strategiområden mot ett trafiksystem 
som har utgångspunkt i ett hållbarhetsperspektiv. Även upplevelsenäringen som är 
ett strategiområde i visionen har en koppling till trafik med anledning till 
turistnäringens behov av ett välutvecklat trafiksystem. 
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ÖVERSIKTSPLAN 2035 
I översiktsplan 2035 beskrivs kommunens planeringsinriktning för det framtida 
trafiksystemet. Inriktningen för trafik består av fyra planeringsriktlinjer som är 
vägledande i planeringen. Trafikstrategin bygger vidare på översiktsplanens 
planeringsriktlinjer. Översiktsplanens framtidsvision för transportsystemet 
konkretiseras genom fyra planeringsriktlinjer som beskrivs nedan. 

Planera med avstånd som möjliggör och inspirerar till rörelse i vardagen 
”Andelen bilresor kortare än 5 km ska minska, och det upplevs naturligt och 
attraktivt att gå eller cykla kortare sträckor. Vid lokalisering av ny bebyggelse ska 
placering med närhet till busshållplats, skola och annan service prioriteras.” 

Prioritera ny bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen med goda kopplingar för gång och cykel 
”Komplettering av ny bebyggelse, såväl service som bostäder, ska lokaliseras till 
befintliga kollektivtrafikstråk. Det stärker utvecklingen av kollektivtrafiken genom 
att öka resandeunderlaget och stimulerar samtidigt utvecklingen av service i dessa 
lägen.” 

Planera med ett hela-resan perspektiv genom att skapa effektiva resekedjor och utveckla 
transportnoder 
”Genom att skapa effektiva resekedjor och utveckla knutpunkter för rationella byten 
mellan trafikslag. Med bra pendlarparkeringar för både bil och cykel ges även de som 
bor mer perifert möjligheten att resa kollektivt en del av resan. Underlätta även för 
samåkning i anslutning till knutpunkter. Förbättra möjligheten att nå tåg och flyg via 
kollektivtrafik.” 

Utveckla systemet av gång- och cykelvägar inom och mellan orterna 
”Cykelvägnätet ska vara sammanhängande och kopplat till knutpunkter för 
kollektivtrafik. Det ska ha god framkomlighet och tillgänglighet till lokala 
målpunkter till orterna, lätt att ta sig mellan orterna och att på cykel nå ut till natur- 
och rekreationsområden. Trygga, snabba och gena cykelvägar gör cykeln till ett 
alternativ till bilen. Det ska vara gent, säkert och tryggt att röra sig till fots.” 

Fokus på gång, cykel och kollektivtrafik 
Översiktsplanens planeringsinriktningar har sammantaget utgångspunkt i ett 
trafiksystem som är centrerat kring gång, cykel och kollektivtrafik. För att skapa rätt 

Page 233 of 735



  12 (25) 

 

 

 

 

 

 HÖGANÄS KOMMUN  
 

  
KLICKA HÄR FÖR ATT ANGE FÖRVALTNING. 

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

WWW.HOGANAS.SE 
 

 

förutsättningar i ett tidigt skede diskuterar översiktsplanen behovet av att planera 
utifrån ett helhetsperspektiv. Det innebär att ny bebyggelse planeras utifrån 
trafiksystemets förutsättningar där kollektivtrafiknära lägen i anslutning till gång- och 
cykelförbindelser prioriteras. Även en vidareutveckling av transportnoder diskuteras 
som en lösning för att fler invånare ska ha möjlighet att kombinera kollektivtrafik 
med andra färdmedel. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Utgångspunkten i det här avsnittet är tre övergripande målområden relevanta för 
trafikstrategin med anledning till deras koppling till transportsystemet. Målområdena 
är kategoriskt uppdelade och är utpekade i kommunspecifika övergripande 
dokument såsom miljöprogrammet och planen för tillgänglighet och delaktighet. De 
är även utpekade regionala och nationella utvecklingsplaner. Målområdena är av stor 
betydelse för utvecklingen av transportsystemet i kommunen och är därför relevanta 
för de strategiområden som presenteras i ett senare avsnitt. 

Minskade utsläpp av växthusgaser 
Höganäs kommun har ett årligt utsläpp av växthusgaser motsvarande 60 000 ton 
(exklusive tung industri). Ungefär 1/3 av utsläppen genereras från inrikes transporter 
vilket anses vara en hög andel. Kommunen har stora utmaningar framför sig i detta 
område då den stora befolkningstillväxten bidrar till en ökad trafik. Ett av målen i 
miljöprogrammet är därför kopplat till minskade utsläpp av växthusgaser. 
Kommunen har som målsättning att minska utsläppen med 25% per invånare och 
per år fram till 2025. Utöver detta finns det nationella mål som är relevanta för 
trafikstrategin. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 
till atmosfären för att därefter uppnå negativa utsläpp. Till det långsiktiga målet finns 
etappmål, bland annat kring utsläppen från inrikes transporter som ska minska med 
70% mellan 2010 och 2030. 

Större andel gång-, cykel- och kollektivtrafikresenärer 
Ett av kommunens övergripande mål kopplat till trafikområdet är kring 
färdmedelsfördelning. Kommunen har i sitt miljöprogram antagit ett mål för 
färdmedelsfördelning som innebär att 35% av den totala mängden resenärer i 
Höganäs reser med gång, cykel och kollektivtrafik till år 2025. Även region Skåne 
har i sin strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 angett ett mål för 
färdmedelsfördelning i regionen. I region Skånes strategi anges ett mål som innebär 
att 48% av den totala mängden resenärer i Skåne reser med gång, cykel och 
kollektivtrafik till år 2030. Utifrån den nuvarande färdmedelsfördelningen kan det 
konstateras att det krävs en del arbete för att miljöprogrammets övergripande mål 
ska förverkligas. 
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Ökad tillgänglighet för alla 
I planen för tillgänglighet och delaktighet diskuteras vikten av att inkludera ett 
tillgänglighetsperspektiv i planeringen. Tillgänglighet är ett brett arbetsfält och 
inkluderar rörelseförmåga, syn, hörsel, orienteringsförmåga och möjligheten att tolka 
information. Sammantaget innebär de antagna målen ett utgångsläge som inkluderar 
alla människors behov. I den övergripande planeringen innebär det att 
infrastrukturen behöver vara anpassad för att förstärka de positiva aspekterna av 
varje trafikslag. 
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STRATEGISK HUVUDINRIKTNING 
I det här avsnittet presenteras de principer som utgör trafikstrategins 
huvudinriktning. Den strategiska huvudinriktningen består av fyra övergripande 
principer som har utgångspunkt i vision 2025. Huvudinriktningen bygger vidare på 
översiktsplan 2025 och kopplar även till övergripande mål samt 
planeringsinriktningar presenterade i miljöprogrammet och planen för tillgänglighet 
och delaktighet. Huvudinriktningen utgör grunden för de åtta strategiområden som 
presenteras i nästa avsnitt. 

Gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras 

Goda förutsättningar för kombinerad mobilitet 

Bebyggelse och transportsystem integreras 

Ett tillgängligt och jämlikt trafiksystem 

Gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras 
Framtidens transportsystem bör utformas utifrån ett hållbarhetsperspektiv med 
fokus på gång, cykel och kollektivtrafik. En prioritering av gång, cykel och 
kollektivtrafik bidrar till en ökad andel resenärer med hållbara färdmedel. De 
hållbara färdsätten kan prioriteras både genom en vidareutveckling av 
infrastrukturen samt genom mobility managementsatsningar. För bästa effekt bör 
båda dessa satsningar kombineras. 

Goda förutsättningar för kombinerad mobilitet 
Den höga andelen pendlare i kommunen förutsätter att det finns goda möjligheter 
att kombinera mellan olika färdslag. Kombinerad mobilitet gynnas bland annat av 
bra parkeringsmöjligheter i anslutning till hållplatser och stationer. För bästa effekt 
bör det finnas tillräckligt med både cykel- och bilparkeringar i anslutning till 
hållplatser och stationer med många på- och avstigande. Utöver detta bör det finnas 
tillgängliga gång- och cykelförbindelser till hållplatser och stationer. Större satsningar 
bör även göras för att utveckla viktiga knutpunkter med utgångspunkt i riktlinjerna 
ovan. 
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Bebyggelse och transportsystem integreras 
Kopplingen mellan bebyggelse och transportsystem är en viktig aspekt som kan 
bidra till att fler reser med gång, cykel och kollektivtrafik. Genom att placera ny 
bebyggelse i anslutning till kollektivtrafikanslutningar ges fler invånare möjlighet att 
resa med kollektivtrafik. Tätare bebyggelse bör framför allt placeras intill 
stombusslinjer med goda förutsättningar för arbetspendling. Planeringen bör även ta 
hänsyn till att skapa korta avstånd mellan bostäder, arbetsplatser och service. Detta 
kombinerat med bra kopplingar för gång och cykel skapar bättre möjligheter för 
invånare och besökare att resa med gång, cykel och kollektivtrafik. 

Ett tillgängligt och jämlikt trafiksystem 
Utgångspunkten för ett tillgängligt och jämlikt trafiksystem är ett transportsystem 
som tillgodoser olika behov i samhället. Trafiksystemet bör planeras med 
medvetenhet om den variation som finns i befolkningen. För att helheten ska 
fungera behöver därför olika perspektiv inkluderas i planeringen. Detta eftersom 
tillgänglighet bygger på en helhet som inkluderar övergripande 
planeringsförutsättningar, tillgången till och användbarheten av trafikslag, resvägar 
och information samt utformning av hinderfria utemiljöer och kollektivtrafik. 
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STRATEGIOMRÅDEN 
De åtta strategiområden som är utpekade i det här avsnittet bygger sammantaget 
vidare på principerna i den strategiska huvudinriktningen som presenterades i förra 
avsnittet. Strategiområdena är dessutom framtagna med hänsyn till kommunens 
övergripande mål. Det innebär att de är baserade på inriktningar som bidrar till att 
uppnå kommunens övergripande mål avseende trafik. Varje strategiområde består av 
en eller flera strategiska inriktningar som specificerar kommunens ställningstagande i 
det specifika området. 

HÅLLBART RESANDE 
Hållbart resande har två dimensioner och inkluderar mobility management samt 
hållbar planering. Mobility management eller beteendepåverkan har som mål att 
bidra till ändrade resvanor. Syftet är att få fler människor att resa med hållbara 
färdmedel såsom gång, cykel och kollektivtrafik. Mobility management anses vara en 
viktig del i arbetet med att ställa om trafiken och skapa ett minskat bilberoende. 
Mobility management har bäst effekt när de olika beteendepåverkansåtgärderna 
kombineras med tät bebyggelse och bra förutsättningar för gång, cykel och 
kollektivtrafik. 

Mobility management 
För att minska på transporternas negativa miljöpåverkan behöver kommunens 
övergripande planering inkludera ett hållbart resandeperspektiv. Mobility 
management innefattar arbete med information, kommunikation, samarbete och 
marknadsföring i syfte att bidra till ändrade resvanor. I praktiken innebär det att 
sprida kunskap om hållbara färdsätt. Det kan göras genom specifika projekt där ett 
antal individer får möjlighet att testa nya färdsätt. Förhoppningen är att de 
medverkande sedan skapar nya vanor och därmed minskar på andelen resande med 
bil. Mobility management kan inkluderas i diverse samhällsbyggnadsprocesser såsom 
exploateringsprojekt eller utformas i isolerade projekt där det anses kunna bidra till 
ändrade resvanor. Med utgångspunkt i kommunens miljömål avseende 
transportsystemet behöver Höganäs aktivt arbeta med beteendepåverkan. Detta 
speciellt i de tätorter där det finns goda förutsättningar för resande med gång, cykel 
och kollektivtrafik. 
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Hållbar planering 
Hållbar planering kopplat till trafikområdet är en dimension av hållbart resande som 
innebär att stads- och trafikplanering tillsammans stödjer resande med hållbara 
färdsätt. Utgångspunkten är att ny bebyggelse i form av bostäder och verksamheter 
placeras i områden som inte medför ett ökat resbehov. Planeringen bör snarare utgå 
från att skapa förutsättningar för ett minskat resbehov. Detta kan exempelvis ske 
genom förtätning i kombination med en vidareutveckling av infrastrukturen för 
oskyddade trafikanter samt en utveckling av kollektivtrafiknätet. 

GÅNG 
Gångtrafik är framför allt kopplat till kortare resor och till skillnad från andra 
trafikslag är alla resenärer fotgängare i något skede av resan. Detta förutsätter att 
fotgängare prioriteras och att planeringen inkluderar viktiga tillgänglighetsaspekter. 
Gångförbindelser behöver hålla hög standard i tätbebyggda områden. Samtidigt är 
kopplingen till kollektivtrafik och service viktiga aspekter att inkludera i planeringen 
för att helheten ska bli bra. 

Gångförbindelser i tätorter 
I tätbebyggda områden behöver infrastrukturen vara tillgänglighetsanpassad och 
hålla hög standard. Detta eftersom det tenderar att finnas större motiv för 
människor att röra sig till fots i tätbebyggda miljöer. De korta avstånden till 
kollektivtrafik och service gör det möjligt för fler att gå till vardagsaktiviteter. 
Planeringen bör utgå från viktiga tillgänglighetsaspekter och utveckla gångstråk som 
uppfyller kraven för trafiksäkerhet. Infrastruktur som är anpassad utefter fotgängares 
behov kan bidra till att skapa mer rörelse i stadsmiljön. 

Gångförbindelser till kollektivtrafik 
Bra gångförbindelser till kollektivtrafik bidrar till att göra kollektivtrafik mer attraktiv 
samtidigt som den tillgängliggörs för fler resenärer. Det är därför av vikt att utveckla 
välutformade och trygga gångstråk mellan bostadsområden och 
kollektivtrafikhållplatser och stationer. Utöver detta behöver det finnas gena och 
välutformade gångstråk mellan service och kollektivtrafik. Att synliggöra hållplatser 
och stationer genom goda gångförbindelser skapar incitament för resande med 
kollektivtrafik samtidigt som upplevelsen kring resan förstärks. 
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Gångförbindelser till service 
I Höganäs är en stor andel av serviceverksamheterna samlade i kommunens 
serviceorter där även merparten av befolkningstillväxten sker. En god infrastruktur 
för fotgängare mellan bostäder och dessa servicefunktioner är en förutsättning för 
vidareutveckling av servicen i dessa orter. Gångförbindelser bör framför allt vara 
gena och ha som syfte att tillgängliggöra platser kopplade till viktiga 
serviceverksamheter. De bör även vara tillgänglighetsanpassade och hålla en hög 
standard. En god tillgänglighet till serviceverksamheter för fotgängare ökar både 
möjligheten för näringslivet att utvecklas samtidigt som det bidrar till en högre 
levnadsstandard för invånare. 

CYKEL 
Cykeln som färdmedel har stora möjligheter att utvecklas och locka en större andel 
trafikanter. Användningen av elcyklar bidrar både till en ökad bekvämlighet och gör 
det möjligt för cyklister att resa längre sträckor på kortare tid. För att cykeln ska 
kunna bli ett attraktivt val i Höganäs behöver infrastrukturen vara anpassad för 
cyklister. I praktiken innebär det att det finns gena och välutformade 
cykelförbindelser i tätorter där det finns mer konflikter med andra trafikslag. 
Samtidigt behöver det finnas bra kopplingar både mellan tätorter i kommunen samt 
till tätorter i kringliggande kommuner. Tillgång till välutvecklade förbindelser i 
tätbebyggda områden skapar bättre möjligheter för invånare att cykla till 
vardagsaktiviteter. Samtidigt skapar bra kopplingar mellan tätorter bättre 
förutsättningar för arbetspendling och cykelturism i kommunen. 

Cykelförbindelser i tätorter 
I tätbebyggda områden är det nödvändigt att cykelförbindelserna är utformade 
utefter cyklisters behov. På så sätt skapas det bättre möjligheter för invånare och 
besökare att cykla till arbetsplatser, kollektivtrafik och service. Detta kan bidra till att 
öka andelen cyklister som använder cykeln som sitt primära färdmedel samtidigt som 
det möjliggör för fler att kombinera cykeln med andra färdmedel såsom 
kollektivtrafik. Välutformade cykelförbindelser i tätorter kan även bidra till att hålla 
andelen biltrafik på en rimlig nivå under sommarhalvåret när andelen turister är som 
högst. I tätorter bör det därför finnas gena och välutformade kopplingar för cykel till 
viktiga turistdestinationer såsom badplatser. 
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Cykelförbindelser mellan tätorter i kommunen 
Det framtida cykelnätet bör präglas av funktionsinriktade och attraktiva kopplingar 
för cykel mellan tätorter i kommunen. Med anledning till bilvägarnas funktion och 
hastighetsreglering behöver dessa kopplingar vara välutformade och upplevas som 
trygga. Bra kopplingar för cykel är en förutsättning för att fler pendlare ska lockas till 
att använda cykeln som sitt primära färdmedel. Attraktiva förbindelser mellan 
tätorter skapar samtidigt även bättre förutsättningar för kombinerad mobilitet och 
gynnar även besöksnäringen. 

Cykelförbindelser till tätorter i kringliggande kommuner 
Välutformade och gena kopplingar för cykel till kringliggande kommuner är viktig 
för utvecklingen av Höganäs som pendlingskommun. Arbetspendling med cykel 
över längre sträckor blir alltmer vanlig med anledning till den ökade användningen 
av elcyklar. Samtidigt är detta främst möjligt i områden där cykelförbindelserna är 
välutvecklade. Välutformade cykelförbindelser till tätorter i kringliggande kommuner 
ökar också möjligheten till att locka fler cykelturister under sommarhalvåret. 

KOLLEKTIVTRAFIK 
Kollektivtrafiken i Höganäs präglas av regionbusslinjer som kopplar ihop olika 
tätorter. Regionbusslinjerna har både förbindelser till tätorter i kommunen samt till 
tätorter i andra närliggande kommuner. Den enskilt viktigaste kopplingen ur ett 
resandeperspektiv är kopplingen mellan Höganäs stad och Helsingborgs stad. 
Linjerna som trafikerar dessa tätorter räknas med anledning av den höga turtätheten 
som kommunens stombusslinjer. Resenärerna består till stor del av arbetspendlare 
samtidigt som förbindelserna är viktiga i andra avseenden. Framtidens kollektivtrafik 
behöver utvecklas även med hänsyn till turistsektorns ökade behov av bra 
kollektivtrafikförbindelser. 

Kollektivtrafikförbindelser mellan tätorter 
Bra kopplingar med kollektivtrafik mellan tätorter i kommunen skapar 
förutsättningar för fler invånare att resa med kollektivtrafik. Gles turtäthet 
kombinerat med flera byten under samma resa gör att en del av regionbusslinjerna i 
kommunen inte har möjlighet att konkurrera med bilen. Utöver detta påverkar 
avsaknaden av tidtabell under vissa tider på dygnet tillgängligheten för de resenärer 
som inte har möjlighet att resa med andra trafikslag. För att det ska finnas incitament 
för resenärer att resa med kollektivtrafik mellan tätorter behöver linjerna ha gena 
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sträckningar. Utöver detta bör det finnas tydliga kopplingar med få byten mellan 
destinationer. Linjerna behöver även ha hög turtäthet, speciellt under rusningstrafik 
samtidigt som det behöver finnas förbindelser under resten av dygnet. 

Kollektivtrafik som är anpassat till arbetspendling 
Höganäs är en utpendlingskommun och är därför beroende av goda kopplingar med 
kollektivtrafik till närliggande kommuner. Kopplingen till Helsingborg är viktig för 
utvecklingen i kommunen då en stor andel av den totala mängden arbetspendlare 
arbetar där. Linjerna som trafikerar sträckan behöver därför ha hög turtäthet under 
rusningstrafik. Samtidigt behöver det tas hänsyn till fritidsresor utanför 
rusningstrafik. Även förbindelserna mellan de övriga tätorterna behöver ha hög 
turtäthet för att tillgodose det ökade resebehovet i kommunen. Behovet av hög 
turtäthet utanför rusningstrafik mellan tätorterna synliggörs framför allt under 
sommarhalvåret. Detta med anledning till att en stor del av de som arbetar inom 
besöksnäringen arbetar sena kvällar, varav många saknar tillgång till bil. 

Stadstrafik i Höganäs tätort 
Höganäs tätort saknar trots den höga befolkningstillväxten, stadstrafik i tätorten. 
Avsaknaden av stadstrafik skapar ett ökat bilberoende samtidigt som den har en 
negativ påverkan på den sociala hållbarheten. Behovet av stadstrafik ökar då tätorten 
växer i storlek både genom förtätning och tillväxt genom nya bostadsområden. 
Kommunen arbetar även med att stärka handeln i stadskärnan för att på så sätt 
skapa en levande stad. Detta förutsätter att invånare kan ta sig från olika delar av 
tätorten till stadskärnan utan att det skapas långa bilköer som försämrar 
framkomligheten. Utöver detta behöver arbetspendlare kunna resa från 
bostadsområden till någon av stationerna. Dessa faktorer kombinerat synliggör 
behovet av stadstrafik i Höganäs tätort. 
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BILTRAFIK 
Mängden biltrafik i kommunen varierar beroende på årstid och är starkt kopplat till 
den stora inströmningen av turister under sommarhalvåret. Det innebär att det på 
flera platser i kommunen uppkommer stora trängselproblem under sommarhalvåret. 
Samtidigt är andelen bilresor högre i Höganäs än genomsnittet i regionen. För att det 
ska finnas rätt förutsättningar för det framtida transportsystemet behöver 
bilinfrastrukturen planeras utifrån ett helhetsperspektiv. I praktiken innebär det att 
det finns viss acceptans för biltrafik på landsbygden samtidigt som invånare i 
tätbebyggda områden uppmuntras till att välja andra färdmedel. 

Begränsat med biltrafik i centrala delar av tätorter 
Infrastrukturen i framtidens städer behöver vara anpassad till gång, cykel och 
kollektivtrafik samtidigt som det tas hänsyn till transporternas miljöpåverkan på 
boendemiljöer. Därför är det nödvändigt att hålla biltrafiken på en rimlig nivå i 
tätbebyggda områden. Det innebär framför allt en minskning av andelen bilresor i 
områden där det finns goda möjligheter för resande med gång, cykel och 
kollektivtrafik. En minskning av biltrafik i centrala delar av tätorter innebär både en 
minskning av genomfartstrafik samt en minskning av gjorda resor med bil per 
boende eller besökare i tätorten. 

PARKERING 
Den framtida parkeringsinfrastrukturen bör anpassas utifrån platsspecifika 
förutsättningar med utgångspunkt i ett helhetsperspektiv. För att detta ska vara 
möjligt behöver det finnas goda parkeringsmöjligheter både för cykel och bil. Det 
innebär framför allt att cykel- och bilparkeringar anläggs där de behövs som mest. 
Samtidigt behöver det finnas lättillgängliga pendelparkeringar i anslutning till 
hållplatser och stationer. 

Rätt typ av parkering på rätt plats 
För att trafiksystemet ska fungera behöver det finnas rätt typ av parkering på rätt 
plats. Det innebär framför allt att parkeringsinfrastrukturen är anpassad utifrån 
platsspecifika förutsättningar. Välutformade cykelparkeringar bör byggas i områden 
som har goda förutsättningar för resande med cykel. Samma princip gäller för större 
ytor för bilparkering som bör anläggas i anslutning till områden som planeras utifrån 
ett bilperspektiv. 
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Välutformade pendelparkeringar 
Pendelparkeringar möjliggör för invånare som bor perifert att åka med 
kollektivtrafik under en del av resan. Pendelparkeringar skapar därmed en ökad 
flexibilitet för olika trafikslag och ger resenärer större valmöjligheter. Eftersom 
Höganäs är en utpendlingskommun är det viktigt att det finns välutformade 
pendelparkeringar i anslutning till kollektivtrafikförbindelser. Det bör finnas tillgång 
till både cykel- och bilparkeringar av hög kvalitet. Cykelparkeringar bör framför allt 
vara väderskyddade, speciellt vid hållplatser där parkeringarna nyttjas i högre grad. 

GODSTRANSPORTER 
Höganäs har som ambition att bidra till att godstransporter sker effektivt och 
miljövänligt. För att detta ska vara möjligt behöver infrastrukturen vara uppbyggd 
utifrån ett helhetsperspektiv där godstransporter är en del av helheten. Det innebär 
att även påverkan på livsmiljöer tas i beaktning. Tung trafik är associerad med buller 
och miljöpåverkan i form av utsläpp av växthusgaser. De negativa aspekterna 
kopplat till godstransporter behöver minska både genom en god 
infrastrukturplanering samt en omställning till mer hållbara fordon. Samtidigt 
behöver godstransporter ha en god framkomlighet för att på så sätt bidra till en 
utveckling av näringslivet i kommunen. 

Tung trafik utanför centrala delar av tätorter 
Tung trafik bör om möjligt hållas utanför centrala delar av tätorter där 
infrastrukturen för gång och cykel prioriteras och där det är tätbebyggt. Detta är 
både viktigt för städernas utveckling samtidigt som det bidrar till minskade bilköer 
vilket har en positiv påverkan på trafiken. Godstransporter är framför allt kopplat till 
tung trafik och bidrar till miljöproblem. Den negativa inverkan på boendemiljöer 
kan minskas genom att den tunga trafiken leds runt tätorter genom områden där det 
är glesbebyggt. 

FÖRNYBARA DRIVMEDEL 
Transporter med fossila bränslen står för närmare 80% av utsläppen av växthusgaser 
(med undantag för industri som omfattas av utsläppshandel). En utveckling av 
systemet för förnybara drivmedel bidrar till att minska utsläppen och hjälper 
kommunen nå övergripande miljömål. Höganäs har idag en relativt välutvecklad 
laddinfrastruktur med offentliga laddstationer för elfordon. Samtidigt behöver 
laddinfrastrukturen bli mer heltäckande och även anläggas i anslutning till bostäder 
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och verksamheter. Utöver laddstationer behöver befintlig gastankstation värnas då 
den ger de som bor och verkar i kommunen bra möjligheter att använda gasfordon 
och tanka förnyelsebar biogas. För att driva utvecklingen och underlätta för de som 
bor och verkar i Höganäs att transportera sig med låg klimatpåverkan bör alternativa 
drivmedel främjas oavsett sort. 

Elfordon och laddstationer 
Laddstationer är en viktig del av den framtida infrastrukturen för bil då antalet elbilar 
beräknas stiga. Hittills har utvecklingen av laddstationer i kommunen varit kopplad 
till allmänna platser och till viss del verksamhetsytor. Satsningen har framför allt 
riktats till gruppen destinationsbesökare och arbetspendlare. Även näringsidkare har 
till viss del varit delaktiga i utvecklingen. Fler elbilar i kombination med en högre 
förtätningsgrad i centrala Höganäs tätort skapar nya behov. För att fler 
samhällsgrupper ska ha möjlighet att ha tillgång till elbil behöver det finnas 
laddstationer även i anslutning till flerbostadshus och verksamheter. 
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DET FORTSATTA ARBETET 
Denna trafikstrategi fokuserar på övergripande frågor kopplat till trafiksystemet och 
är en första del i arbetet med att skapa en god struktur för framtidens 
transportsystem i kommunen. Kommunen kommer i nästa skede ta fram en 
trafikplan med en tillkommande åtgärdsplan för framtidens infrastrukturåtgärder. 
Trafikplanen kommer utgå från trafikstrategins principer och bidra till prioritering av 
de transportåtgärder som innefattas i kommunens investeringsplan. Trafikplanen 
kommer på så sätt bidra till att kommunen arbetar mer strukturerat med sin 
infrastrukturplanering. 
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SIGNATUR

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Peter Schölander (M) (ordförande)

Gustaf Wingårdh (M) (vice ordförande)
Ulf Molin (C)
Lennart Nilsson (S)
Lars Linderot (M)

Ej tjänstgörande ersättare Anders Ståhl (M)
Ann-Britt Strufve (M)
Barbara Struglics-Bogs (KD)

Övriga närvarande Anna Thott (plan- och bygglovschef)
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Jacob von Post (chef för samhällsbyggnadsförvaltningen)
Jessica Wikström (planarkitekt)
Johanna Magnusson (nämnd/plansekreterare)
Liridon Tetaj (planarkitekt)
Milma Rantamäki Danielsson (planarkitekt)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)
Emma Lindman (trainee)

Sammanträdestid kl 13:30-14:05

Paragrafer §45

JUSTERING
Utsedd att justera Gustaf Wingårdh (M)

Datum och plats 2019-09-03,  

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

Jacob Derefeldt

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

Justerande ………………………………………………
Gustaf Wingårdh (M)                        

Protokollet justerat 2019-09-03
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PROTOKOLL
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SIGNATUR

KS/2018/698
§ 45
Projektplan för trafikplan
Sammanfattning av ärendet  

Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2018 att samhällsbyggnadsförvaltningens plan- 
och bygglovsavdelning får i uppdrag att ta fram trafikplan för kommunen. Plan- och 
bygglovsavdelningen har arbetat fram en projektplan för att tydliggöra uppdraget, dess 
omfattning och tidshorisont.
 
Syftet med trafikplanen är att stödja kommunens ambitioner om ett hållbart, attraktivt och 
funktionellt trafiksystem för samtliga transportslag samtidigt som kommunen ska växa och 
förtätas på ett attraktivt sätt. Trafikplan 2020-2035 ska beskriva hur trafiksystemet i tätorten bör 
utformas för att stötta samhällsutvecklingen i riktning mot kommunens mål om hållbar 
stadsutveckling. Trafikplanen ska utgå från ÖP 2035 och blir således en fördjupning av denna 
som vägleder fortsatt utveckling av trafiken i kommunen. Trafikplanen ska omfatta 
trafikstrategier och planer som kan omsättas till åtgärder i det befintliga trafiksystemet och i ett 
utvecklat trafiksystemet med hänsyn till serviceorternas utbyggnad på kort och lång sikt. 
Trafikplanen ska utgöra underlag för kommande fördjupade översiktsplaner för serviceorterna 
Höganäs, Viken, Lerberget, Jonstorp och Nyhamnsläge. Trafikplanen ska också fungera som en 
arena för dialog mellan Trafikverket och kommunen i de frågor som berör båda parter. 
Trafikplanen är således ett samlingsnamn för flertalet handlingar som ska tas fram. Arbetshypotes 
är att det tas fram en strategi och en trafikplan, vilka kan innehålla flera underliggande handlingar.
 
 Arbetet ska resultera i: 
• En strategi för hur vi vill utveckla Höganäs trafiksystem beslutas och förankras i 
verksamheternas arbete. Innehåller mål, prognos och strategier.
• En trafikplan med åtgärdsplanering beslutas och förankras i verksamheternas arbete. Innehåller 
åtgärdsförslag och precisering av tidshorisont/etappindelning. 
• En separat utredning som beskriver utfall av alternativa vägsträckningar norr om Höganäs samt 
placering av önskvärt alternativ (se: prioriterade utredningsområden 2).
 
Biträdande processledare och projektstöd handlas upp extern som processtöd och ska bidra till 
kunskapsutbyte och kvalitetssäkring av arbetet. Budget för konsulttjänst är 250 000 SEK.
 
Antagande av trafikstrategi beräknas till fjärde kvartalet 2020 och antagande av trafikplan till 
andra kvartalet 2021.
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 15 augusti 2019,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, projektplan för trafikplan den 15 augusti 2018.

 
Beslutsgång 
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Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner 
att planutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Planutskottet beslutar
 
att godkänna projektplan för Trafikplan.

Beslutet ska skickas till 
Samhällbyggnadsförvaltningen

Anslaget nedtages  2019-09-27
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SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) 
Pia Lidwall (KD) 
Lennart Nilsson (S) 
Christian Johansson (SD) 
Eva Hemström (C) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Fredrik Eljin (KD) 

Göran Lock (MP) 
Louise Stjernquist (L) 
Sandra Kovács (M) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
John Nielsen (fastighetschef) 
Margareta Engkvist Björkenhall (chef för teknik- och 
fastighetsförvaltningen) 
Maria Bylund (ekonomichef) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 08:45-10:15 
  
Paragrafer §121 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Christian Johansson (SD) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Christian Johansson (SD)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2022-11-29 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-11-29 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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     KS/2022/1398 
§ 121 
ÄNDRAD TAXA FÖR GRÄNSVISNING AV FASTIGHET 
Sammanfattning av ärendet   
Taxan för gränsvisning av fastighet är idag 580 kr + 0 % moms. Kostnaden har inte reviderats, 
reglerats eller haft ett index sedan 2002. För att kunna behålla utvecklingen av geodataavdelningen 
behöver taxan höjas till en mer lämplig nivå för 2022. 
  
Beslutsunderlag 
Bygg- och miljönämnden, beslut den 6 oktober 2022, § 201, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, reviderad taxa för gränsvisning av fastighet.  
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer bygg- och miljönämndens förslag till beslut under proposition 
och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
  
att anta taxa för gränsvisning av fastighet. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-12-23 
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PROTOKOLL
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

2022-10-06

SIGNATUR

Dnr DIA.2022.25

§201
ÄNDRAD TAXA FÖR GRÄNSVISNING GEODATA(ÄRENDE 11)

Sammanfattning av ärendet
Taxan för gränsvisning av fastighet är idag 580 kr + 0 % moms. Kostnaden har inte
reviderats, reglerats eller haft ett index sedan 2002. För att kunna behålla utvecklingen av
geodataavdelningen vill vi höja taxan till en mer lämplig nivå för 2022.

Bygg- och miljönämndens beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att Taxa för gränsvisning av fastighet, ska gälla

snarast efter att kommunfullmäktige beslutat om den.

Beslutsunderlag

· Underlag för revidering av Taxa för gränsvisning av fastighet

Förslag till beslut
Geodataavdelningen föreslår att bygg- och miljönämnden beslutar att föreslå att kommun-
fullmäktige beslutar att Taxa för gränsvisning av fastighet, ska gälla snarast efter att
kommunfullmäktige beslutat om den.

Förslag till beslut på sammanträdet
Gustaf Wingårdh (M), Olof Suneson (M) och Gary Paulsson (S) yrkar att bygg- och
miljönämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att Taxa för gränsvisning av
fastighet, ska gälla snarast efter att kommunfullmäktige beslutat om den.

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

Skäl för beslut
Priset har inte reviderats på 20 år och det är dags att modernisera prisbilden.

Beslutet ska skickas till

· Kommunfullmäktige
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

TECUMSEH HOLLIS 

GEODATACHEF 
SBF GEODATA (KART O MÄT) 
DIREKT: 042-337477 
Tecumseh.Hollis@hoganas.se 
 

1 TAXAN GRÄNSVISNING AV FASTIGHET 
1.1 BAKGRUND TILL TAXAN 
Gällande taxa för gränsvisning av fastighet är idag ett fastpris á 580 kr inklusive moms (580 
kr + 0 % moms). Denna taxa gäller sedan minst år 2002 och har inte reviderats sedan dess.  

Det finns olika sätt att jämföra priser och prisutveckling och här har valts följande 3 för att 
ge en indikation över vart priset bör ligga idag. 

1. Indexreglering 
2. Jämförelse med närliggande kommuner 
3. Taxa enligt självkostnadsprincipen 

1.2 INDEXREGLERING 
Det finns olika indextal som skulle kunna användas för denna jämförelse. Den som har valts 
och som bedöms vara mest relevant är den som tidigare kallats för K84 och numera heter 
K21 Faktorprisindex för konsulttjänster (länk: Innovationsföretagen – K21 Faktorprisindex för 
konsulttjänster (innovationsforetagen.se)  

Indextal under 2002 var 243,7 och i slutet av 2021 hade denna ökat till 430,3. 

 

Detta medger en prisutveckling av 1,766 
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Om utvecklingen av prisindex hade valts skulle den nuvarande taxan varit 1024 kr per 
gränsvisning. 

1.3 NÄRLIGGANDE KOMMUNER 
I närheten till Höganäs finns Ängelholm och Helsingborg. 

1.3.1 ÄNGELHOLM 
Ängelholms kommun har en timtaxa för själva arbetet kopplat till gränsvisning. Här är 
timtaxan 750 kr + 25 % moms. På Ängelholms hemsida anges inte någon uppskattning av 
hur mycket tid som krävs för en ”vanlig” gränsvisning. 

Länk till gällande information för Ängelholm: Kart- och mättjänster - Ängelholms kommun 
(engelholm.se) 

1.3.2 HELSINGBORG 
Helsingborg arbetar också med timtaxa och har en sådan på 966 kr + 25 % moms (taxan för 
2022). På hemsida anges att en gränsutvisning brukar kosta cirka 5000 kr (kan tolkas som ca 
4 timmars arbete). 

Länk till gällande information för Helsingborg: https://helsingborg.se/bo-bygga-och-
miljo/kartor-lantmateri-och-matning/lantmateri/tjanster/ 

1.3.3 SLUTSATS FRÅN NÄRLIGGANDE KOMMUNER: 
Baserat på Geodataavdelnings egen uppskattning av tidsåtgången inom kommunen (ca 4 
timmar i snitt) och från informationen som Helsingborg anger så beräknas följande priser 
för en gränsvisning: 

• Ängelholm ca 3000 kr +25 % moms 
• Helsingborg ca 3864 kr +25 % moms 
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1.4 TAXA ENLIGT SJÄLVKOSTNADSPRINCIPEN 
Enligt kommunens eget dokument gällande Bygglovstaxan är det acceptabelt att basera 
taxan på självkostnadsprincipen (d.v.s. kostnaden för kommunen inklusive nödvändig 
utrustning men utan vinst). För att beräkna en självkostnad behövde Geodataavdelningen 
fundera över samtliga kostnader som är kopplade till utförande av arbetet. 

• Lön 
• Bilar 
• Mätinstrument 
• Förbrukningsmaterial 
• IT 
• Kontorskostnader 

För att ge en överskådlig bild på detta så har följande antagande brukats: 

• att man arbetar 20 dagar i månaden  
• att alla mättekniker har en lön på 29 000 kr/mån  
• att det tar i snitt två timmar för två mättekniker att utföra arbetet. 
• För och efterarbetet på kontoret 

  Månad Per utsättning 
Lön 29 000 kr 1 450 kr 

Arbetsgivaravgift 20 300 kr 1 015 kr 
Bil 7 500 kr 188 kr 

Mätinstrument 8 333 kr 208 kr 
Förbrukningsmaterial 2 000 kr 50 kr 

IT 500 kr 13 kr 
Kontorskostnader 750 kr 19 kr 

      
Total   2 942 kr 
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Det kan tolkas utifrån dessa kostnader att en genomsnittlig gränsvisning har en kostnad på 
ca 2942 kr att utföra. Det finns några antaganden (så som IT och kontorskostnader) samt 
saker som inte är medräknat här (så som drivmedel på bilar, kläder, skor) vilket gör att 
summan inte är helt korrekt, men det bedöms som ett rimligt underlag till att uppskatta den 
totala självkostnadsbilden.  

2 SLUTSATS OCH FÖRSLAG 
2.1 SUMMERING AV KOSTNAD 
Detta dokument har redovisat några olika sätt att beräkna en rimlig taxa för gränsvisning av 
fastighet. Ett genomgående antagande är att det tar i snitt 4 timmar från att ärenden kommer 
till kommunen tills att de är slutfakturerade av oss till kunden. Det finns utrymme att hävda 
att 4 timmar är lågt räknat, då tidsåtgången sällan kommer under detta men vissa av 
kommunens gränsutstakningar kan ta många timmar att utföra och kräver ett antal besök till 
samma plats. Geodataavdelningen förstår att prisbilden ska hållas rimlig i förhållande till 
värdet samt att det är positivt att ha bra underlag och information kring kommunens 
fastighetsgränser och har därför valt att lägga föreslagen taxa på den lägre änden av skalan 
gällande tidsåtgången. 

Denna rapport har redovisat tre olika siffror för en gränsvisning av fastighet. 

Index 1042 kr 

Jämförelse med andra kommuner 3432 kr 

Självkostnadsprincip 2942 kr 

Snitt resultat 2472 kr 

Det finns en ganska stor variation i resultat (ca 229 % varians) och detta kan förväntas då 
det är tre helt olika sätt att se på samma frågeställning. 
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2.2 FÖRSLAG TILL NY TAXA 
Geodataavdelningen önska att redovisa nuläget, förklara kostnader och även få fram ett 
förslag till ändring av taxan för gränsvisning av fastighet.  

Geodataavdelningen hävdar att den nuvarande taxan á 580 kr är för låg i jämförelse till 
faktiska kostnader kopplat till arbetet.  

Geodataavdelningen föreslå att den nya timtaxan skulle ligga ganska nära den faktiska 
kostnaden (2942 kr) och även vara relevant mot närliggande kommuner. 
Geodataavdelningen föreslår en ny taxa på 3300 kr + 25% moms för en redovisning av 
fastighetsgräns. Beloppet regleras årligen baserat på ändringen av Prisbasbelopp med 2022 
som utgångspunkt.  
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1.1 TAXA FÖR GRÄNSVISNING AV FASTIGHET 

Inledande bestämmelser 
Denna taxa med avgifter för kart- och mätprodukter är beslutad med 
stöd av 2 kap. 5 § kommunallagen. 

Taxan tillämpas för gränsvisning av fastighet i den utsträckning som 
närmare föreskrivs i det nedanstående. 

1.1.1 AVGIFT ENLIGT BESLUT 
Avgiften för utförande av en gränsvisning av fastighet inom 
detaljplanelagt område ska vara 3 300kr + moms per gränsvisning och 
tillfälle. 

1.1.2 MERVÄRDESSKATT 
Mervärdesskatt ska tas ut för tjänsten i enlighet med gällande 
mervärdesskattelagstiftning. Gällande mervärdeskatt är 25%. 

1.1.3 TILLÄMPLIG TAXA 
Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet avseende 
utförande av en tjänst eller försäljning av en produkt som taxan omfattar 
inkommer. 

Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna 
taxa, har byggnadsnämnden rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet 
om det innebär en lägre avgift för den sökande. 

1.1.4 TIMDEBITERING 
För de ärendetyper där ”Timdebitering” anges beräknas avgiften genom 
att tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med 
kommunens nedlagda tid för handläggning av ärendet. 

1.1.5 ÄNDRING AV TAXAN 
Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige. 

1.1.6 INDEXJUSTERING  
Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämd med utgångspunkt för år 2022 
och den prisbasbelopp (PBB) som gäller för år 2022. Priset regleras i 
relation till PBB med år 2022 som utgångspunkt. 
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Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter 
besluta att ändra avgiftsbeloppen i relation med den ändringen i PBB 
som publiceras på www.scb.se. 

1.1.7 BETALNINGSSKYLDIGHET OCH BETALNING AV AVGIFT  
Avgift enligt denna taxa betalas mot faktura av den som beställer en 
produkt eller en tjänst i enlighet med taxan, när beställd produkt 
levererats eller beställd åtgärd vidtagits.  

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Höganäs kommun. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 
Sker inte betalning i som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt 
räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. 

1.1.8 IKRAFTTRÄDANDE 
Denna taxa ska tillämpas från och med XXX. 
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kopplat till arbetet med platsvarumärket 
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NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) 
Pia Lidwall (KD) 
Lennart Nilsson (S) 
Christian Johansson (SD) 
Eva Hemström (C) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Fredrik Eljin (KD) 

Göran Lock (MP) 
Louise Stjernquist (L) 
Sandra Kovács (M) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Maria Bylund (ekonomichef) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 
Linus Svensson (näringslivsutvecklare) 

  
Sammanträdestid kl 08:45-10:15 
  
Paragrafer §122 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Christian Johansson (SD) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Christian Johansson (SD)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2022-11-29 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-11-29 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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     KS/2022/1358 
§ 122 
HELHETSGREPP KRING SKYLTNING INOM KOMMUNEN KOPPLAT TILL 
ARBETET MED PLATSVARUMÄRKET 
Sammanfattning av ärendet   
Bakgrunden till detta ärende är att Höganäs kommun saknar en tydlig och genomarbetad policy för 
fysisk skyltning inom kommunen. Fysiska skyltar inom kommunen saknar i dagsläget både enhetlighet, 
tydlighet och en gemensam nämnare/avsändare. Detta gäller exempelvis välkomstskyltar till byar, 
informationsskyltar i hamnar och turistskyltar vid populära områden. Förfarandet av uppsättning av 
diverse skyltar har också varierat under åren vilket har skapat ytterligare förvirring. Vissa 
platser/partners har fått skyltar av kommunen och andra inte. Till följd av detta blir värdskapet 
gentemot turister och invånare, tydligheten mot föreningar (och andra intressenter), samt 
informationen i den faktiska miljön lidande. Därför behövs ett helhetsgrepp tas kring skyltning inom 
kommunen. Det behöver göras en kartläggning av nuläget och sedan ett framtagande av ett nytt 
skyltprogram med tillhörande policy. Detta är någon som både stadsmiljö, näringslivsavdelning, 
kommunikationsavdelning samt stadsarkitekten är överens om. 
 
Denna fråga är extra viktigt just nu eftersom det finns stora synergifördelar dra nytta av. Just nu 
genomförs ett arbete med en varumärkesplattform och skapandet av ett tydligt platsvarumärke. Detta 
arbete syftar till att skapa en enhetlig och tydlig bild av Kullabygden som plats. Platsvarumärket 
kommer att bilda en avsändare och vara en del av kommunens grafiska profil. Detta kommer 
kommunen sedan att använda i marknadsföring för att höja platsens attraktivitet gentemot turister, 
invånare och företag.  
 
När platsvarumärket är framtaget kommer förankring behövas. Detta måste ske både internt/externt 
och digitalt/fysiskt. Här kan alltså ett nytt skyltprogram med fördel användas som ett strategiskt 
verktyg i den processen. Genom att använda skyltprogrammet som en ”lansering” av platsvarumärket i 
den fysiska miljön skapas förankring av platsvarumärket samtidigt som det blir skapas en tydlig 
avsändare för skyltar inom kommunen. Dessa två verktygen kan tillsammans bidra till att skapa en 
tydlig och enhetlig bild av platsen, vilket höjer platsens attraktionskraft. Samtidigt bidrar 
skyltprogrammet till förankringen av platsvarumärket. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets näringslivsavdelning, tjänsteskrivelse den 11 oktober 2022, 
Kiruna kommun, inspiration skyltprogram Kiruna.  
  
Förslag till beslut 
Lennart Nilsson (S) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.  
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att tilldela samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att, tillsammans med näringslivsavdelningen och 
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med hjälp av kommunikationsavdelningen, ta fram ett skyltprogram med tillhörande skyltpolicy för 
fysisk skyltning inom kommunens gränser.  
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-12-23 
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Helhetsgrepp kring skyltning inom kommunen kopplat till 
arbetet med platsvarumärket 
Sammanfattning av ärendet 
Bakgrunden till detta ärende är att Höganäs kommun saknar en tydlig och genomarbetad policy för fysisk 
skyltning inom kommunen. Fysiska skyltar inom kommunen saknar i dagsläget både enhetlighet, tydlighet 
och en gemensam nämnare/avsändare. Detta gäller exempelvis välkomstskyltar till byar, 
informationsskyltar i hamnar och turistskyltar vid populära områden. Förfarandet av uppsättning av 
diverse skyltar har också varierat under åren vilket har skapat ytterligare förvirring. Vissa platser/partners 
har fått skyltar av kommunen och andra inte. Till följd av detta blir värdskapet gentemot turister och 
invånare, tydligheten mot föreningar (och andra intressenter), samt informationen i den faktiska miljön 
lidande. Därför behövs ett helhetsgrepp tas kring skyltning inom kommunen. Det behöver göras en 
kartläggning av nuläget och sedan ett framtagande av ett nytt skyltprogram med tillhörande policy. Detta 
är någon som både stadsmiljö, näringslivsavdelning, kommunikationsavdelning samt stadsarkitekten är 
överens om. 
 
Denna fråga är extra viktigt just nu eftersom det finns stora synergifördelar dra nytta av. Just nu 
genomförs ett arbete med en varumärkesplattform och skapandet av ett tydligt platsvarumärke. Detta 
arbete syftar till att skapa en enhetlig och tydlig bild av Kullabygden som plats. Platsvarumärket kommer 
att bilda en avsändare och vara en del av kommunens grafiska profil. Detta kommer kommunen sedan att 
använda i marknadsföring för att höja platsens attraktivitet gentemot turister, invånare och företag.  
 
När platsvarumärket är framtaget kommer förankring behövas. Detta måste ske både internt/externt och 
digitalt/fysiskt. Här kan alltså ett nytt skyltprogram med fördel användas som ett strategiskt verktyg i den 
processen. Genom att använda skyltprogrammet som en ”lansering” av platsvarumärket i den fysiska 
miljön skapas förankring av platsvarumärket samtidigt som det blir skapas en tydlig avsändare för skyltar 
inom kommunen. Dessa två verktygen kan tillsammans bidra till att skapa en tydlig och enhetlig bild av 
platsen, vilket höjer platsens attraktionskraft. Samtidigt bidrar skyltprogrammet till förankringen av 
platsvarumärket. 
 
Beslutsunderlag  
Näringslivsavdelningen, tjänsteskrivelse den 11 oktober 2022, 
Kiruna kommun, inspiration skyltprogram Kiruna.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta  
 
att tilldela samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med näringslivsavdelningen, och med 
hjälp av kommunikationsavdelningen ta fram ett skyltprogram med tillhörande skyltpolicy för fysisk 
skyltning inom kommunens gränser.  
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2

Skyltprogrammet ska ge en visuellt sammanhållen vägledning och 
information till boende och besökare i kommunen och samtidigt 
stärka kommunens identitet. Skyltprogrammet ska dessutom fungera 
som hjälpmedel för kommunen och dess underleverantörer vid val av 
material, färg och placering av olika typer av skyltar.

Hårda väderförhållanden, stora snömängder samt snöröjningsfordon 
tas hänsyn till i utformningen av skyltarna. Möjlighet till belysning 
och ett kontrastrikt färgschema är också en viktig del i designen 
i och med att Kiruna är mörkt en stor del av året.

Tydlig grafik och bildspråk på skyltarna underlättar orientering och 
kommunikation i kommunen. En samling piktogram tas också fram 
till skyltprogrammet.

Skyltprogrammet för Kiruna tas fram under 2015 av 
LundbergDesign. 

ANSATS SKYLTPROGRAM
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NULÄGE

Kiruna kommun, som är Sveriges till ytan största kommun, kännetecknas av sin 
gruvdrift och besöksnäring, men har även en identitet som Sveriges rymdstad. Här finns 
Esrange, Sveriges enda rymdraketbas. Kiruna står inför stora förändringar i och med 
flytten av staden som orsakas av järnmalmsgruvans expansion. Befintliga funktioner ska 
avvecklas, samtidigt som en ny stad byggs upp.

Kommunen är också känd för sin vackra vildmark, den samiska kulturen och rennärin-
gen. Kommunen är mångkulturell och här talas förutom svenska, minoritetsspråken 
finska, meänkieli / lannankieli och nordsamiska. Kiruna är också en växande turistdesti-
nation som lockar besökare från hela världen. 

SKYLTNING

Idag är skyltningen i hela kommunen näst intill obefintlig, framförallt på andra språk än 
svenska. Detta skapar problem för både boende och besökare att hitta viktiga sam-
hällsfunktioner och sevärdheter.  Behovet av ett sammanhållande och övergripande 
skyltsystem är stort från både kommun och besöksnäringen.

BAKGRUND

Turismorganisationen Kiruna Lappland Ekonomisk Förening har genom projektet 
”Hållbar destinationsutveckling” beviljats medel av Tillväxtverket för destinationsutveck-
ling. Projektet är ett regeringsuppdrag som syftar till att stärka och utveckla hållbara 
turistdestinationer som är internationellt konkurrenskraftiga. Kiruna har valts ut tillsam-
mans med fyra andra svenska destinationer, som har gemensamt att de anses ha stor 

potential att utvecklas till destinationer av världsklass. Projektet handlar om att stärka 
kommunens attraktion och tillgänglighet, där skyltning är en viktig del.

Kiruna har årligen cirka 540 000 kommersiella gästnätter, där internationella besökare 
står för 30 procent. Det är en tydlig trend att de internationella marknaderna ökar mest. 
Kiruna marknadsförs internationellt under varumärket ”Kiruna in Swedish Lapland” av 
Kiruna Lappland på uppdrag av Kiruna kommun. Kiruna Lappland arbetar för samverkan 
i regionen genom aktivt engagemang i turismorganisationen Swedish Lapland Visitors 
Board. I skyltprogrammet tas i beaktande den tydliga ökningen av internationella 
besökare och valet att marknadsföra regionen på internationell marknad under 
varumärket Swedish Lapland.

MÅL

Skyltprogrammet bör samspela med den spännande bebyggelsen av det nya Kiruna
samtidigt som den återkopplar till platsens historia. Det är också viktigt att anpassa 
skyltprogrammet efter lokalbefolkningens samt nationella och internationella 
besökares behov.

Vi har utgått från den grafiska manualen som antogs 2012 av Kiruna kommun för att 
kommunikationen ska bli enhetlig och kännas ”Kiruna”.

NULÄGE OCH MÅL
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KIRUNA GRAFISK IDENTET

Skyltsystemet är en förlängning på Kirunas nuvarande grafiska identitet. Typsnittet 
Museo är en stark identitetsbärare och passar bra för tydliga skyltar i offentlig miljö. 
Färgerna i den grafiska manualen har vi inspirerats av i skyltsystemet. 

Den grafiska symbolen av en ripa är en viktig del av manualen. Vårt mål är att integrera 
ripan i skyltsystemets grafik.

INSPIRATION
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KIRUNAS INDUSTRIELLA KÄNSLA

Skyltsystemet är inspirerat av Kirunas industriella historia. I skyltsystemet 
symboliseras denna med konstruktion av järnbalkar och ett robust uttryck. 

Till vänster: Kiruna Kommun Pressbild; Överst i mitten: LundbergDesign; Nederst i mitten: Kiruna Kommun; Överst och nederst till höger: LKAB press bilder

INSPIRATION

Page 277 of 735



6

KIRUNAS URBANA/VILDA SIDOR - SUBARKTISKT KLIMAT 

Skyltsystemet är anpassat för Kirunas väderförhållanden. Stora utrymmen och 
stora snömängder på vintrarna ger storskaliga skyltar. Material och uttryck både 
den urbana och vilda miljön i Kiruna i är en viktig inspirationskälla.

Överst till vänster: White arkitekter och Ghilardi Hellsten arkitekter; Överst mitten: Kiruna Kommun;  Överst till höger: Tomas Utsi; Nederst till vänster: White Arkitekter; 
Nederst i mitten: LundbergDesign; Nederst till höger: Kiruna Kommun Pressbild Page 278 of 735
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KIRUNA GEOMETRISKA FORMER OCH MATERIALMÖTEN

Designen av skyltsystemet är inspirerad av formspråket som genomsyrar Kiruna. 
De geometriska formerna från både det gamla och det nya stadhusets arkitektur 
är en stor inspirationskälla. Även klocktornets industriella formspråk är betydande.

INSPIRATION

Överst och nederst till vänster: LundbergDesign; Överst och nederst till höger: White arkitekter och Ghilardi Hellsten arkitekter
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Nederst till vänster och höger: LundbergDesign

KIRUNA MATERIAL

Materialen i skyltsystemets konstruktion är inspirerade av Kirunas nuvarande och 
framtida arkitektur. Stål och guld från klocktornet och det svarta träet och guldfärgen 
från detaljerna på kyrkan. Båda dessa byggnader är viktiga delar i Kirunas identitet. 
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Konceptet bygger på en robust “ram” i stålprofiler (eller trä). En distans mellan den 
tunnare skyltytan och ramen skapar en lätt och luftig känsla som lättar upp skyltens 
tyngd och maskulinitet. För att ramen ska lyftas från marken och framhävas, vilar den 
på en bas av betong som också blir en fin kontrast till järnprofilerna eller träet.

Den starka kopplingen till järnindustrin i Kiruna lyfts fram i skyltarnas utformning för 
att visa kommunens historia samt stärka destinationens identitet.

KONCEPT SKYLTPROGRAM 
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U-balken är vänd utåt på sidorna för att mer uppmärksamma det industriella uttrycket. 
Skyltytan består av plåtar med en ram av fyrkantsrör som fästs i balkarna. Luftutrymmet 
som ger karaktär åt skylten kommer både upptill och på sidorna av skylten, och ger då 
skyltytan ett “svävande” uttryck. 

Höjden på själva skyltytan är anpassad för kraftiga snömängder. En plåt under den 
översta plåt- eller träbalken i ramen skyddar skyltytan mot dropp från regn eller snö. 
Konceptet kan också göras i träutförande. För stabilitet och hållbarhet föreslås limträ 
trävarianten.  
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Fyrkantsrör är fästa på 
U-profilerna med bultar.

En eller två skivor skruvas 
fast på fyrkantsrören 

Betongfundament med 
distanser till ramen 
(fyrkantsprofiler)

Mölighet att fästa 
belysning under taket

KONSTRUKTION STÅLRAM
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Fyrkantsrör är fästa på 
träbalkarna med bultar

Träbalkar i limträ, med 
45-gradiga skarvar

En eller två skivor skruvas 
fast på fyrkantsrören 

Betongfundament med 
distanser till ramen 
(fyrkantsprofiler)

Mölighet att fästa 
belysning under taket

KONSTRUKTION TRÄRAM
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MATERIAL OCH FÄRGER ALTERNATIV

Skyltmanualen består av nedanstående familj av skyltar med olika färg- och 
materialkombinationer. Det är den närmaste omgivningen som styr val av material och 
färgutförande. Det som styr är till exempel närliggande byggnad, men det är viktigt 
att alla skyltar inom samma område har samma utseende. Detta bör koordineras från 
kommunen.

För välkomstskyltar och hänvisningsskyltar som ses från bilvägar kan reflekterande 
material i texten användas. Detta för att öka synligheten, då belysning saknas.  Här 
föreslår vi att man använder vit reflekterande film mot färgad bakgrund för bästa effekt.         
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Bakgrundsfärg
Accentfärg

Ram
Fästen
Botten
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Materialalternativen för skyltramarna är stål lackat i olika färger eller limträ. 
Fundamenten till flera av skyltalternativen består av betong. Själva skylten 
kan ha tre olika bakgrundsfärger.

MATERIAL OCH FÄRGER

Ramar

Betongfundament Bakgrundsfärg skivor

Limträ behandlat för att behålla naturlig färg.

CMYK: 90/60/40/25   PANTONE: 7477 C

Lackat stål i rött
CMYK: 35/85/100/55   PANTONE: 1817 C

Svartlackat stål

CMYK: 4/2/4/8   PANTONE: Cool Gray 1CGjuten betong.

Lackat stål i blått
CMYK: 90/60/40/25   PANTONE: 7477 C

CMYK: 50/5/5/15   PANTONE: 7458 C
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Den vita och svarta texten kan göras i reflekterande material för skyltar som 
placeras vid sidan av vägen. På detta sätt blir de läsbara för trafikanter även 
om belysning saknas.

Färg text och grafik

CMYK: 90/60/40/25   PANTONE: 7477 C CMYK: 35/85/100/55   PANTONE: 1817 C CMYK: 0/0/0/100   PANTONE: Black C

Guldfärg Reflekterande vitCMYK: 0/0/0/0 CMYK: 50/5/5/15   PANTONE: 7458 C
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Nedan visas skyltmanualens olika skyltar i stålkonstruktion. Grundmått som yttermått 
och skyltytmått anges samt förslag på placering. Vissa av skyltarna kan ändra bredden 
utifrån textinnehåll, som infartsskyltar och fasadskyltar.

SKYLTFAMILjEN I STÅL 

Informationsskylt 
extra stor med tak

Yttermått: b 4414 h 2630 
(med tak h 2855)
Skyltyta: b 4000 h 1260

Skyltplacering: trafikplatser, 
parkeringar etc  

Informationsskylt 
stor med tak

Yttermått: b 3005 h 2600 
(med tak h 2840)
Skyltyta: b 2635 h 1260   

Skyltplacering: trafikplatser, 
parkeringar etc 

Informationsskylt
medelstor

Yttermått: b 2510 h 2595 
Skyltyta: b 2140 h 1260 

Skyltplacering:  
offentlig plats, så som 
parker, idrottsplatser,  
järnvägsstationen etc 

Informationsskylt
liten / markör

Yttermått: b 750 h 2580 
Skyltyta: b 450 h 1260  

Skyltplacering: 
sevärdhet 

Hänvisningsskylt

Yttermått: b 1105 h 2580 
Skyltyta: b 800 h 150

Skyltplacering:  
gångstråk med 
många vägval  

Hänvisningsskylt 
stolpe

Yttermått: b 60 h 2500 
Skyltyta: b 855 h 150

Skyltplacering: gång- 
och eller cykelstråk 
samt skoterled

Markör

Yttermått: b 150 h 1500 
Skyltyta: b 250 h 250

Skyltplacering:  
markerar t ex  
kulturminne eller 
skidspår
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Välkomstskylt

Yttermått: b 2645 h:6300
Skyltyta: b 2225  h 4450

Skyltplacering: 
entré tätort / kommun

Entréskylt fasad 
på vägg

Yttermått: b 950  h 530
Skyltyta: b 1050 h 400

Skyltplacering: offentlig 
verksamhet

Entréskylt fasad 
utstickande

Yttermått: b 950  h 530
Skyltyta: b 1050 h 400

Skyltplacering: offentlig 
verksamhet

Entréskylt fristående
bokstäver

Versalhöjd 330
Kan justeras beroende 
på byggnad/yta

Skyltplacering: offentlig 
verksamhet

Hänvisningsskylt / 
Infartskylt

Yttermått: b 2240 h 2615 
Skyltyta: b 1900 h 650

Skyltplacering: större 
vägkorsning/avfarter

Entréskylt fristående

Yttermått: b 2240 h 2035 
Skyltyta: b 1900 h 650

Skyltplacering: offentlig 
verksamhet
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Nedan visas skyltmanualens olika skyltar i träkonstruktion. Grundmått som yttermått 
och skyltytmått anges samt förslag på placering. Vissa av skyltarna kan ändra bredden 
utifrån textinnehåll, som infartsskyltar och fasadskyltar.

SKYLTFAMILjEN I TRÄ 

Informationsskylt 
extra stor med tak

Yttermått: b 4440 h 2650 
(med tak h 2875)
Skyltyta: b 4000 h 1260

Skyltplacering: trafikplatser, 
parkeringar etc  

Informationsskylt 
stor med tak

Yttermått: b 3040 h 2615 
(med tak h 2825)
Skyltyta: b 2635 h 1260   

Skyltplacering: trafikplatser, 
parkeringar etc 

Informationsskylt
medelstor

Yttermått: b 2545 h 2610 
Skyltyta: b 2140 h 1260 

Skyltplacering:  
offentlig plats, så som 
parker, idrottsplatser,  
järnvägsstationen etc 

Informationsskylt
liten / markör

Yttermått: b 815 h 2610 
Skyltyta: b 450 h 1260  

Skyltplacering: 
sevärdhet 

Hänvisningsskylt

Yttermått: b 1165 h 2615 
Skyltyta: b 900 h 1260

Skyltplacering:  
gångstråk med 
många vägval  

Hänvisningsskylt 
stolpe

Yttermått: b 120 h 2500 
Skyltyta: b 910 h 150

Skyltplacering: gång- 
och eller cykelstråk 
samt skoterled

Markör

Yttermått: b 150 h 1500 
Skyltyta: b 250 h 250

Skyltplacering:  
markerar t ex  
kulturminne eller 
skidspår
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Välkomstskylt

Yttermått: b 2890 h:6250
Skyltyta: b 2225 h 4450

Skyltplacering: 
entré tätort / kommun

Entréskylt fasad 
på vägg

Yttermått: b 1010 h 610
Skyltyta: b 1050 h 400

Skyltplacering: offentlig 
verksamhet

Entréskylt fasad 
utstickande

Yttermått: b 1010 h 610
Skyltyta: b 1050 h 400

Skyltplacering: offentlig 
verksamhet

Entréskylt fristående 
bokstäver

Versalhöjd 330
Kan justeras beroende 
på byggnad/yta

Skyltplacering: offentlig 
verksamhet

Hänvisningsskylt / 
Infartskylt

Yttermått: b 2285 h 2690 
Skyltyta: b 1900 h 650

Skyltplacering: större 
vägkorsning/avfarter

Entréskylt fristående

Yttermått: b 2160 h 2110
Skyltyta: b 1900 h 650

Skyltplacering: offentlig 
verksamhet
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SKYLTAR I NATUREN
1. Välkomstskylt kommungräns
2. Liten informationsskylt / markör sevärdhet i naturen
3. Markör vandringsled / skidspår / skoterled
4. Hänvisningsskylt 
5. Informationsskylt rastplats el. likn

ExEMPEL PÅ SKYLTPLACERING

1.

2.

3.

4.

5.
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SKYLTAR I STADSMILjÖ 
6. Välkomstskylt tätort
7. Infartskylt/hänvisningsskylt vid större vägkorsning
8. Hänvisningsskylt
9. Liten informationsskylt / markör sevärdhet
10. Entréskylt för offentlig verksamhet
11. Informationsskylt

6.

7.

8.

9.

11.

10.
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GRAFISKT ELEMENT

Stadshuset Kristallen
City Hall Kristallen

Hjalmar Lundbohm räknas som grundaren av staden Kiruna. 
Och redan år 1900 fanns tanken om ett mönstersamhälle med i 
bilden. Nu drygt 100 år senare står vi inför nästa stora utmaning 
– Sveriges nordligaste stad fl yttar österut. 

Det nya Kiruna ska byggas och självklart är målsättningen att 
skapa framtidens mönsterstad. På grund av den expanderande 
gruvindustrin måste stora delar av centrala Kiruna fl ytta och vår 
stora stadsomvandling har väckt uppmärksamhet i hela världen. 
Just nu är det vårt största och viktigaste projekt.

Aldrig tidigare har ett så stort samhälle omvandlats på grund av 
att en industriverksamhet behövt marken. Men eftersom gruvin-
dustrin är en viktig basindustri för hela vårt land är vi beredda att 
lämna delar av staden. Vi är nämligen övertygade om att detta 
inte bara är en milstolpe för vår kommun utan ger oss också en 
oerhörda möjligheter att skapa en ännu bättre framtid i Kiruna. 
Till vår hjälp har vi haft kommunens medborgare som har givit 
oss tankar och idéer som legat till grund för vår vision och över-
gripande mål för Kiruna kommun. Dessa tankar och idéer har se-
dan bearbetats av några av världens bästa arkitekter som nu är 
med och formar vårt nya Kiruna.

Till vårt nya centrum tar vi med oss delar av vår historia som 
vi kombinerar med nya byggnader och moderna funktioner. 
Kristallen kommer att bli vårt nya stadshus. En byggnad som ut-
går från tanken om kontraster och spännande möten. En rund 
snövit form omsluter en lysande kristall som syns från långt håll. 
Och som följeslagare kommer den att få vårt unika klocktorn 
som idag pryder taket på vårt befi ntliga stadshus. Enligt planerna 
är byggstart hösten 2014, med LKAB som byggherre. Om allt går 
som det är tänkt kommer infl yttning att ske oktober 2016.

Till vårt nya centrum tar vi med oss delar av vår historia som 
vi kombinerar med nya byggnader och moderna funktioner. 
Kristallen kommer att bli vårt nya stadshus. En byggnad som ut-
går från tanken om kontraster och spännande möten. En rund 
snövit form omsluter en lysande kristall som syns från långt håll. 
Och som följeslagare kommer den att få vårt unika klocktorn 
som idag pryder taket på vårt befi ntliga stadshus. Enligt planerna 
är byggstart hösten 2014, med LKAB som byggherre. 

Hjalmar Lundbohm is considered to be the founder of the city of 
Kiruna. And as early as 1900, the idea of a model community had 
been raised. Now, more than 100 years later, we are facing the 
next major challenge– Sweden’s most northerly city is moving 
eastwards. 

The new Kiruna is to be built, and of course, the aim is to cre-
ate the model city of the future. Because of the expanding min-
ing sector, large parts of central Kiruna must move and our major 
transformation of the city has attracted attention throughout the 
world. Right now, this is our largest and most important project.

Never before has such a large community been transformed be-
cause an industrial operation needs land. But because mining is 
an important basic industry for our entire country, we are pre-
pared to leave parts of the city. We are convinced that this is not 
only a milestone for our municipality, but that it also provides us 
with a tremendous opportunity to create an even better future in 
Kiruna. Helping us, we have had the residents of the municipal-
ity, who have given us thoughts and ideas that have formed the 
foundation of our vision and an overall goal for the municipal-
ity of Kiruna. These thoughts and ideas have then been further 
developed by some of the best architects in the world, who are 
now working with us on designing our new Kiruna.

We are taking parts of our history with us to our new city cen-
tre, which we are combining with new buildings and modern fa-
cilities. Kristallen (the Crystal) will be our new city hall. A build-
ing that has its starting point in the idea of contrasts and exciting 
meetings. A round, snow-white shape encloses a glowing crystal 
that can be seen from far away. And as a companion, it will have 
our unique clock tower, which today adorns the roof of our ex-
isting city hall. According to the plans, building will start in the 
autumn of 2014, with LKAB as the property developer. And if 
everything goes as intended, we will be moving into the building 
in October 2016.

We are taking parts of our history with us to our new city cen-
tre, which we are combining with new buildings and modern fa-
cilities. Kristallen (the Crystal) will be our new city hall. A build-
ing that has its starting point in the idea of contrasts and exciting 
meetings. A round, snow-white shape encloses a glowing crystal 
that can be seen from far away. And as a companion, it will have 
our unique clock tower, which today adorns the roof of our ex-
isting city hall. According to the plans, building will start in the 
autumn of 2014, with LKAB as the property developer.

Sv En

Välkommen till Kiruna
 Welcome to Kiruna

Det är mycket som är viktigt men i vår kommun är människorna 
allra viktigast. Vi är beroende av att människor vill leva, bo och 
arbeta här. Och självklart också av alla som vill besöka oss. Därför 
är jämställdhet, hållbarhet och infl ytande viktiga faktorer för vår 
framgång. Men också gästfrihet, god service och ödmjukhet.

Kiruna är vildmark och stad i harmoni. Besöksnäringen tillsam-
mans med högteknologisk industri och ett väl fungerande sam-
hälle gör oss attraktiva. ICEHOTEL är bara ett exempel på en unik 
attraktion som gör Kiruna intressant långt utanför landets gräns-
er. Europas sista vildmark, Sveriges högsta berg, en extrem � äll-
värld, Midnattssol och Polarnatt är också ingredienser som lockar 
mängder av besökare varje år.

Rennäringen har gamla rötter. Den bär en värdefull kultur framåt 
och är en viktig del av Kiruna. Viktigt är också samspelet mellan 
gamla traditioner och moderna trender.

Many things are important, but in our municipality, people are 
the most important. We are dependent on people wanting to 
settle, live and work here. And also, of course, on everyone who 
wants to visit us. That is why equality, sustainability and infl uence 
are important factors for our success. And also hospitality, good 
service and humility.

Kiruna is the wilderness and the city existing in harmony. The 
hospitality industry, together with high-technology industries 
and a well-functioning society, make us attractive. The ICEHO-
TEL is just one example of a unique attraction that makes Kiruna 
interesting far beyond the borders of the country. The last wil-
derness in Europe, the highest mountain in Sweden, an extreme 
mountainous expanse, the midnight sun and the polar night are 
also ingredients that attract large numbers of visitors every year.

Reindeer husbandry has ancient roots. It is the foundation of a 
valuable culture and it is an important part of Kiruna. The inter-
action between ancient traditions and modern trends is also im-
portant.

Sv

En

Välkommen till Kiruna
 Welcome to Kiruna

Det är mycket som är viktigt men i vår kommun är människorna 
allra viktigast. Vi är beroende av att människor vill leva, bo och 
arbeta här. Och självklart också av alla som vill besöka oss. Därför 
är jämställdhet, hållbarhet och infl ytande viktiga faktorer för vår 
framgång. Men också gästfrihet, god service och ödmjukhet.

Kiruna är vildmark och stad i harmoni. Besöksnäringen tillsam-
mans med högteknologisk industri och ett väl fungerande sam-
hälle gör oss attraktiva. ICEHOTEL är bara ett exempel på en unik 
attraktion som gör Kiruna intressant långt utanför landets gräns-
er. Europas sista vildmark, Sveriges högsta berg, en extrem � äll-
värld, Midnattssol och Polarnatt är också ingredienser som lockar 
mängder av besökare varje år.

Rennäringen har gamla rötter. Den bär en värdefull kultur framåt 
och är en viktig del av Kiruna. Viktigt är också samspelet mellan 
gamla traditioner och moderna trender.

Many things are important, but in our municipality, people are 
the most important. We are dependent on people wanting to 
settle, live and work here. And also, of course, on everyone who 
wants to visit us. That is why equality, sustainability and infl uence 
are important factors for our success. And also hospitality, good 
service and humility.

Kiruna is the wilderness and the city existing in harmony. The 
hospitality industry, together with high-technology industries 
and a well-functioning society, make us attractive. The ICEHO-
TEL is just one example of a unique attraction that makes Kiruna 
interesting far beyond the borders of the country. The last wil-
derness in Europe, the highest mountain in Sweden, an extreme 
mountainous expanse, the midnight sun and the polar night are 
also ingredients that attract large numbers of visitors every year.

Reindeer husbandry has ancient roots. It is the foundation of a 
valuable culture and it is an important part of Kiruna. The inter-
action between ancient traditions and modern trends is also im-
portant.

Sv

En

Vi är störst
 We are the biggest

I Kiruna fi nns världens största sammanhängande malmkropp. 
Därför fi nns idag världens största underjordsgruva i vår kommun 
(LKAB). Tack vare gruvetableringen bildades också Kiruna. Och 
grunden lades för drygt 100 år sedan. 

Då var Kiruna, till ytan, världens största stad. Idag får vi nöja oss 
med att vara Sveriges nordligaste och största kommun med 
nästan 30 % av Sveriges yta. 

Kiruna kommun är lika stor som halva Schweiz eller för att ta en 
annan jämförelse, som Skåne, Blekinge och Halland tillsammans. 
Kiruna är Sveriges enda kommun som gränsar till två länder. Och 
vi har Sveriges största � äll.

Kiruna has the world’s largest continuous ore body, which is why 
the world’s largest underground mine (LKAB) can now be found 
in our municipality. Thanks to the establishment of mining, Kiru-
na also came into being. And the foundation for this was laid a 
little over 100 years ago. 

At that time, Kiruna was the world’s largest city, counting by sur-
face area. Today, we have to be satisfi ed with being the largest 
and most northerly municipality in Sweden, covering nearly 30% 
of Sweden’s surface area. 

Kiruna Municipality is as large as half of Switzerland, or to make 
another comparison, it is as large as Skåne, Blekinge and Halland 
combined. Kiruna is the only municipality in Sweden that borders 
on two countries. And we have Sweden’s largest mountainous 
area.

Sv

En

Ripan placeras på de flesta skyltar - detta grafiska element bildar en igenkänning i 
skyltfamiljen och stärker kommunens varumärke. Ripans grafik består alltid av linjer 
i skyltsystemet och näbben pekar alltid mot mitten av skylten. Ripan kan placeras på 
olika ställen på skylten, beroende på format och innehåll på skylten. Om skylten bara 
har en stor bild kan ripan placeras på bilden, så länge den inte stör bildmotivet.

Om skylten inte har någon bild, kan ripan placeras direkt på bakgrunden som ett 
dekorativt element. Ripan placeras i det högra nedre hörnet. 

Ripan över en bild i stort format. Ripan får inte placeras på bild, när skylten har fler än en bild. 

Ripan som ett dekorativt element på bakgrunden. Ripan får inte placeras på bild, när den stör dess innehåll. 
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Stadshuset Kristallen
Kristallen City Hall

Kristallen år vårt nya stadshus. En byggnad som utgår från tanken 
om kontraster och spännande möten. En rund snövit form omslut-
er en lysande kristall som syns från långt håll. Och som följeslagare 
kommer den att få vårt unika klocktorn som idag pryder taket på vårt 
befi ntliga stadshus.

Kristallen år vårt nya stadshus. En byggnad som utgår från tanken 
om kontraster och spännande möten. En rund snövit form omsluter 
en lysande kristall som syns från långt håll. Kristallen år vårt nya stad-
shus. En byggnad som utgår från tanken om kontraster och spän-
nande möten. En rund snövit form omsluter en lysande kristall som 
syns från långt håll. Och som följeslagare kommer den att få vårt 
unika klocktorn som idag pryder taket på vårt befi ntliga stadshus.

Kristallen (the Crystal) is our new city hall. A building that has its 
starting point in the idea of contrasts and exciting meetings. A round, 
snow-white shape encloses a glowing crystal that can be seen from 
far away. And as a companion, it will have our unique clock tower, 
which today adorns the roof of our existing city hall.

Kristallen (the Crystal) is our new city hall. A building that has its 
starting point in the idea of contrasts and exciting meetings. A 
round, snow-white shape encloses a glowing crystal that can be 
seen from far away. Kristallen (the Crystal) is our new city hall. A 
building that has its starting point in the idea of contrasts and excit-
ing meetings. A round, snow-white shape encloses a glowing crystal 
that can be seen from far away. And as a companion, it will have our 
unique clock tower, which today adorns the roof of our existing city 

Sv

En

Kiruna Station
100m

Simhall
50m

Stadsbibliotek
50m

Folkets hus
150m

Kiruna Stadshus
Kristallen 50m

Folkets hus
150m

Välkommen till Kiruna
 Welcome to Kiruna

Det är mycket som är viktigt men i vår kommun är människorna 
allra viktigast. Vi är beroende av att människor vill leva, bo och 
arbeta här. Och självklart också av alla som vill besöka oss. Därför 
är jämställdhet, hållbarhet och infl ytande viktiga faktorer för vår 
framgång. Men också gästfrihet, god service och ödmjukhet.

Kiruna är vildmark och stad i harmoni. Besöksnäringen tillsam-
mans med högteknologisk industri och ett väl fungerande sam-
hälle gör oss attraktiva. ICEHOTEL är bara ett exempel på en unik 
attraktion som gör Kiruna intressant långt utanför landets gräns-
er. Europas sista vildmark, Sveriges högsta berg, en extrem � äll-
värld, Midnattssol och Polarnatt är också ingredienser som lockar 
mängder av besökare varje år.

Rennäringen har gamla rötter. Den bär en värdefull kultur framåt 
och är en viktig del av Kiruna. Viktigt är också samspelet mellan 
gamla traditioner och moderna trender.

Many things are important, but in our municipality, people are 
the most important. We are dependent on people wanting to 
settle, live and work here. And also, of course, on everyone who 
wants to visit us. That is why equality, sustainability and infl uence 
are important factors for our success. And also hospitality, good 
service and humility.

Kiruna is the wilderness and the city existing in harmony. The 
hospitality industry, together with high-technology industries 
and a well-functioning society, make us attractive. The ICEHO-
TEL is just one example of a unique attraction that makes Kiruna 
interesting far beyond the borders of the country. The last wil-
derness in Europe, the highest mountain in Sweden, an extreme 
mountainous expanse, the midnight sun and the polar night are 
also ingredients that attract large numbers of visitors every year.

Reindeer husbandry has ancient roots. It is the foundation of a 
valuable culture and it is an important part of Kiruna. The inter-
action between ancient traditions and modern trends is also im-
portant.

Sv

En

I alla andra fall (se exempel nedan), placeras ripan i det vänstra nedre hörnet. Vissa 
skyltarna, så som hänvisningsskyltarna på stolpe eller markörer, har inget vapen på  
grund av att skyltytan är i mindre skala. Grafiken och färgerna knyter då samman 
skylten med resten av familjen. 

Ripan längst ned till vänster.  Skyltar i mindre format utan ripan. Ripan i det nedersta vänstra hörnet.
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PIKTOGRAM

Många olika nationaliteter besöker kommunen, men engelska är det språk som 
huvudsakligen används av gästerna. I och med att cirka 100 nationaliteter besöker 
Kiruna, spelar piktogrammen en viktig roll. 

Även här tar vi avstamp i den grafiska manualen. Inspirationen till piktogrammen 
kommer från estetiken i den grafiska symbolen – ripan med dess smäckra linjer.

Den runda formen som är basen för piktogrammen har vi hämtat från det nya 
stadshuset som ska byggas, samt från klockans runda urtavla på klocktornet i Kiruna 
stadshus.
 

Från vänster: Ripan – ett grafiskt element från Kirunas grafiska manual; Till höger: Unika piktogram till Kirunas skyltprogram.
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Läsbarheten underlättas av färgkontrasten mellan skyltens element samt av elementens 
storlek. Textstorleken varierar beroende på skyltens storlek och beräknat läsavstånd. 
God läsbarhet vid normalsyn uppnås vanligen när förhållandet stapelhöjd och avstånd 
är 1:200. Till exempel: Informationsskyltarna med upp till cirka 2 meters läsavstånd har 
brödtext med stapelhöjd cirka 10 mm och rubriker på cirka 15 mm. 

Precis som i Kirunas grafiska manual, använder vi oss av typsnittet Museo. Serifen 
används för rubriker och sansserifen används i brödtexten. 

TYPOGRAFI

Välkommen till Kiruna
 Welcome to Kiruna

Det är mycket som är viktigt men i vår kommun är människorna 
allra viktigast. Vi är beroende av att människor vill leva, bo och 
arbeta här. Och självklart också av alla som vill besöka oss. Därför 
är jämställdhet, hållbarhet och inflytande viktiga faktorer för vår 
framgång. Men också gästfrihet, god service och ödmjukhet.

Kiruna är vildmark och stad i harmoni. Besöksnäringen tillsammans 
med högteknologisk industri och ett väl fungerande samhälle gör 
oss attraktiva. ICEHOTEL är bara ett exempel på en unik attraktion 
som gör Kiruna intressant långt utanför landets gränser. Europas 
sista vildmark, Sveriges högsta berg, en extrem fjällvärld, Midn-
attssol och Polarnatt är också ingredienser som lockar mängder 
av besökare varje år.

Rennäringen har gamla rötter. Den bär en värdefull kultur framåt 
och är en viktig del av Kiruna. Viktigt är också samspelet mellan 
gamla traditioner och moderna trender.

Many things are important, but in our municipality, people are 
the most important. We are dependent on people wanting to 
settle, live and work here. And also, of course, on everyone who 
wants to visit us. That is why equality, sustainability and influence 
are important factors for our success. And also hospitality, good 
service and humility.

Kiruna is the wilderness and the city existing in harmony. The 
hospitality industry, together with high-technology industries 
and a well-functioning society, make us attractive. The ICEHO-
TEL is just one example of a unique attraction that makes Kiruna 
interesting far beyond the borders of the country. The last wil-
derness in Europe, the highest mountain in Sweden, an extreme 
mountainous expanse, the midnight sun and the polar night are 
also ingredients that attract large numbers of visitors every year.

Reindeer husbandry has ancient roots. It is the foundation of a 
valuable culture and it is an important part of Kiruna. The inter-
action between ancient traditions and modern trends is also im-
portant.

Sv

En

49mm 
195pt

10mm 
40pt

33mm 
130pt

Rubrik 
Museo Serif 700
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890

Brödtext 
Museo Sans 300
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890

Exempel: Typografi informationsskylt
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ExEMPEL I MILjÖ
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28Förslag på välkomstskylt till Kiruna tätort/ kommun.

Page 300 of 735



29

ExEMPEL I MILjÖ

Förslag på välkomstskylt till Kiruna tätort/ kommun.
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30Förslag på välkomstskylt till Kiruna tätort/ kommun, kvällstid. Den vita texten och grafiken reflekterar ljuset från bilarnas strålkastare.
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ExEMPEL I MILjÖ

Förslag på extra stor informationsskylt med tak vid en gångstig i naturen.
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32Förslag på markör med piktogram vid en gångstig i naturen. 
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ExEMPEL I MILjÖ

Förslag på markör med piktogram vid ett skidspår.
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34Förslag på stor informationsskylt vid en gångstig.
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ExEMPEL I MILjÖ

Förslag på utstickande fasadskylt till offentlig verksamhet
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36Förslag på väggfast fasadskylt till offentlig verksamhet
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ExEMPEL I MILjÖ

Förslag på stor  informationsskylt med tak på gångväg i stan (fotomontage). Bild: White arkitekter och Ghilardi Hellsten arkitekter.
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38Förslag på stor  informationsskylt med tak på gångväg i stan. Integrerad belysning i ramen ger bra läsbarhet (fotomontage). Bild: White arkitekter och Ghilardi Hellsten arkitekter.     
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ExEMPEL I MILjÖ

Visualisering av Kirunas framtida stadshus “Kristallen”. Bild: White arkitekter och Ghilardi Hellsten arkitekter.
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40Förslag på liten informationsskylt i vitt och guld som går i linje med Stadshuset Kristallens färger och material. 
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ExEMPEL I MILjÖ

Kiruna kyrka och klockstapel.
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42Förslag på hänvisningsskylt med rödlackad stolpe och detaljer, som går i linje med Kiruna kyrkas färger och material. 
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KONCEPTSKISSER

LjUSSKULPTUR LÄNGS VÄGEN

En ram i stålprofiler med integrerat ljus välkomnar besökare till kommunen. Målet är att 
aktivera vägen till destinationen samt väcka nyfikenhet. I sin enkelhet presenterar den 
ett uttryck som sedan återkommer i skyltprogrammet.

Upprepning av ramen över vägen kan skapa en spännande tunnel  och samtidigt ge en  
dramatisk effekt.
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KONCEPTSKISSER

KONSTUTSTÄLLNING

Ramkonceptet kan användas som bas i montrar. De kan användas inomhus och
utomhus i till exempel stora offentliga utställningar, konferenser och som tillfälliga 
displayer för museer, bibliotek och gallerier. Ljus kan användas för att skapa en 
dramatisk effekt och lysa upp konstverket.
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KONCEPTSKISSER

TRÄDGÅRD

Ramarna kan fungera som trädgårdselement och möbler. 
De kan användas i parker eller i grönområden.

TRÄDGÅRD

The frames can become garden elements and furniture. They can be used in parks or 
any green area.
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KORRIDOR

En upprepning av ramarna kan skapa korridorer och unika formationer 
i olika miljöer. Effekten kan skapas både utomhus och inomhus .

KORRIDOR

With repetition, the frames can easely form korridors and create unique experiences of 
the space. The same efect can be create outdoor and indoor. 
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KONCEPTSKISSER

RIPAN

Kirunas officiella grafiska element, ripan, kan bli en interaktiv och överraskande 
skulptur. För att kunna se fågeln måste betraktaren se den från en exakt synvinkel .
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UTSIKTSPLATS 

Ramarna kan monteras och skapa strukturer. De kan bilda en utsiktsplats som 
erbjuder besökare och medborgare en god bild av den omgivande landsbygden 
eller anmärkningsvärda byggnader .

OBSERVATION VIEWPOINT

The frames can be assembled and create structures. They can form a observation 
viewpoint, that offers visitor and citizens a good view of surrounding countryside or 
notable buildings.
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KONCEPTSKISSER

GATPLATTOR

Ramarna kan behandlas i två dimensioner och bilda plattor på marken. 
Plattorna kan användas för att ge information och vägbeskrivning .

TILES

The frames can be treated in 2 dimensions and become tiles on the ground. The tiles 
can be used to give information and directions.
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MARKÖR FÖR SEVÄRDHET

Markörskylten kan användas i stor skala när den placeras på den sida av vägen. 
Den kan användas för att ge information och riktningar
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Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
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Lennart Nilsson (S) 
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Maria Bylund (ekonomichef) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 08:45-10:15 
  
Paragrafer §123 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Christian Johansson (SD) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Christian Johansson (SD)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2022-11-29 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-11-29 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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     KS/2022/233 
§ 123 
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT FÖR 2021 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt den 24 maj 2022, § 69, att återremittera 
bolagsstyrningsrapporten för 2021 i syfte att komplettera rapporten med utförligare information från 
Höganäs kommuns mindre bolag (Höganäs Mark- och exploaterings AB samt Hotell Strandbaden 
Höganäs AB). Bolagsstyrningsrapport 2021 har nu kompletterats med efterfrågat underlag. 
 
Inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska kommunstyrelsen i årliga beslut pröva om 
verksamheten som dess bolag har bedrivit under föregående år varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (Kommunallagen 6 
kap 9 §). 
 
Som beslutsunderlag har en bolagsstyrningsrapport upprättats. Denna bolagsstyrningsrapport baseras 
på underlag som respektive bolagen har tillhandahållit kommunledningskontoret och dess syfte är att 
ge kommunstyrelsen bättre förutsättningar att utöva den lagstadgade uppsiktsplikten. Genom denna 
rapport ges kommunstyrelsen en mer strukturerad överblick över bolagens verksamheter under året. 
 
Det som kommunstyrelsen prövar är om: 
a) verksamhet som bolagen har bedrivit under föregående år varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, 
b) några åtgärder behöver vidtas. 
 
Kommunen och bolagens informella redskap för kontinuerlig uppföljning av bolagens verksamheter är 
fungerande, men eftersom kommunkoncernen har växt under de senaste åren och flera bolag har 
förvärvats och bildats är det viktigt att den familjära kulturen följs av en struktur som skapar större 
grad av transparens. Ägardirektiven följs i stort, men är i behov att skrivas om och uppdateras så att 
bolagens återrapporteringsprocess förtydligas. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 8 november 2022, 
Bolagsstyrningsrapport 2021 den 3 november 2022, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 24 maj 2022, § 69. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att verksamheten som bolagen har bedrivit under 2021 har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
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Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-12-23 
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt den 24 maj 2022, § 69, att återremittera bolagsstyrningsrapporten 
för 2021 i syfte att komplettera rapporten med utförligare information från Höganäs kommuns mindre 
bolag (Höganäs Mark- och exploaterings AB samt Hotell Strandbaden Höganäs AB).  
Bolagsstyrningsrapport 2021 har nu kompletterats med efterfrågat underlag.  
 
Inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska kommunstyrelsen i årliga beslut pröva om 
verksamheten som dess bolag har bedrivit under föregående år varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (Kommunallagen 6 
kap 9 §). 
 
Som beslutsunderlag har en bolagsstyrningsrapport upprättats. Denna bolagsstyrningsrapport baseras på 
underlag som respektive bolagen har tillhandahållit kommunledningskontoret och dess syfte är att ge 
kommunstyrelsen bättre förutsättningar att utöva den lagstadgade uppsiktsplikten. Genom denna rapport 
ges kommunstyrelsen en mer strukturerad överblick över bolagens verksamheter under året.  
 
Det som kommunstyrelsen prövar är om: 
a) verksamhet som bolagen har bedrivit under föregående år varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, 
b) några åtgärder behöver vidtas.  
 
Kommunen och bolagens informella redskap för kontinuerlig uppföljning av bolagens verksamheter är 
fungerande, men eftersom kommunkoncernen har växt under de senaste åren och flera bolag har 
förvärvats och bildats är det viktigt att den familjära kulturen följs av en struktur som skapar större grad av 
transparens. Ägardirektiven följs i stort, men är i behov att skrivas om och uppdateras så att bolagens 
återrapporteringsprocess förtydligas.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 8 november 2022, 
Bolagsstyrningsrapport 2021, 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 24 maj 2022, § 69. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att verksamheten som bolagen har bedrivit under 2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

  

Herman Crespin 
 Kommunchef 

 
 Djana Jahic 
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1 INLEDNING 
Enligt Kommunallagen 6 kap. 9 § ska kommunstyrelsen årligen pröva om den verksamhet 
som de kommunägda bolagen bedrivit varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och om verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Denna bolagsstyrningsrapport baseras främst på underlag som bolagen har lämnat in till 
kommunen och syftet med den är att ge kommunstyrelsen bättre förutsättningar att utöva 
den lagstadgade uppsiktsplikten. Genom denna rapport ges kommunstyrelsen en mer 
strukturerad överblick över bolagens verksamheter under året.  

 

2 BESKRIVNING AV DE BOLAG SOM INGÅR I 
RAPPORTEN 

I denna bolagsstyrningsrapport kommer kommunens samtliga fem helägda bolag att 
beaktas. De bolag som har lämnat underlag till bolagsstyrningsrapporten är AB 
Höganäshem, det allmännyttigt bostadsbolag, elbolaget Höganäs Energi AB och 
omsorgsbolaget som bedriver äldreomsorg och tillhandahåller stöd och service åt personer 
med funktionsnedsättning, Höganäs Omsorg AB. I rapporten kommer dessa bolag i 
fortsättningen att benämnas som ”stora bolag”. Även Höganäs Mark- och exploaterings AB 
som har till föremål för sin verksamhet att bedriva markexploatering och markförvaltning 
samt Hotell Strandbaden Höganäs AB som ska äga, förvalta och hyra ut fastigheter med 
förenlig verksamhet samt fastighetsförvalta har lämnat in underlag för 
bolagsstyrningsrapport. Dessa bolag kommer i rapporten att benämnas som ”mindre bolag”. 
Hotell Strandbaden Höganäs AB har under 2021inte haft någon fastighet i sin ägo och 
därmed inte haft någon verksamhet.   
 

3 ÄGARSTYRNING 
 
3.1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV 
Samtliga bolag styrs av bolagsordning och ägardirektiv. Alla bolagen bedömer att det under 
verksamhetsåret 2021 inte har vidtagit några åtgärder eller fattat några beslut som enligt 
styrelsens mening inte omfattas av de ändamål som anges i bolagsordning eller inte är 
förenliga med de kommunala befogenheterna.  

 
3.2 STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ARBETE 
Styrelsen i kommunens bolag består i regel av ordförande, vice ordförande, tre ordinarie 
ledamöter samt fem ersättare. Under 2021 har det hållits 5-9 styrelsemöte i de stora bolagen 
och 1-2 i de mindre.  
 
I de stora bolagen skickas kallelse och underlagen till styrelsemöte i enlighet med 
bolagsordningen och samtliga ordinarie ledamöter och ersättare har rätt att närvara vid 
samtliga möten. Respektive ordförande har kontinuerliga möten med verkställande 
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direktören för bolaget samt beredningsmöte inför kommande styrelsemöte. Det är 
ordförande som bereder ärenden vidare inför styrelsen. Årsschema för det kommande året 
sätts på ett av styrelsemötena under hösten. I Höganäs Omsorg AB får styrelsen löpande 
VD-rapport och en ekonomisk rapport.  
 
Under 2021 har styrelser i respektive bolag behandlat viktiga frågor som budget, 
ekonomiska prognoser och bokslut. Höganäs Energi AB reviderar årligen affärsplanen som 
tas upp till beslut vid styrelsemöte i oktober. AB Höganäshems styrelse har även fattat 
beslut om fastighetsinvesteringar. Styrelsen i Höganäs Omsorg AB har under 2021 upprättat 
en affärsplan i syfte att förtydliga bolagets uppdrag. Detta är den första affärsplanen som 
bolaget upprättar sedan det bildades. Vidare har styrelsen i Höganäs Omsorg AB genomfört 
översyn av vård- och omsorgsplanen, beslutat om och infört heltidsarbete som norm 
inklusive upphörande av delade turer samt hållit i en konferens om bolagets hantering av 
pandemin.  
 

4 INTERN KONTROLL 
AB Höganäshem, Höganäs Energi AB samt Höganäs Omsorg AB upprättar årligen en 
intern kontrollplan utifrån affärskritiska områden med högt riskvärde. Dessa kontrolleras 
och godkänns av styrelsen och uppföljning av arbetet sker vid årets slut. AB Höganäshem 
har exempelvis under 2021 iakttagit nio riskfaktorer inom process, organisation, ekonomi 
och upphandling och Höganäs Energi AB tre riskfaktorer inom ekonomi, administration 
och elnät. Höganäs Energi AB genomför även en årlig riskanalys av verksamheten som 
lämnas vidare från styrelse till ledningsgruppen för hantering och åtgärder.  
 
Höganäs Mark- och exploatering AB och Hotell Strandbaden Höganäs AB har under 2021 
inte haft något formaliserat arbete med intern kontroll.  
 

5 RISKHANTERING 
Kommunens bolag har att hantera ett antal olika risker och alla bolagen har kontinuerliga 
åtgärder för att minimera dessa risker.  
 
AB Höganäshem har i sitt interna kontrollarbete identifierat fyra risker. För att säkerställa 
utbetalningar av investeringsstöd från Boverket stämmer Höganäshem av tertialvis sina 
projekt. Kontrollmoment för systematiskt brandskyddsarbete och krishantering upprättas 
och stäms av med bovärdar. Upphandlingar fördelas mellan SKR, kommunal regi och 
internt för att säkerställa att rätt kompetens nyttjas. Genom medarbetarsamtal och 
uppföljning mot uppställda mål säkerställs medarbetarnas engagemang och deltagande. 
 
Höganäs Energi AB utsätts främst för risker kopplade till elpris, volym, valuta, motpart, 
likviditet och områdespris. För att hantera de riskerna genomför bolaget ett antal åtgärder. 
Den allra viktigaste är att hela tiden arbeta med processer och rutiner så att de innehåller 
kontrollmoment som fångar upp risker. Höganäs energi AB jobbar med strukturerad 
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uppföljning av den interna kontrollen för att säkerställa att riskerna fångas upp. Inom 
elhandeln görs löpande mycket noggranna uppföljningar för att säkra mot riskerna kopplade 
till den verksamheten. För att säkra Höganäs energi AB:s goda likviditet görs det löpande 
kassaflödesanalyser.   

 

Höganäs Omsorg AB säljer huvudsakligen till ägaren och där det inte finns några reella 
risker, förutom möjligtvis brist på likviditet om betalningsflödena inte löper enligt 
förfallodatum.  
 
De mindre bolagen riskerar kapitalbrist eftersom båda bolagen saknar omsättning. Det är 
viktigt att det egna kapitalet i bolagen hålls under uppsikt så att den inte kommer att 
understiga 50 % av aktiekapitalet. Uppstår detta måste bolagen omedelbart tillskjutas 
aktieägarkapital eller upprätta kontrollbalansräkning.  
 

6 UPPHANDLING 
För att säkerställa att upphandlingar och inköp görs enligt LOU och LUF tillämpar Höganäs 
Energi AB följande rutiner och anvisningar: beställningsrutin, anvisningar för 
direktupphandling med blankett för dokumentation, inköpspolicy och vid större 
upphandlingar tas hjälp av externa och kommunens upphandlingskonsulter. Dessutom 
jobbar bolaget kontinuerligt med uppföljning av tecknade avtal för att säkerställa 
efterlevnaden. 

AB Höganäshem har också ett utarbetat processflöde för att säkerställa att otillåtna 
direktupphandlingar inte görs. Granskning av upphandlingar, inventera och skapa en matris 
över upphandlingsområden med målet att fördela upphandlingarna internt, genom HBV, 
SKR eller i kommunal regi. 

 

7 KOMMUNIKATION MED REVISORER OCH 
LEKMANNAREVISORER 

Förutom de sedvanliga kontakterna med revisorer i samband med granskning av bokslut 
förs kontinuerliga dialoger i diverse frågor. Revisionen avslutas med den årliga 
revisionsberättelsen från de auktoriserade revisorerna med granskning av bolagens ekonomi 
och styrelsens förvaltning. Lekmannarevisorer i de stora bolagen lämnar en 
granskningsrapport av bolagets verksamhet. Lekmannarevisorer har också möjlighet att 
granska specifika områden i verksamheten på uppdrag av ägare. I de mindre bolagen har de 
lekmannarevisorerna inte lämnat in någon granskningsrapport. Under 2021 genomfördes 
granskning av AB Höganäshems och Höganäs Energi AB:s arbete enligt Lagen om offentlig 
upphandling, LOU.  
 

Page 336 of 735



  5 (6) 
 

 
 

 

 
 

 HÖGANÄS KOMMUN 
 

 
 

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

 
 

8 ÄRENDEN SOM BOLAGEN ÖVERLÄMNAT 
TILL KOMMUNEN  

Enligt bolagens ägardirektiv ska kommunfullmäktige ges möjlighet att ta ställning innan 
beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt, så som förvärv eller försäljning av 
fastigheter eller investeringar över 250 basbelopp, fattas. Bolagen har i underlagen till 
bolagsstyrningsrapporten inte lämnat in någon lista över under året överlämnade ärenden till 
kommunen. Därmed har en utvärdering om bolagen har följt ägardirektivens punkt inte 
genomförts.  

 

9 BEDÖMNING OCH EVENTUELLA ÅTGÄRDER 
Samtliga bolagen som har lämnat in underlag för bolagsstyrningsrapport bedömer att 
verksamhet bedrivs i enlighet med det fastställda kommunala ändamålet och i enlighet med 
ägardirektiv och bolagsordning. Bedömningen som lämnas är också att samtliga bolag har en 
god kontroll, en tillfredsställande rapportering och att styrelse och de verkställande 
direktörerna följer sitt åtagande gentemot respektive bolag på ett tillfredsställande sätt.  
 
Det pågår ett arbete med att skapa en bolagspolicy som ska förtydliga processer mellan 
bolagsorganen; ägare, styrelse, VD, revisorer och lekmannarevisorer och på så sätt 
effektivisera värdeskapande ägarstyrning av kommunens bolag, men också säkerställa roller 
och uppdrag.  
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2022-11-22    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2022/1282 
§ 125 
ANTAGANDE AV YTTRANDE GÄLLANDE GRANSKNINGSRAPPORT 
AV KOMMUNSTYRELSENS STYRNING OCH UPPFÖLJNING 
AVSEENDE RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
Sammanfattning av ärendet   
Höganäs kommuns revisorer inkom den 22 augusti 2022 med en granskningsrapport av 
kommunstyrelsens styrning, uppföljning och intern kontroll avseende räddningstjänsten. 
Revisionsrapportens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte fullt ut säkerställt en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning avseende räddningstjänsten 
  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret, yttrande den 15 november 2022, 
Höganäs kommuns revisorer, granskning av räddningstjänsten i Höganäs kommun, augusti 2022, 
Höganäs kommuns revisorer, missiv angående granskning av räddningstjänsten den 22 augusti 2022. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att anta kommunledningskontorets yttrande till Höganäs kommuns revisorer som sitt eget. 
  
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
  
att med hänvisning till yttrandet, lägga granskningsrapporten till handlingarna. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-12-23 
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Yttrande angående granskningsrapport av 
styrning, uppföljning och intern kontroll 
avseende räddningstjänsten 
 
Sammanfattning av ärendet 
Höganäs kommuns revisorer har den 22 augusti 2022 inkommit med en 
granskningsrapport av kommunstyrelsens styrning, uppföljning och intern kontroll 
avseende räddningstjänsten. Revisionsrapportens sammanfattande bedömning är att 
kommunstyrelsen inte fullt ut säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning 
avseende räddningstjänsten 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret, yttrande den 15 november 2022, 
Höganäs kommuns revisorer, granskning av räddningstjänsten i Höganäs kommun, 
augusti 2022, 
Höganäs kommuns revisorer, missiv angående granskning av räddningstjänsten den 22 
augusti 2022.  
 
Yttrande 
Formerna för den interna kontrollen bedöms vara goda men revisionsrapporten noterar 
möjlighet till utveckling genom att säkerställa att handlingsprogrammet och 
internkontrollplanen samspelar.  
 
Revisionen rekommenderar att:  
- Säkerställa/tydliggöra styrningen genom mål som omfattar räddningstjänstens primära 
arbetsområden, 
 
Ur rapporten framgår också ”Vad gäller styrning och uppföljning baseras bedömningen 
på att kommunstyrelsen enbart fastställt ett fåtal mål för räddningstjänsten och att 
styrning och uppföljning kan utökas genom fler specificerade mål som berör fler delar av 
verksamheten.”   
 
Bedömning som revisionsrapporten gjort överensstämmer inte med styrmodellen för 
koncernen. Den av kommunfullmäktige beslutade styrmodellen innebär för hela 
koncernen åtta gemensamma strategier och ett uppdrag till respektive nämnd och 
styrelse är att besluta minst 3 och som mest 8 mål kopplade till de strategier som har 
bäring på nämndens/styrelsens uppdrag. Det innebär att respektive nämnd/styrelse 
sällan eller aldrig formulerar mål kopplade till samtliga strategier. Därför är vår 
bedömning att Räddningstjänsten följer Kommunfullmäktiges styrmodell fullt ut.  
 
Det är beklagligt att uppföljningen bedöms bristfällig baserad på informationen om att 
det till exempel ”saknas text under rubriker”. Det material som revisionen tagit del av är 
ett arbetsmaterial och inte de färdiga produkterna delårsrapport och årsredovisning. 
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Det är positivt att kommunstyrelsens och räddningstjänstens arbete med internkontroll 
bedöms vara god. I revisionsrapporten beskrivs den interna kontrollen också som 
”översiktlig” och att samtliga risker i verksamheten inte beskrivs i internkontrollplanen.  
 
Revisionen rekommenderar att: 
- Säkerställa att internkontrollarbetet omfattar och hanterar de största riskerna i 
verksamheten, samt 
- Säkerställa tillräcklig uppföljning av verksamheten. 
 
Kommunens arbete med intern kontroll innebär en årlig revidering av risk- och 
väsentlighetsanalys, där de största och mest aktuella riskerna beskrivs och åtgärder görs 
för att eliminera och begränsa dessa risker. Det innebär att redan identifierade och 
hanterade risker inte ska tas med i internkontrollplanen då riskbedömningen minskar i 
samband med att åtgärder vidtagits. Uppföljning, framtagande av rutiner och nödvändiga 
åtgärder görs kontinuerligt. I rapporten beskrivs att det inte framgår att genomförda 
åtgärder ska rapporteras till kommunstyrelsen. I Höganäs kommun rapporteras både 
direktåtgärder för det gångna året samt förbättringsåtgärder för de avvikelser som 
rapporterats tidigare år till kommunstyrelsen.  
 
Det kommunala handlingsprogrammet enligt lagen om skydd om olyckor antaget av 
Kommunstyrelsen följs upp löpande av Räddningschefen. Vi ser inte att det skulle ge 
verksamheten något värde utan endast skapa mer arbete genom att lyfta över dessa risker 
i interna kontrollplanen. Då båda planerna följs upp och rapporteras till 
Kommunstyrelsen anser vi att räddningstjänsten säkerställer tillräcklig uppföljning.   
 
Revisionen rekommenderar även att: 
- Se över behovet av en dokumenterad kompetensförsörjningsplan. 
Det finns en dokumenterad kompetensförsörjningsplan 2022-2028 för Höganäs 
kommun som omfattar samtliga verksamheter. 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att anta kommunledningskontorets yttrande till Höganäs kommuns revisorer så som sin 
egna, 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 
att med hänvisning till yttrandet, lägga granskningsrapporten till handlingarna. 
 
 

 Herman Crespin 
 Kommunchef 

      

 Maria Bylund 
 Ekonomichef 
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Jeanette Liljenberg 
Controller 
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Sammanfattning 
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har EY genomfört en granskning av 
kommunstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll avseende räddningstjänsten. Den 
sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte fullt ut säkerställt en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning avseende räddningstjänsten. Formerna för den interna 
kontrollen bedöms vara goda men vi noterar möjlighet till utveckling genom att säkerställa att 
handlingsprogrammet och internkontrollplanen samspelar.   
 
Bedömningen baseras på att kommunstyrelsen enbart fastställt ett fåtal mål för 
räddningstjänsten. Vi bedömer att styrningen och tillika uppföljning kan utökas genom att 
specificera fler mål som berör fler delar av verksamheten. Detta med anledning av det breda 
uppdrag räddningstjänsten anges ha. Vi ser positivt på att kommunstyrelsen fastställt ett mål 
för kompetensförsörjningen eftersom det är avgörande att personalen har rätt kompetens. Det 
finns ytterligare mål i kommunens handlingsprogram. Vi bedömer dock att kommunstyrelsen 
inte på ett tillräckligt sätt följer upp dessa då de enbart delges avvikelser. 
 
Räddningstjänsten har en process för intern kontroll genom risk- och väsentlighetsanalys som 
sedan fastställs till internkontrollplanen. Vi ser positivt på att ledamöter från kommunstyrelsen 
är delaktiga i arbetet eftersom det skapar förankring av verksamhetens utmaningar. Vi 
bedömer att den interna kontrollen är översiktlig. 
 
Kommunstyrelsens följer upp verksamheten genom års- och delårsrapporter. Vi bedömer att 
uppföljningen är otydlig då det i flera fall saknas text under rubriker, texter under angivna mål 
saknar delvis tydliga kopplingar till målet och det saknas värden för när ett mål är uppfyllt. 
Handlingsprogrammet följs upp årligen av räddningschefen. Om det sker avvikelser under året 
meddelas kommunstyrelsen det i års- och delårsrapporterna. Vi ser positivt på att avvikelser 
redovisas men bedömer det även som risk då det medför att kommunstyrelsen inte delges en 
fullständig bild av verksamheten. Om enbart avvikelser redovisas riskerar uppföljningen att bli 
otillräcklig och godtycklig. 
 
Kommunstyrelsen har inte fastställt en kompetensförsörjningsstrategi. Det finns en framtagen 
utbildningsplan. Vi bedömer att utbildningsplanen utgör ett bra underlag för verksamheten men 
betonar vikten av kommunstyrelsen i egenskap av räddningsnämnd fastställer en långsiktig 
kompetensförsörjningsstrategi. Vi noterar att det finns ett system för uppföljning av utbildning 
och kompetens. Vi ser positivt på att det finns automatiska varningar samt att detta även följs 
upp manuellt. Vi ser med fördel att kontroller av tillräcklig utbildning och registrering i systemet 
kan ingå i arbetet med intern kontroll, för att ytterligare säkerställa att medarbetare erhåller rätt 
kompetens inom rätt tidsintervall. 
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 
 säkerställa/tydliggöra styrningen genom mål som omfattar räddningstjänstens primära 

arbetsområden, 
 se över behovet av en dokumenterad kompetensförsörjningsplan, 
 säkerställa att internkontrollarbetet omfattar och hanterar de största riskerna i 

verksamheten, samt 
 säkerställa tillräcklig uppföljning av verksamheten.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Räddningstjänstens verksamhet går ut på att skydda människor och egendom. Uppdraget 
regleras främst genom lag (2003:778) om skydd mot olyckor och förordningen om skydd mot 
olyckor (SFS 2003:789). Räddningstjänstens uppgifter sträcker sig över ett brett 
verksamhetsområde, från att identifiera och analysera risker som finns till att utföra insatser i 
akuta skeden vid brand och olika andra olyckor. 
Räddningstjänstens verksamhet är en samhällsviktig funktion där verksamhetens kvalité är 
av avgörande betydelse för medborgarnas trygghet och säkerhet. Det är därför av vikt att 
kommunstyrelsen har en god intern kontroll av verksamheten och förutsättningarna som finns 
för att genomföra uppdraget. Risk finns annars för bristande styrning med konsekvenser för 
såväl medborgarnas säkerhet som personalens arbetsmiljö. I kommunen är det 
kommunstyrelsen som ska fullgöra kommunens uppgifter inom räddningstjänstverksamheten 
enligt ovanstående lagstiftningar och ansvara för det som i övrigt ankommer på den 
kommunala nämnd som ska svara för kommunens räddningstjänst. 

1.2. Syfte och genomförande  
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en 
ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll avseende räddningstjänsten. I 
granskningen ska följande revisionsfrågor besvaras: 
 
 Säkerställer kommunstyrelsen en ändamålsenlig styrning av verksamheten? 
 Genomför kommunstyrelsen en tillräcklig intern kontroll i verksamheten? 
 Genomför kommunstyrelsen en tillräcklig uppföljning av verksamheten? 
 Finns en kompetensförsörjningsstrategi och har kommunstyrelsen vidtagit åtgärder i 

enlighet med strategin? 

1.3. Revisionskriterier 
Revisionskriterierna används som utgångspunkt för bedömningar av ändamålsenligheten vid 
granskningar. Revisionskriterier kan vara lagar, föreskrifter, förordningar, politiska 
målsättningar samt vedertagen eller beprövad praxis. I denna granskning utgörs 
revisionskriterierna av: 
 Kommunallagen (2017:725) 
 Lagen om skydd mot olyckor (2003:778, LSO)  
 Förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789)  
 Vägledning för kommunala handlingsprogram, Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap 
 Kommunens handlingsprogram  
 Reglemente för intern kontroll  
 Kommunala mål och riktlinjer 

I kommande kapitel redogörs kortfattat för de revisionskriterier som används. Kommunens 
handlingsprogram samt kommunala mål och riktlinjer presenteras löpande i rapporten.  
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1.3.1. Kommunallagen (2017:725) 
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen (KL) leda och samordna förvaltningen 
av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Av 6 kap. 
11 § KL framgår att styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling 
och ekonomiska ställning. 
 
Av 6 kap. 6 § KL framgår att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som beslutats av kommunfullmäktige 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska även tillse att den interna 
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

1.3.2. Lagen om skydd mot olyckor (2003:778, LSO)  
I Lagen om skydd mot olyckor (LSO) regleras den kommunala räddningstjänstverksamheten. 
Av lagen följer en beskrivning av kommunens skyldigheter gällande förebyggande verksamhet, 
räddningstjänst, efterföljande åtgärder, organisation och ledning. Det nationella målet är ”att i 
hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till lokala 
förhållanden tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor”. Räddningstjänsten ska 
planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och 
genomföras på ett effektivt sätt. Olycksförebyggande arbete ska prioriteras och kommunen 
ansvarar för att utreda olycksorsaker, utvärdera räddningsinsatser och ha en tillsynsfunktion. 
En kommun ska se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av 
bränder samt verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. 
 
En kommun ska ha en räddningschef som ansvarar för att räddningstjänsten är ändamålsenligt 
ordnad. Räddningschefen fyller funktionen som räddningsledare förutsatt att ansvaret inte har 
delegerats vidare.  

1.3.3. Förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789)  
I förordningen om skydd mot olyckor anges att de handlingsprogram som avses i lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor ska innehålla uppgifter om samverkan med andra kommuner 
och med statliga myndigheter och enskilda. En kommuns handlingsprogram ska tillställas 
länsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt de kommuner och 
andra med vilka samverkan inom förebyggande arbetet eller räddningstjänst kan bli aktuell. 

1.3.4. Vägledning för kommunala handlingsprogram, Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap 

Kommunen ska upprätta handlingsprogram för skydd mot olyckor avseende räddningstjänst 
och olycksförebyggande verksamhet. Handlingsprogrammen ska antas varje ny 
mandatperiod. I programmen ska kommunens mål för verksamheten, de risker för olyckor som 
finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser samt uppgifter om samverkan med 
andra kommuner, statliga myndigheter och enskilda redovisas. Av handlingsprogram för 
räddningstjänst ska det framgå vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa för att 
genomföra räddningsinsatser samt uppgifter om hamnar och deras gränser i vatten. 
 
MSB har bemyndigande att föreskriva om innehåll och struktur i kommunens 
handlingsprogram. Föreskrifterna är ”uttömmande” när det gäller struktur och innehåll, vilket 
innebär att något annat innehåll eller annan struktur inte ska förekomma. 
Handlingsprogrammen ska utgå från lagen om skydd mot olyckor, och därmed omfatta skydd 
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mot olyckor som kan leda till räddningsinsats enligt 3 kap. 3 § samt 8 § LSO. Det betyder inte 
att skydd mot andra olyckor än de som kan leda till räddningsinsats eller närliggande trygghets- 
och säkerhetsarbete är oviktigt. Tvärtom är det positivt med en helhetssyn och samordning 
mellan dessa delar, och MSB uppmuntrar kommunerna till helhetssyn och samordning i 
frågorna. De behöver dock beskrivas i andra dokument. 

1.3.5. Reglemente för intern kontroll, KFS 2019:05 
Av kommunfullmäktige antaget reglemente, KFS 2019:05, framgår det att kommunstyrelsen 
har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder 
och helägda bolag. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och utöva uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. I detta ligger 
ansvaret för att en organisation kring intern kontroll upprättas och kontinuerligt aktualiseras. 
Kommunstyrelsen ska årligen upprätta en samlad utvärdering av den interna kontrollen inom 
nämnderna och bolagen och redovisa utvärderingen för kommunfullmäktige i samband med 
årsbokslutet.   
Inom en nämnds verksamhetsområde ansvarar förvaltningschefen för att 
förvaltningsspecifika anvisningar utformas så att en god intern kontroll kan upprätthållas. 
Rapport angående genomförd intern kontroll enligt plan ska lämnas av förvaltningschefen till 
respektive nämnd. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmaste 
överordnad eller till den som nämnden utsett. 

1.4. Metod och avgränsningar  
Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier. För granskade 
dokument samt intervjuade funktioner se bilaga 1. 
 
Granskningen avser kommunstyrelsen. 
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2. Styrning, uppföljning och kontroll 

2.1. Styrning 
Kommunstyrelsens styrning av räddningstjänsten utgår från verksamhetsplan och budget som 
fastställs årligen. I räddningstjänstens verksamhetsplan och budget för 2022 anges att 
räddningstjänsten utför det som enligt lagarna om skydd mot olyckor och om brandfarliga och 
explosiva varor vilar på förvaltningen. Detta innebär bland annat att räddningstjänsten 
ansvarar för: 
 Beredskap att ingripa vid olika typer av nödlägen inom kommunen  
 Beredskap att vid behov ingripa i olyckor och nödlägen utanför kommunen genom 

samarbetet med andra kommuners räddningstjänst 
 Myndighetsutövning genom tillsyn, samråd och avge yttranden vid bland annat plan- 

och bygglovsärenden samt remissinstans för polis och andra myndigheter.  
 Förebyggande arbete mot brand och andra olyckor.  
 Restvärdes- och serviceuppdrag, vilket exempelvis innefattar städning av vägbanor 

efter olyckor, lyfthjälp och ”i väntan på ambulans” 
 Utbildning 
 Information  
 Rådgivning 
 Utlåning av flytvästar 

 
Förvaltningens beredskapsfunktion innebär att säkerställa kommunens krisberedskap vid 
extraordinära händelser. Förvaltningen planerar även det civila försvaret som tar sin 
utgångspunkt i krisberedskapen i händelse av höjd beredskap eller krig. Planeringen syftar till 
att värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till 
Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp. 
 
Räddningstjänstens mål anges i budgeten 2022 och utgår från fullmäktiges tre mål om stärkt 
social hållbarhet, arbetsgivare i framkant och förenkla för företag. Nedan redovisas hur 
räddningstjänsten bryter ned fullmäktiges tre mål. 

Stärkt social hållbarhet 

Räddningstjänstens mål är att förebygga alla typer av olyckor enligt lagen om skydd mot 
olyckor samt verka för att kommunens invånare ska känna trygghet och säkerhet i sitt 
bostadsområde. Till målet finns ett mätetal. Mätetalet är att kartlägga orter och 
bostadsområden ur risksynpunkt för en snabb och säker insats vid en olycka. Målet är 25 
objekt per år. Alla företag och verksamheter ska få ett tillsynsbesök per mandatperiod där 
verksamhetens arbete med det brandförebyggande och annat olycksförebyggande arbete 
kontrolleras. Bostadsområden och verksamheter ska planläggas ur ett insatsperspektiv för en 
snabb och säker insats vid eventuella olyckor. 

Arbetsgivare i framkant 

Räddningstjänstens mål är att det finns tillräcklig kompetens inom alla funktioner utifrån 
kommunens risker. Målets mätetal utgörs av andelen godkända medarbetare i de moment 
som anges i handlingsprogrammet. Målet är att 100 procent av medarbetarna ska vara 
godkända. Räddningstjänstens andra mål är att de ska ha motiverade medarbetare som 
förstår helheten och som känner till organisationens vision och mål. För att mäta detta används 
medarbetarenkät. 
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Förenkla för företagare 

Inom målet att förenkla för företagare arbetar räddningstjänsten mot en ömsesidig förståelse 
med näringslivet för ansvar, brandskydd och räddningsarbete. Mätetalet för målet är antal 
dialoger med stora och mellanstora företag i kommunen. Målet är minst tre dialoger per år.  

2.1.1. Handlingsprogram för Höganäs kommun enligt lagen om skydd mot olyckor. 
Kommunens handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor styr till stor del 
räddningstjänstens arbete. Handlingsprogrammet ska fungera både som ett internt 
styrdokument och som ett underlag för statens tillsyn över kommunens verksamhet. 
Handlingsprogrammet följs upp årligen av räddningschefen. Vid uppföljningen kontrollerar 
räddningschefen att resurserna och riskprofilen inte har förändrats sedan antagandet, att 
målen uppfylls och att de samverkanspartners som räddningstjänsten arbetar med uppfyller 
sin del i samverkan och sina åtaganden. Om det under året sker avvikelser meddelas 
kommunstyrelsen. Vid revision ska handlingsprogrammet antas av kommunstyrelsen. 
 
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska handlingsprogrammet innehålla:  
 kommunens mål för verksamheten (säkerhetsmål, effektmål och prestationsmål), 
 de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser, 
 en beskrivning av hur kommunens förebyggande verksamhet och räddningstjänst är 

ordnad och hur den planeras, 
 en beskrivning av vilken förmåga och vilka resurser kommunen har och avser att 

skaffa sig för att genomföra räddningsinsatser samt 
 förmågan för förhållanden under höjd beredskap.  

 
Vi noterar att handlingsprogrammet innehåller de områden som ska ingå enligt lagen om skydd 
mot olyckor. 

2.2. Intern kontroll 
I räddningstjänstens risk- och väsentlighetsanalys 2022 redogörs för identifierade risker 
avseende personal, säkerhet och verksamhet. För personal finns en risk, för säkerhet tre risker 
och för verksamhet två risker. För respektive risk anges ett riskvärde vilket baseras på 
sannolikheten för inträffande och konsekvensen, planerad hantering av risken samt en 
motivering till risken. 
 
De mest aktuella riskerna lyfts in i räddningstjänstens internkontrollplan. Vi noterar att tre risker 
ingår i internkontrollplanen 2022. De risker som har valts ut är de med högst riskvärde och 
som i risk- och väsentlighetsanalysen angavs skulle hanteras genom kontrollmoment. I 
internkontrollplanen anges vad som ska kontrolleras inom respektive risk samt frekvensen för 
uppföljning. För de risker som ingår ska uppföljning ske halvårsvis i internkontrollarbetet eller 
i tertialrapporter. Vid framtagandet av internkontrollplanen deltar två ledamöter från 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fattar beslut om internkontrollplanen. 
Internkontrollplanen för 2022 beslutades om i december 2021. 
 
I internkontrollplanen 2021 ingick sju kontrollmoment. Uppföljningen av den interna kontrollen 
lämnades till kommunstyrelsen i mars 2022. Av uppföljningen framgår att det i fyra av sju fall 
noterades avvikelser vid kontrollmomenten. Vi noterar att förbättringsåtgärder inte har 
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påbörjats vid tillfället för redovisning för kontrollmomenten med avvikelser. Det framgår inte att 
återrapportering av genomförda åtgärder ska ske till kommunstyrelsen. Riskområdena och 
angivna förbättringsåtgärderna utgörs av: 
 Inköp – Ekonomiavdelningen ska tydliggöra och synliggöra investeringsprocessen 
 Förlorad kompetens – en person ska få extra stöttning under första halvåret 2022 av 

operativ chef 
 Inaktuella krisledningspärmar – pärmarna ska digitaliseras till COSAFE app och det 

ska sedan gå att skriva ut från appen. Det ska endast finnas två fysiska 
krisledningspärmar 

 Sotnings- och brandskyddsobjekt – pandemin har påverkar möjligheten att genomföra 
kontrollen. När pandemin är över kommer sotaren komma in i berörda fastigheter. 

2.3. Uppföljning 
Av genomförd protokollgranskning framgår att kommunstyrelsen tar del av räddningstjänstens 
fullständiga årsredovisning, tertialrapport samt verksamhetsplan och budget. Vi noterar att 
samtliga fält i årsredovisningen 2021 inte är ifyllda. Det saknas text under 3 av 5 av rubriker 
”text till nämnden”. Rubriken ”text till nämnden” återfinns under varje angivet mål eller område 
i årsredovisningen. 
 
Enligt uppgift ska avvikelser från handlingsplanen redovisas i årsredovisningen. Vi kan inte se 
att avvikelser från handlingsplanen redovisades i årsredovisningen 2021. Vi noterar dock att 
kommunstyrelsen tar del av den årliga uppföljningen av kommunens uppgifter enligt lagen om 
skydd mot olyckor. Uppföljningen fungerar dels som en del av den statliga tillsynen som även 
skapar en regional och nationell bild av kommuners verksamhet, dels som kommunens 
egenkontroll. Uppföljningen består av en enkät som räddningschefen fyller i. Uppföljningen av 
2020 redovisades för kommunstyrelsen i april 2021. 2020 års uppföljning innefattade:  

 Intern styrning och kontroll 
 Egenkontroll 
 Resurser – tillsyn, stöd och råd 
 Resurser – deltidspersonal, rekrytering och personalomsättning, räddningsvärn och 

heltidspersonal 
 Tillsyn – brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor 2 kap. 2 § 
 Tillsyn – farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor 2 kap. 4 § 
 Brand- och olycksförebyggande arbete 
 Räddningstjänst 
 Rengöring och brandskyddskontroll 

 
Vi noterar att uppföljning av kommunens uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor 2021 inte 
redovisats för kommunstyrelsen vid tidpunkt för granskningens genomförande. 
 
Enligt uppgift sker muntliga presentationer av räddningschefen kring aktuell information om 
verksamheten fyra gånger per år. Presentationer sker även vid särskilda tillfällen då behov 
finns. 

2.4. Bedömning 
Räddningstjänsten har ett brett uppdrag som innefattar uppgifter som utgår från flera lagrum. 
Vi bedömer att kommunstyrelsen inte fullt ut säkerställer en ändamålsenlig styrning av 
verksamheten. Vi baserar bedömningen på att kommunstyrelsens enbart fastställt ett mål inom 
social hållbarhet för räddningstjänsten. Vi bedömer att styrningen och tillika uppföljning kan 
utökas genom att specificera fler mål som berör fler delar av verksamheten. Detta med 
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anledning av det breda uppdrag räddningstjänsten har. Vi ser positivt på att kommunstyrelsen 
fastställt ett mål för kompetensförsörjningen eftersom det är avgörande att personalen har rätt 
kompetens. Det finns ytterligare mål i kommunens handlingsprogram. Vi bedömer dock att 
nämnden inte på ett tillräckligt sätt följer upp dessa då de enbart delges avvikelser. 
 
Vi ser positivt på att ledamöter från kommunstyrelsen är delaktiga i arbetet med intern kontroll 
eftersom det skapar förankring av verksamhetens utmaningar. Kommunens handlingsprogram 
innehåller fler risker vilket vi bedömer är positivt. Det är av vikt att internkontrollplanen och 
handlingsprogrammet samspelar i syfte att minimera risken att något faller mellan stolarna då 
risker följs upp i två olika processer.  Vi bedömer att den interna kontrollen, såväl planen som 
den underliggande risk- och väsentlighetsanalysen, är översiktlig och kan utvecklas för att 
säkerställa att de största riskerna i räddningstjänstens verksamhet hanteras inom ramen för 
intern kontroll. 
 
Det är enligt vår bedömning inte tillräckligt att kommunstyrelsen enbart tar del av en 
sammanställning eller uppföljning av genomförda kontroller en gång per år. Om 
internkontrollen ska kunna fungera som ett verktyg behöver återrapportering ske oftare än så. 
Intern kontroll är kommunstyrelsens verktyg för att löpande under året tillse och följa upp att 
riskerna i verksamheten hanteras och/eller minimeras och ska inte reduceras till en information 
som kommunstyrelsen ska ta del av när året har gått. En kvalitativt genomförd intern kontroll 
som samspelar med övriga styr- och uppföljningssystem i verksamheten bidrar till en ökad 
kvalité, säkrare verksamhet och tydligare styrning. Det är därför av vikt att de är involverade i 
planeringen och är välinformerade under året. 
 
Handlingsprogrammet följs upp årligen av räddningschefen. Om det sker avvikelser under året 
meddelas kommunstyrelsen det i års- och delårsrapporterna. Vi ser positivt på att avvikelser 
redovisas men bedömer det även som risk då det medför att kommunstyrelsen inte delges en 
fullständig bild av verksamheten. Om enbart avvikelser redovisas riskerar uppföljningen att bli 
otillräcklig. 
 
Kommunstyrelsen följer upp verksamheten genom års- och delårsrapporter. Vi bedömer att 
uppföljningen är otydlig. Bedömningen baseras på att årsredovisningen är svår att följa och att 
det inte alltid går att utläsa information i årsredovisningen. Som exempel saknas det i flera fall 
text under rubriker, texter under angivna mål saknar delvis tydliga kopplingar till målet och det 
saknas värden för när ett mål är uppfyllt. Vi noterar även att inga avvikelser från 
handlingsplanen redovisades i årsredovisningen 2021. Vi kan inte utläsa om det är med 
anledning av att inga avvikelser skett eller om det inte redovisats av andra orsaker. 
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3. Kompetensförsörjning  
Räddningstjänsten i Höganäs består av 19 heltidsanställda brandmän och befäl som 
brandförmän och brandmästare, 12 räddningspersonal i beredskap, en räddningschef, en 
ställföreträdande räddningschef, en operativ räddningschef och en kanslist. 
Räddningstjänsten är organiserad i team om fyra heltidsanställda plus en räddningspersonal i 
beredskap. Organiseringen innebär att räddningstjänsten är beroende av räddningspersonal i 
beredskap då vissa moment kräver att det finns fem tjänstepersoner på plats. I syfte att i högre 
grad kunna säkerställa bemanningen har kommunen köpt in två personbilar utrustade för 
utryckningskörning. Personbilarna används av räddningspersonalen i beredskap i syfte att de 
ska kunna ta sig till olycksplatsen eller brandstationen snabbare än om de var tvungna att 
använda en privat bil.  
 
Räddningstjänsten har inte fastställt en kompetensförsörjningsplan eller en strategi. Analys av 
kompetensbehov sker kontinuerligt vid personalförändringar och baseras på situationen vid 
tillfället och aktuell utveckling eller potentiell framtida utveckling. Av intervjuer framgår att det 
finns en god kännedom om kompetensförsörjningsbehoven men att en utmaning är att 
förutspå pensionsavgångar. Räddningstjänstpersonal har möjlighet att gå i pension från och 
med 58 års ålder. Det uppges finnas en kultur av öppenhet där planer på pensionsavgångar 
meddelas i tid. 
 
Det är överlag låg personalomsättning. Personalomsättningen är högre bland 
räddningspersonal i beredskap (deltidsanställd personal) än bland heltidsanställda. I de fall 
befäl slutar i verksamheten ses återväxten särskilt över då det finns vissa svårigheter att 
rekrytera befäl. Anledningen uppges vara att utbildning av befäl främst sker i egen regi för att 
säkerställa redundans i systemet som är svår att få genom extern rekrytering. Det aktuella 
löneläget samt eventuellt pendlingsbehov påverkar också möjligheten att rekrytera externa 
befäl.  
 
Till följd av kommunens geografiska läge och de specifika förutsättningar det medför har 
kommunen särskilda kompetensbehov. Kommunen har därför en internutbildning för 
räddningspersonal i beredskap som är anpassad efter kommunens riskprofil, utrustning och 
teknik samt taktik vid typolyckor. Utbildningen är på cirka 100 timmar och anpassas i tid och 
placering till de nyrekryterade i syfte att störningen på annat arbete ska blir så liten som möjligt. 
Fördelen med egen utbildning är att den är anpassad kommunspecifika förutsättningar medan 
nackdelen är att utbildningen enbart gäller i Höganäs räddningstjänst och inte ger behörighet 
för vidare befälsutbildningar i utbildningssystemet. Utbildningen baseras på den utbildning som 
ges i statliga skolor. För att utbilda sig till befäl behöver en brandman gå den statliga 
grundutbildningen först. Intervjuade upplever inte detta som en merkostnad då de oavsett 
behöver utbilda personalen i de kommunspecifika förutsättningarna.    
 
Inför denna granskning har räddningstjänsten sammanställt deras utbildning i en 
utbildningsplan. Av utbildningsplanen framgår vilken typ av utbildning som krävs, tidsåtgång 
samt styrdokument och kvalitetssäkring per angiven kompetens. Utbildning sker då enskild 
personal har behov av det eller ett behov identifierats i verksamheten. Enligt uppgift utgår 
utbildningsplanen från kommunens handlingsplan och de prestationsmål som finns. 
 
I verksamhetsstödet (Daedalos) finns möjlighet att logga medarbetares räddningsinsatser, 
aktiviteter, utbildningar, övningar och tester. Systemet utgör även ett planeringsverktyg där 
hela verksamhetens övningar och utbildningar är listade. Ansvarig övningsledare ska 
registrera när medarbetare genomfört utbildning eller övning. För att säkerställa att 
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medarbetare genomför utbildningar med rätt tidsintervall krävs att ansvarig söker fram enskilda 
medarbetare i systemet. Tidsintervall för utbildningar anges i den framtagna utbildningsplanen. 
 
Kompetenser som krävs för arbetet registreras för varje medarbetare i verksamhetssystemet 
med ett tio-årsintervall, därefter måste samtliga kompetenser registreras i systemet på nytt. 
Om en medarbetare saknar en specifik kompetens kan denne inte planeras in för 
arbetsmoment som kräver den specifika kompetensen, till exempel rökdykarledare eller 
chaufför för stegbil. Det finns således ett inbyggt varningssystem som gör att en medarbetare 
inte kan schemaläggas för ett arbetsmoment i räddningsstyrkan där denne saknar erforderlig 
utbildning eller kompetens för arbetsuppgiften.  
 
I verksamhetssystemet finns en årlig uppföljning, ”varning”, på kompetenser om kräver ett 
godkänt tjänstbarhetsintyg från personläkaren. Det avser bland annat rullbandstest och 
lagkravet på antalet årligen genomförda rökdykningar. Varningen kommer sex respektive tre 
månader innan den årliga giltighetstiden går ut. Det krävs sedan manuell uppföljning för att 
säkerställa att samtliga medarbetare har rätt kompetens och att registreringen i systemet blir 
korrekt. Enligt uppgift finns god personalkännedom till följd av att organisationen är liten vilket 
medför att ansvariga har god vetskap om anställdas utbildningsbehov och kompetenser. 
 
Det sker årliga test av valda mål i handlingsplanen genom fullskaliga insatsövningar som 
tidsanalyseras och granskas för att kontrollera att organisationen lever upp till faktiska mål, 
klarar responstider, besitter förmågan och har verktyg att genomföra uppgiften.  

3.1.1. Bedömning 
Vi noterar att kommunstyrelsen inte har fastställt en kompetensförsörjningsplan och/eller 
strategi för räddningstjänsten. Det finns en framtagen utbildningsplan, vilken vi bedömer utgör 
ett bra underlag för verksamheten. Vi vill i sammanhanget betona vikten av att 
kommunstyrelsen i egenskap av räddningsnämnd fastställer en långsiktig 
kompetensförsörjningsstrategi och/eller plan. En kompetensförsörjningsplan, och en utarbetad 
analys av bemanningsbehovet, hade kunnat vara ett stöd i räddningstjänstens arbete samt 
utgöra ett underlag för kommunstyrelsen om åtgärder behöver vidtas för att säkerställa 
bemanningen inom verksamheten för att kunna fullfölja uppdraget. 
 
Vi noterar att det finns ett system för uppföljning av utbildning och kompetens. Vi ser positivt 
på att det finns automatiska varningar samt att detta även följs upp manuellt. Vi ser med fördel 
att kontroller av tillräcklig utbildning och registrering i systemet kan ingå i arbetet med intern 
kontroll, för att ytterligare säkerställa att medarbetare erhåller rätt kompetens inom rätt 
tidsintervall. 
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4. Sammanfattande bedömning och svar på revisionsfrågor 
Vi bedömer att kommunstyrelsen inte fullt ut har säkerställt en ändamålsenlig styrning och 
uppföljning avseende räddningstjänsten. Formerna för den interna kontrollen bedöms vara goda 
men vi noterar möjlighet till utvecklingen genom att säkerställa att handlingsprogrammet och 
internkontrollplanen samspelar. 
 

Frågor Svar 
Säkerställer 
kommunstyrelsen en 
ändamålsenlig styrning av 
verksamheten? 

Nej. Kommunstyrelsen säkerställer inte fullt ut en ändamålsenlig 
styrning av räddningstjänsten. Det finns enbart ett mål som berör social 
hållbarhet vilket inte är tillräckligt för att styra verksamheten. Styrningen 
och tillika uppföljning kan utökas genom att specificera fler mål som 
berör fler delar av verksamheten. Detta med anledning av det breda 
uppdrag räddningstjänsten har. Det är positivt att kommunstyrelsen 
fastställt ett mål för kompetensförsörjningen eftersom det är avgörande 
att personalen har rätt kompetens. Det finns säkerhetsmål, effektmål 
och prestationsmål i kommunens handlingsprogram men 
kommunstyrelsens följer enbart upp avvikelser från dessa. 
 

Genomför kommunstyrelsen 
en tillräcklig intern kontroll i 
verksamheten? 

Delvis. Kommunstyrelsen är delaktig i framtagande av 
internkontrollplanen. Vi noterar att internkontrollplanen enbart innehåller 
tre risker. Kommunens handlingsprogram innehåller fler risker vilket vi 
bedömer är positivt. Det är av vikt att interkontrollplanen och 
handlingsprogrammet samspelar i syfte att minimera risken att något 
faller mellan stolarna. 

Genomför kommunstyrelsen 
en tillräcklig uppföljning av 
verksamheten? 

Nej. Kommunstyrelsens följer upp verksamheten genom års- och 
delårsrapporter men denna uppföljning är otydlig. Bedömningen baseras 
på att det i flera fall saknas text under rubriker, texter under angivna mål 
saknar delvis tydliga kopplingar till målet och det saknas värden för när 
ett mål är uppfyllt. 
 
Räddningschefen följer årligen upp handlingsprogrammet och redovisar 
avvikelser till kommunstyrelsen. Vi ser positivt på att avvikelser redovisas 
men bedömer det även som risk då det medför att kommunstyrelsen inte 
delges en fullständig bild av verksamheten. Om enbart avvikelser 
redovisas riskerar uppföljningen att bli otillräcklig. 

Finns en 
kompetensförsörjningsstrategi 
och har kommunstyrelsen 
vidtagit åtgärder i enlighet 
med strategin? 

Nej. Det finns ingen kompetensförsörjningsstrategi. Verksamheten har 
inför granskningen sammanställt den utbildning som sker i en 
utbildningsplan. Utbildningsplanen anger tidsintervaller för olika 
kompetenser. Det finns ingen dokumenterad plan för långsiktig 
kompetensförsörjning. 

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 
 säkerställa/tydliggöra styrningen genom mål som omfattar räddningstjänstens primära 

arbetsområden, 
 se över behovet av en dokumenterad kompetensförsörjningsplan, 
 säkerställa att internkontrollarbetet omfattar och hanterar de största riskerna i 

verksamheten, samt 
 säkerställa tillräcklig uppföljning av verksamheten. 

 
Höganäs den 22 augusti 2022 

Negin Nazari Lina Hedlund 

Page 356 of 735



 
 
 

13 

Bilaga 1: Källförteckning 
Intervjupersoner: 
 
 Räddningschef  
 Ställföreträdande räddningschef 
 Operativ chef räddningstjänsten 
 Kommunstyrelsens presidium  
 
Dokument: 
 
 Brev ”Angående kompetensförsörjning…” 2022-04-07 
 Budget 2022 (Räddningstjänsten) 
 Grundschema Höganäs räddningstjänst 
 Handlingsprogram för Höganäs kommun 2022 - enligt lagen om skydd mot olyckor. 
 Internkontrollplan 2022 (räddningstjänsten) 
 Medarbetarundersökning räddningstjänsten 2021 
 Reglemente för intern kontroll  
 Risk- och väsentlighetsanalys 2022 
 Uppföljning intern kontroll 2021 (räddningstjänsten) 
 Utbildningsplan (räddningstjänsten) 
 Årsredovisning 2021 
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Upphävande av lönepolicy, policy mot hot och 
våld, personalpolicy samt rehabiliteringspolicy 

KS/2022/1405 
    

Page 358 of 735



 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2022-11-22    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
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Ej tjänstgörande ersättare  Fredrik Eljin (KD) 
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Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Maria Bylund (ekonomichef) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 
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Paragrafer §126 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Christian Johansson (SD) 
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Justerande ……………………………………………… 
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     KS/2022/1405 
§ 126 
UPPHÄVANDE AV LÖNEPOLICY, POLICY MOT HOT OCH VÅLD, 
PERSONALPOLICY SAMT REHABILITERINGSPOLICY 
Sammanfattning av ärendet   
Den 15 mars 2012, § 31, antog kommunfullmäktige den dåvarande lönepolicyn. Den 21 maj 2015, § 
71, antog kommunfullmäktige handlingsplan mot hot och våld. Den 29 september 2016, §§ 107 samt 
110, antogs personalpolicy respektive rehabiliteringspolicy. Dessa fyra styrdokument har blivit ersatta 
av nyare riktlinjer och rutiner varför kommunfullmäktige föreslås upphäva dessa. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 8 november 2022, 
Kommunledningskontoret, lönepolicy, den 6 mars 2012, 
Kommunledningskontoret, rehabiliteringspolicy, den 19 mars 2015, 
Kommunledningskontoret, handlingsplan mot hot och våld, den 19 mars 2015, 
Kommunledningskontoret, personalpolicy, den 19 maj 2016. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva lönepolicy, rehabiliteringspolicy, handlingsplan mot hot och våld samt personalpolicy. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-12-23 
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Upphävande av lönepolicy, policy mot hot och våld, 
personalpolicy samt rehabiliteringspolicy 
Sammanfattning av ärendet 
Den 15 mars 2012, § 31 antog kommunfullmäktige den dåvarande lönepolicyn. Den 21 maj 2015, § 71, 
antog kommunfullmäktige handlingsplan mot hot och våld. Den 29 september 2016 §§ 107 samt 110 
antogs personalpolicy respektive rehabiliteringspolicy. Dessa fyra styrdokument har blivit ersatta av nyare 
riktlinjer och rutiner varför kommunfullmäktige föreslås upphäva dessa. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontoret, lönepolicy, den 6 mars 2012, 
Kommunledningskontoret, rehabiliteringspolicy, den 19 mars 2015, 
Kommunledningskontoret, handlingsplan mot hot och våld, den 19 mars 2015, 
Kommunledningskontoret, personalpolicy, den 19 maj 2016. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att upphäva lönepolicy, rehabiliteringspolicy, handlingsplan mot hot och våld samt personalpolicy. 
 

 

 

 Herman Crespin 
 Kommunchef 

 
 Jasna Kontic 

  HR-konsult 
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LÖNEPOLICY 
 
Reviderad 2012-02-29 
Ledarskapet har betydelse och medarbetarskapet gör skillnad. 
 
MÅLET MED HÖGANÄS KOMMUNS LÖNEPOLITIK  

Höganäs kommun ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som 
kännetecknas av delaktighet och engagemang med en individualiserad syn på 
medarbetaren. Lönepolitiken är ett verktyg för att nå våra ambitioner och ska bidra 
till att vi kan rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare.  
 
Vi som arbetar i Höganäs kommun ska ge kommuninvånarna bästa möjliga service 
utifrån mål och tillgängliga resurser. Lön är en ersättning för utfört arbete och 
utgångspunkten är att lönen ska vara individuell och differentierad, bygga på 
välkända kriterier och avspegla uppnådda mål och resultat. Lönen ska därför 
stimulera den som vågar prova nya lösningar, har ett konstruktivt ifrågasättande, tar 
ansvar för ekonomiska resurser och ständigt arbetar med medborgarfokus.  
 
Vår lönepolitik ska vara tydlig, lätt att förstå och bidra till ett positivt samband 
mellan lön, motivation och ett gott resultat. För att uppnå detta arbetar vi för att den 
lönepolitiska dialogen ska ske i en öppen och förtroendeskapande samverkan mellan 
arbetsgivare, fackförbund och anställda.  
 
Ambitionen är att lönepolitiken ska vara begriplig och känd av samtliga anställda så 
att lönerna upplevs som riktiga, rättvisa och satta på logiska grunder. Lönesättning är 
även ett viktigt ledningsinstrument för arbetet med verksamhetsutveckling och utgör 
därför en viktig chefsuppgift. Cheferna ska vara engagerade i lönesättningen och ta 
ansvar för att lönepolitiken är känd av medarbetarna. 
 
Höganäs kommun är en (1) arbetsgivare. Personal anställs inte av en enskild enhet 
utan av Höganäs kommun, vilket innebär att lönepolitiken och dess tillämpning är 
gemensam för hela kommunen.  
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LÖNEBEGREPPET 

 
 
Lönen är ett resultat av ovanstående tre delar. Den individuella prestationen bygger 
på hur medarbetaren utför sina arbetsuppgifter utifrån lönekriterierna som beskrivs 
längre fram. Lönepolitiken bygger på vad medarbetaren utför i sin yrkesroll, det vill 
säga vilka arbetsuppgifter som ingår och på huruvida yrkesrollen är konkurrensutsatt 
på den rådande arbetsmarknaden. 
 

GRUNDKRAV 

När man har skrivit under sitt anställningsavtal har man också lovat arbetsgivaren att 
man som anställd ska 

• utför det arbete man är anställd för 
• följa ordningsregler 
• följa arbetsmiljöregler  
• samarbeta  
• vara lojal 

 
Detta gäller för hela den svenska arbetsmarknaden, och så även för oss i Höganäs 
kommun. Tillsammans med den anställningsinformation den anställde får vid 
anställning i Höganäs kommun följer ett förtydligande av detta som en 
kompletterande information.  
Skulle någon anställd inte uppfylla grundkraven innebär det ett brott mot 
anställningsavtalet och ska inte hanteras som en lönefråga utan som en arbetsrättslig 
fråga. Har man hanterat detta som en arbetsrättslig fråga men utan förändring från 
den anställde, ska det få konsekvenser även vid lönesättning. Man kan å andra sidan 
inte hävda att man ska ha en hög löneutveckling för att man är bra på att följa 

exempelvis ordningsregler. Eftersom detta är 
grunden i varje anställning, och tydliggjort, 
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finns inget av ovanstående med som ett individuellt lönekriterium.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR LÖNESÄTTNING  

Lönen bestäms vid nyanställning och regleras vid de tillfällen då löneöversyn enligt 
avtal genomförs.  Individuell och differentierad lönesättning tillämpas och lönenivån 
bestäms utifrån 

• marknadsläget 
• kommunens lönekartläggning och arbetsvärdering  
• bedömning av medarbetarens prestationer efter fastställda lönekriterier 

 
Kommunens grundläggande principer för löneöversynen utgår från de centrala 
löneavtalen och våra politiska prioriteringar. 
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RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING VID NYANSTÄLLNING  

Huvudprincipen är att ansvarig chef är ansvarig för att sätta lönen. Chefen väger 
samman ekonomiskt utrymme, rekryteringsläge och konsekvenser för övriga 
anställda inom arbetsplatsen. Lön för nyanställda i en viss befattning kan variera 
inom intervallen ingångslön till 90:e percentilen. Variationen beror på särskilda 
arbetsuppgifter, särskild kompetens eller omvärldsfaktorer. 
 
En jämförelse med redan anställda i liknande befattningar görs och hänsyn tas till 
den 
erfarenhet som förvärvats inom samma verksamhet eller i liknande verksamhet 
utifrån nedanstående faktorer: 

• självständighet 
• särskild kunskap och kompetens utöver yrkeskrav 
• personlig lämplighet 
• svårighet att rekrytera tjänsten, marknadsläget, omvärldsfaktorer 
• löneläget i tidigare anställning i yrket samt lönespännvidden för befattningen 

i Höganäs kommun ska beaktas. 
 
Detta är det enda tillfället då en bedömning av lön görs i förskott. För större 
grupper ger personalavdelningen rekommendationer på ingångslöner. Vid 
lönesättning av nyckelbefattningar ska avstämning ske med personalavdelningen för 
att behålla kommunens lönebild. Även en diskussion med respektive 
nämndsordförande kan vara på sin plats. Personalavdelningen tar kontinuerligt fram 
statistik för alla yrken. I samband med internrekrytering till likvärdig befattning med 
motsvarande befogenheter och ansvar behålls lönen. Vid byte av befattning inom 
kommunen sker lönesättning enligt den nya befattningens löneläge, befogenheter 
och ansvar. Intern konkurrens med lön som medel får inte förekomma.  
 
FÖLJANDE PRINCIPER GÄLLER VID DEN ÅRLIGA LÖNEÖVERSYNEN 

Lönen ska vara ett styrmedel. Prestationer utöver förväntad prestation ska löna sig 
och synas på den löneutveckling alternativt lönenivå som medarbetaren har. En 
medarbetare som presterar högt år efter år har redan en lönenivå som harmonierar 
med prestationen och kan därför inte räkna med en fortsatt lika hög löneutveckling. 
Är det någon som inte presterar vad som förväntas vid en anställning i kommunen 
ska det resultera i ingen eller mycket liten löneutveckling. 
 
Som chef i Höganäs kommun måste du våga stå för dina och kommunens 
värderingar gentemot dina medarbetare. Det är svårt att vara helt objektiv. Därför är 
det bättre med en tydlig subjektiv bedömning än en oklar objektiv värdering. 
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Det är viktigt att komma ihåg att det är lönenivån på den nya lönen som speglar 
medarbetarens prestation och inte lönepåslaget. Vi eftersträvar en god lönespridning 
(minst 30 %) grundat på våra lönekriterier och den individuella lönesättningen. 
 
Enligt de centrala avtalen görs en översyn av samtliga medarbetares löner. 
Förutsättningarna regleras i de centrala avtalen och i de överläggningar som görs 
lokalt med respektive facklig organisation. Kommunfullmäktige fördelar mellan 
generell löneökning och utrymme för särskilda satsningar med hänsyn till avtal, 
ekonomi och andra bedömningar. Koncernledningen fastställer regler och 
strategiska satsningar mellan olika yrkesgrupper samt vidarebefordrar information till 
sina berörda chefer. Respektive chef har, inom fastställda ramar och regler, 
huvudansvar för löneöversyn för sina medarbetare. Personalavdelningen svarar för 
omvärldsbevakning och samordning, fungerar som förhandlingsledare samt 
representerar kommunen som arbetsgivare vid olika förhandlingar. HR-chefen 
ansvarar för kollektivavtalen.  
 

 
 
Bilden beskriver synen på vad det är i arbetet som ger högre lön – och vad som inte 
gör det. 
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LÖNEKRITERIER 

Lönen ska spegla medarbetares sätt att uppfylla arbetets krav och stimulera till 
förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Speciell vikt 
läggs vid våra övergripande lönekriterier som är följande: 
 
Prestation och resultat 

• kompetens, skicklighet, engagemang, flexibilitet 
• hur man löser sina uppgifter och ekonomiskt ansvar 
• bra reslutat och ett bra bemötande. Med andra ord professionell och 

kommunikativ i sin yrkesroll.  
 
Utveckling, förnyelse och initiativförmåga  

• förmåga att förändra syn- och arbetssätt 
• initiativrikedom, förändringsbenägenhet, förnyelseförmåga  

 
Helhetssyn 

• koncerntänkande – ta ansvar även för helheten 
• ansvarstagande för sin roll och verksamhet 
• ansvar utöver grundläggande krav 

 
För att kriterierna ska fungera måste de diskuteras på varje arbetsplats och förankras 
i respektive verksamhet. 
 
För personal med arbetsledande befattningar värdesätts därutöver ledarskapet och 
fullgörandet av arbetsgivarrollen. Vad detta innebär står att läsa i våra ledarkriterier 
(Se bilaga 1). 
 
 
LÖN VID ANDRA TILLFÄLLEN  

Förändrade arbetsuppgifter och ansvarsområden ska normalt ingå i den årliga 
löneöversynen.  
Undantag är övergång till nytt yrke (se lön vid nyanställning). Lönetillägg kan 
tillämpas för medarbetare som får uppdrag under begränsad tid som i väsentlig grad 
avviker från ordinarie arbetsuppgifter och bedöms mer kvalificerade än ordinarie 
arbete. 
Den löpande kompetensutvecklingen som innebär att utföra andra arbetsuppgifter 
föranleder inte lönetillägg.  
 
Andra tänkbara undantag ska hanteras tillsammans med HR-chefen. 
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HUR UPPNÅR VI VÅR LÖNEPOLITIK?  

Viktigaste tillfället för att omsätta lönepolitiken är vid samtal mellan chef och 
medarbetare där målet är att medarbetaren ska förstå grunderna för sin lön.  
 
Lönesamtal ska genomföras (en gång per år individuellt)! Lönesamtalet ska ha 
föregåtts av ett medarbetarsamtal i vilket lönekriterierna har diskuterats. I samband 
med löneöversynen ska chefen värdera medarbetarens prestation och bidrag till 
verksamhetens mål utifrån de lönekriterier som gäller för kommunen och 
verksamheten. För att nå lönepolitiken behöver cheferna uppmärksamma följande: 
 

• Kommunens anställda ska ha individuella och differentierade löner. 
• Lönen ska spegla sambandet mellan mål, resultat och lön.  
• Goda arbetsprestationer ska premieras. Vad som är goda arbetsprestationer 

har sin grund i verksamhetens mål och i lönekriterierna.  
• Chefer ska genomföra årliga medarbetar- och lönesamtal. Se bilaga 2. 
• Medarbetare ska känna till vad som förväntas av dem och vilka lönekriterier 

som påverkar lönen. 
• Chefens ansvar för lönesättning gäller både för tillsvidare- och tidsbegränsat 

anställda. 
 
 
LÖNEKARTLÄGGNING 

Personalavdelningen genomför lönekartläggningar av lönerna i syfte att upptäcka, 
åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader på grund av kön. Resultatet av 
kartläggningen och analysen beaktas inför varje löneöversyn. Löneskillnader får inte 
bero på kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder.  
 
ARBETSVÄRDERING 

Arbetsvärdering sker med hjälp av ett formaliserat system för att uppskatta vilka 
krav arbetet ställer i olika typer av befattningar. 
 
Fyra huvudområden ligger till grund för arbetsvärderingen  

• kunskaper (det man har förvärvat genom utbildning) 
• färdigheter (det man de facto kan utföra) 
• ansvarstagande (utför det som förväntas) 
• arbetsförhållanden (fysiskt, psykiskt och socialt) 

 
 

Page 368 of 735



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

 
 
 

  8 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

BILAGA 1 

LEDARKRITERIER HÖGANÄS KOMMUN 
Reviderade 2012 
 
SER TILL HELHETEN I KOMMUNEN – KONCERNTÄNKANDE 

Inser när fokusering på eget verksamhetsområde ska övergå till att se på helheten. 
Utgår från vem du arbetar för samt deltar i kommungemensamma aktiviteter, till 
exempel ledarforum. 
 
HAR STÄNDIGT FOKUS PÅ VERKSAMHETENS RESULTAT – PENGAR, 
KVANTITET OCH KVALITET 

Utgår i allt arbete från vem du arbetar för och vilket uppdrag du har. Du har ständigt 
fokus på verksamhetens ekonomi och på hur brukare, kommunmedborgare med 
flera uppfattar verksamheten. Du fångar upp signaler till förbättringar och 
förändringar och gör tillsammans med medarbetarna något åt det. I kriterierna ligger 
också att ständigt arbeta med omvärldsbevakning, vårda och utveckla kontakter 
utanför kommunen, vara nyfiken på samhällets utveckling i Nordvästra Skåne, i 
Öresundsregionen, i Europa och i världen, samt att försöka föra tillbaka det man lärt 
sig till kommunen. 
 
KOMMUNICERAR MED MEDARBETARNA OCH BRUKARNA 

Medarbetarna vet och märker vad du vill. Du representerar arbetsplatsen och 
kommunen på ett trovärdigt och positivt sätt. Ser till att det finns många 
mötesplatser, använder ny teknik för att kommunicera men inser att det viktigaste är 
den personliga kontakten.  
 
ARBETAR STÄNDIGT FÖR ATT STÖDJA OCH UTVECKLA SINA 
MEDARBETARE 

Med hjälp av arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och vardagssamtal ser du till att 
stötta och utveckla medarbetarna. Du har ett hälsofrämjande förhållningssätt samt 
visar respekt för medarbetarnas olikheter och behov. 
 
 

1  
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BILAGA 2 

MEDARBETAR- OCH LÖNESAMTAL 
Medarbetarsamtal och lönesamtal hör ihop. Medarbetarsamtalet kallas ibland även 
för utvecklingssamtal. Det är ett längre samtal med ett framåtblickande och 
utvecklande innehåll. Medarbetarsamtalet bör innehålla: 

• Uppföljning av året som gått 
• Inventering av arbetsmiljön 
• Mål och planering inför det kommande året 
• En individuell utvecklingsplan 
• Genomgång av lönekriterierna 

 
Lönen ska ha en verklig koppling till arbetsresultatet vilket ska förklaras under 
lönesamtalet. Inför lönesamtalet ska chefen värdera medarbetarens 
arbetsprestationer utifrån lönekriterierna och utifrån de mål man kommit överens 
om vid medarbetarsamtalet året innan. Lönesamtalet bör innehålla: 

• Bedömning av individuell prestation utifrån, 
o yrkesskicklighet 
o utvecklingsförmåga 
o förmåga att nå mål och goda resultat 
o förmåga att planera, organisera och följa upp arbetet. 

• Beskrivning av lönesättningsprinciper 
 
Avslutning av lönesamtalet sker när medarbetaren får det slutliga beskedet om lön. 
 
I Höganäs kommun kan man ha medarbetarsamtal och lönesamtal vid samma 
tillfälle. Det viktiga i det fallet är att det tydligt framgår att det är två olika samtal. 
Man kan exempelvis ta en kort paus efter medarbetarsamtalet innan man fortsätter 
med lönesamtalet. Det kan också vara så att det skiljer flera månader mellan de olika 
samtalen. Då är det viktigt att det tydligt framgår att lönesamtalet är en uppföljning 
av medarbetarsamtalet. Medarbetar-/lönesamtal sker alltid individuellt, aldrig i 
grupp. 
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INLEDNING 
 

Ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö. 

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i 
verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet 
uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de 
anställdas hälsa och säkerhet 

I 3 kap 2 § Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) står att arbetsgivaren har en skyldighet att 
vidta åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall.  

I Arbetsmiljöföreskrift 1993:2 anges det regler om våld och hot i arbetsmiljön och där står 
det bland annat att  

 arbetsgivaren ska utreda riskerna för våld och hot samt vidta de åtgärder som kan 
behövas 

 arbetet ska ordnas så att riskerna för våld och hot så långt som möjligt förebyggs 

 medarbetarna ska kunna kalla på snabb hjälp 

 alla tillbud och händelser ska utredas och dokumenteras 

 medarbetarna som utsatts för våld eller hot ska snabbt få hjälp 

 

Reglerna gäller alla arbetsplatser och vi ska årligen göra en inventering över samtliga risker. 
Fackliga representanter eller representant för medarbetarna ska medverka i enlighet med 
kommunens samverkansavtal. Åtgärder, vem som ansvarar för vad, tidplan och rutiner 
sammanställs i en handlingsplan. Mall för detta med hjälp och instruktioner finns på 
arbetsnätet under ”Arbetsmiljö och hälsa/arbetsmiljöarbete”.  

 

SYFTE 

Denna övergripande policy och handlingsplan mot hot och våld i arbetslivet ska fungera 
som ett stöd till verksamheter och ledning i syfte att Höganäs kommun ska uppfylla kraven i 
Arbetsmiljölagen.  

 

MÅL  

Höganäs kommun ska inte under några förhållanden acceptera att anställda inom 
kommunen samt förtroendevalda utsätts för någon form av hot och våld i sin arbetsmiljö. 

 

Höganäs kommun ska så långt det är möjligt och rimligt genom lämpliga skyddsåtgärder 
skydda anställda och förtroendevalda mot att bli utsatta för hot och våld. För dem som 
utsatts för sådana handlingar ska kommunen ge lämpligt stöd för att den drabbade ska 
kunna bearbeta det som har hänt för att tryggt kunna utföra de uppgifter som åligger den i 
kommunens verksamheter.  
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Vår målsättning är: 

 

att all personal/förtroendevalda ska veta var och i vilket sammanhang det finns risk för att 
hotfulla eller våldsamma situationer kan uppstå samt 

 

att all personal/förtroendevalda ska känna till rutiner vid en hot - eller våldssituation, så att 
den/de drabbade snabbt kan få hjälp och stöd. 
 

FÖREBYGGANDE ARBETE 

 

En stor del i arbetet mot hot och våld är att ta fram förebyggande åtgärder. Nedan nämns 
de som vi ska arbeta med på samtliga arbetsplatser i Höganäs kommun.  

 

UTBILDNING OCH INFORMATION 

 

Medarbetarna ska ha tillräcklig utbildning och information för att kunna arbeta säkert och 
tryggt. Chefen bör därför tillsammans med medarbetarna, i samband med att man gör en 
handlingsplan även tänka över de utbildningsinsatser som behövs. 

 

Chefens ansvarar för att: 

 i samverkan med medarbetare genomföra riskinventering  

 medarbetarna får information och utbildning hur riskerna kan förebyggas, minskas 
eller tas bort  

 nyanställda, vikarier, och studerande får information och introduktion 

 dokumentera och följa upp alla händelser med hot och våld 

 säkerhetsrutiner för arbetsuppgifter som är riskfyllda är aktuella 

 det utformas en mötesplan inför möte med personer som kan bli hotfulla (tips på 
mötesplan hittar ni i bilaga 1) 

 se till att extra bevakning under eller efter ett möte tillhandahålls där behov finns. 

 

 

Medarbetarna ansvarar för att: 

 följa de regler och rutiner som gäller på arbetsplatsen och bidra till att skapa en god 
arbetsmiljö. 

 Meddela sin chef om man anser det behövas extra bevakning under mötet eller efter 
mötet 
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BEMÖTANDE OCH AGERANDE VID EN HOT-OCH 
VÅLDSITUATION 

 

Hot vid ensamarbete 

I vissa verksamheter förekommer ensamarbete. Att utföra arbete ensam kan innebära en 
stark psykisk påfrestning, särskilt om det är förenat med andra risker, till exempel våld eller 

trakasserier. Ensamarbete kan även innebära en ökad olycksfallsrisk. Det är viktigt att 
arbetstagaren kan känna sig trygg genom exempelvis nödvändiga larmanordningar och 
genom att vid behov kunna konsultera arbetsledningen.  

 

Det är viktigt att på ett professionellt sätt bemöta personer som uppträder aggressivt och 
hotfullt. Använd aldrig våld, uppträd lugnt och håll dig till sakfrågan. För fler tips, läs 
checklista vid akut hot- och våldsituation, bilaga 2. 

 

Hot via sms och e-post 

Spara all information om hotet på din dator, mobiltelefon eller annan plattform som kan 
användas som bevismaterial, även om du skrivit ut informationen på papper. 

 

Hot via telefon 

Vid ett hot per telefon är det viktigt att du kan få personen att upprepa hotet även om du 
hört hotet redan från början. Säg till personen att du inte uppfattade vad som sades och att 
personen får upprepa. Lyssna också på dialekt, bakgrundsljud och röstläge. För fler tips, titta 
på hot via telefon, bilaga 4. Ett tips är att skriva ut checklistan och alltid ha den vid 
telefonen. 

 

Misstänkt brevbomb 

Det är viktigt att aldrig röra en misstänkt brevbomb. Öppna fönster, utrym lokalen och ring 
112. Tips på kännetecken för brevbomb hittar du i Checklista brevbomb, bilaga 3. 

 

 

DOKUMENTATION 

På varje arbetsplats ska det finnas rutiner för 

- riskinventering 

- handlingsplan och uppföljning av tillbud  

- hur man polisanmäler hot och våld 
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CHECKLISTOR 
 

Bilaga 1 

TIPS PÅ FRÅGOR VID UTFORMANDE AV EN MÖTESPLAN 

- Har hot/våld förekommit av personen tidigare?  
- Var och hur har det inträffat?  
- Hur uppstod situationen?  
- Vilka säkerhetsrutiner finns det?  

o Hur är rummet utformat som ni ska vara i?  
o Behövs det en kollega vid mötet? 
o Finns det saker i rummet som kan bli vapen?  
o Finns det överfallslarm?  
o Finns det kollegor som kan bistå om en hot/våld situation uppstår? 

 

Om det uppstår en situation som gör att ni vill avsluta mötet med personen, förklara för 
personen att ni inte kan fortsätta mötet om det inte går att föra en dialog. Förklara bestämt 
och tydligt att mötet är avslutat och be personen lämna lokalen. Om personen inte lämnar 
lokalen tillkalla polis.  
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Bilaga 2 

VID AKUT HOT – OCH VÅLDSITUATION 

 

Det är viktigt att på ett professionellt sätt bemöta personer som uppträder aggressivt och 
hotfullt.  

 Försök lugna vederbörande 

 Vid risk för enskildas liv, ring 112 

 Använd aldrig våld 

 Uppträd lugnt 

 Gör andra uppmärksamma på situationen 

 Vänd inte ryggen till och se alltid till att ha en reträttväg 

 Var uppmärksam på ditt kroppsspråk 

 Var tydlig att ni har rätt att bemötas med respekt och hänsyn på samma sätt som ni 
respekterar motparten 
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Bilaga 3 

BREVBOMB 

 

Kännetecken för brevbomb 

Nedan finns några kännetecken för hur en brevbomb kan se ut.  

 

Etikett med namn och adress (ofta etikett, ej adress på brevet) 

X-tra frankering (ofta överfrankerat) 

Påskrift – ömtåligt, brådskande 

Ljud från försändelsen (metall mot metall, klunkande) 

Ojämn, sned, bucklig form 

Speciallevererat via bud 

Ingen returadress 

Vikt i förhållande till storlek 

 

Personligt, privat eller annan inskränkande text 

Olje – eller fettfläckar 

Styvt, hårt innehåll eller om slag 

Textat felstavat namn, adress och titel 

 

ÅTGÄRDER VID MISSTÄNKT FÖRSÄNDELSE 

 

 RÖR EJ försändelsen 

 Öppna fönster i rummet och närliggande rum 

 Utrym lokaler i riskområdet 

 Larma polis på 112 

 Kontakta säkerhets – och beredskapssamordnaren 

 

Anteckna iakttagelser. 
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Bilaga 4 

HOT VIA TELEFON 

 

Datum:_____________ 

 

Tid___:____ 

 

Hotarens meddelande (låtsas att du inte uppfattat meddelandet och ber 
honom/henne upprepa meddelandet):  

 

 

 

 

Varför gör du det här? 

Tillhör du en särskild organisation?: 

Vad är det för sorts bomb?: 

Var finns den? 

När exploderar den? 

Vad är motivet? 

Vad har du för krav?  

 

IAKTTAGELSER 

 

Verkar hotaren ha lokalkännedom? 

Ja   Nej  

 

Identitet 

 

Man  Kvinna  Pojke  Flicka  

 

Röst 

 

Högljudd   Mörk   

Sluddrig  Svag/tyst  

Ljus   Mjuk  
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Tal 

 

Snabbt  Stammande  

Långsamt  Svordomar  

Förvrängt  Läspande  

Välvårdat  Distinkt  

 

 

Språk 

 

Lokal dialekt  Annan dialekt  

Utländsk brytning  

Annat språk än  

svenska  

 

Status 

Lugn   Upphetsad  

Påverkad  Arg  

Förvirrad  

 

Bakgrundsljud 

Musik   Fordonstrafik  

Flygplan  Kontorsljud  

Maskiner  Röster  

Tv/radio  

 
 

Övrigt:  

 

 

 

 

 

Ditt namn, datum, klockslag 
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DEFINITION:  

Med rehabilitering menas åtgärder av medicinsk, social och 
arbetslivsinriktad art som görs för att hjälpa sjuka och skadade att få 
tillbaka bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar för ett 
normalt liv. Med arbetslivsinriktad rehabilitering menas de insatser 
som behövs för att den som drabbats av sjukdom eller skada ska återfå 
arbetsförmåga och förutsättningar att försörja sig själv genom anställning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fastställt av: Kommunfullmäktige 

       För revidering ansvarar: HR-avdelningen 

       För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: HR-avdelningen 

       Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 
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INLEDNING 

I Höganäs kommun är arbetet med förebyggande insatser och rehabilitering en viktig del av 
en god personalpolitik. En tydlig rehabiliteringsprocess syftar till att sjukskrivna medarbetare 
så snart som möjligt ska återgå i arbete. Alla kan drabbas av sjukdom, skada eller andra 
situationer i livet då sjukskrivning från arbetet under en kortare eller längre period kan bli 
aktuellt.  

Som arbetsgivare har Höganäs kommun en lagstadgad skyldighet att tidigt uppmärksamma 
ohälsa bland medarbetare och vidta åtgärder i förebyggande och rehabiliterande syfte. Detta 
dokument är ett stöd i arbetet med hantering av ohälsa och sjukfrånvaro och arbetslivsinriktad 
rehabilitering. Höganäs kommuns rehabiliteringspolicy tydliggör bland annat arbetsgivarens 
förhållningssätt, ansvar för rehabilitering och samverkan mellan olika parter som kan vara 
involverade i rehabiliteringsarbetet. Policyn lyfter även vikten av det förebyggande arbetet 
med ohälsa. 

 

MÅL OCH SYFTE 

 
Höganäs kommuns mål är att arbeta hälsofrämjande samt minimera sjukfrånvaron genom 
att bedriva en tidig och aktiv rehabilitering.  

 

STRATEGI 

 
Höganäs kommuns synsätt är att hälsa är en arbetsmiljöfråga och ska integreras i den dagliga 
verksamheten. En tidig och aktiv rehabilitering är viktig i arbetet med hälsa och sjuktal, men 
för att långsiktigt lyckas med hälsa som arbetsmiljöfråga måste även ett främjande och ett 
förebyggande arbete innefattas. Därför består rehabiliteringspolicyn av tre delar där det i varje 
del förtydligas hur man kan arbeta mot friskare arbetsplatser: 
 

 en första del som belyser det hälsofrämjande arbetet med fokus på det friska 

 en andra del som belyser det förebyggande arbetet med fokus på insatser 

 en tredje del som belyser våra rutiner i en rehabiliteringsprocess och vem som 
ansvarar för vad 
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1. ATT FRÄMJA HÄLSA  
 

För att långsiktigt kunna påverka sjukfrånvaron behöver vi tänka främjande. Det innebär att 
fokusera på det friska, inte bara det sjuka. Förutom friskvård och hälsosammare livsstil 
handlar hälsofrämjande till exempel om hur arbetet organiseras så att ansvar och befogenheter 
följs åt, hur chefen formulerar mål och följer upp dem, och hur stora arbetsgrupperna är i 
förhållande till vad det är för verksamhet man arbetar med. Genom att inventera, bevara och 
utveckla friskfaktorer kan medarbetarnas välmående gynnas.  

Arbetsplatsens friskfaktorer kan delas upp på arbetsuppgiften, arbetsgruppen och 
organisationen och är viktiga att ta hänsyn till i all planering: 

 Arbetsuppgiftens friskfaktorer handlar om att i största mån vara delaktiga och ha eget 
ansvar, med möjlighet till utveckling och känslan av att det man gör är meningsfullt 
och att ens kunskaper tas tillvara.  

 Arbetsgruppens friskfaktorer startar med rak kommunikation inom gruppen.  

 Organisationens friskfaktorer utgår från ledarskapet: lyhörda chefer som har 
förståelse för medarbetarnas arbetssituation, är närvarande i det dagliga arbetet, ger 
tydliga riktlinjer och ger feedback för utfört arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETTA KAN FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN OCH HR HJÄLPA TILL MED: 

I det hälsofrämjande arbetet kan du få stöd genom att HR kan stötta och vägleda i 
hur du arbetar i enlighet med kommunens samverkansavtal vars syfte är att öka 
medarbetarnas delaktighet och inflytande.  

 

Ibland behövs hjälp av utomstående för att klargöra organisationsstrukturer och få 
stöd i ledarskaps- och arbetsrättsfrågor för att få en tydlighet och struktur. Här kan 
både HR och företagshälsovården vara till hjälp beroende på vad det gäller. 

 

 

 

arbetsrätt 
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2. ATT FÖREBYGGA OHÄLSA 
 
Förbyggande handlar om att avvärja fysiska och psykosociala hälsoproblem, minska 
riskfaktorer för ohälsa och skydda från faror. För att förebygga ohälsa ska Höganäs kommun 
arbeta aktivt med att upptäcka ohälsa i tid med hjälp av ett utarbetat systematisk 
arbetsmiljöarbete. Att arbeta aktivt med arbetsmiljön handlar till stor del om att förebygga 
ohälsa och olycksfall i den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Chefen ska vara 
uppmärksam på tidiga signaler på ohälsa (se bilaga 1) och medarbetare ska uppmuntras till att 
be om ett samtal om något inte är som det ska.   

 

Ett förebyggande arbete innebär även att: 

 chefen kan och använder sig av rehabsystemet Adato som hjälp i det förebyggande 
och rehabiliterande arbetet 

 chefen informerar alla medarbetare om de regler och rutiner som gäller vid 
sjukfrånvaro och rehabilitering 

 chef går igenom frånvarostatistiken varje månad  

 chef kontaktar den sjukskrivne inom fem dagar  

 chefen genomför samtal med de medarbetare som ofta är borta (efter fyra tillfällen) 
eller visar tecken på ohälsa 

 tillsammans se till att ordningsregeln rökfri arbetstid följs 

 information om Höganäs kommuns friskvårdsbidrag och utbud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETTA KAN FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN OCH HR HJÄLPA TILL MED: 

I det förebyggande hälsoarbetet kan du få stöd genom utbildningar i arbetsmiljöarbetet och 
Höganäs kommuns rutiner. Med rehabiliteringsverktyget Adato får du som chef signaler om 
när ett rehabiliteringsärende ska påbörjas. Adato, som kommer att vara integrerat med 
Höganäs kommuns personalsystem, bevakar automatiskt sjukfrånvaron för alla medarbetare. 

 

Genom Företagshälsovården kan du få tillgång till expertresurser i form av arbetsmiljöingenjör 
eller ergonom som kan användas i samband med skyddsrond exempelvis. Likaså kan 
Företagshälsovården i god tid erbjuda samtalsterapi och konflikthanering. 

 
HR-avdelningens har även en friskvårdskoordinator som gärna kommer ut och informerar 
om kommunens friskvårdsutbud och inspirerar till utnyttjade av dessa. 

 

 

 

 

 

Page 385 of 735



  6 (8) 

 

 

 

 
 

  HÖGANÄS KOMMUN   
 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

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

WWW.HOGANAS.SE 

 

 

3. ATT ÅTGÄRDA OHÄLSA 
(ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING) 
 
När behov av arbetslivsinriktad rehabilitering uppstår ska rehabiliteringsprocessen 
påbörjas så snart det är möjligt. Detta görs genom att ett rehabiliteringsärende skapas i 
rehabsystemet Adato. Rehabiliteringens mål ska vara medarbetarens återgång till ordinarie 
arbete enligt gällande anställningsavtal. Går inte det ska återgång till arbete med placering 
inom den egna förvaltningen eftersträvas. Återgång till arbete med placering inom hela 
Höganäs kommun är ett tredje och sista omplaceringsalternativ.  

 

3.1 NÄR INTRÄDER ARBETSGIVARENS 
REHABILITERINGSSKYLDIGHET?  

Om en eller flera av punkterna nedan är uppfyllda börjar Höganäs kommuns 
rehabiliteringsskyldighet att gälla.  
 

 När medarbetaren har varit helt eller delvis sjukskriven i fyra veckor  

 När medarbetaren har upprepad korttidssjukfrånvaro (4 sjuktillfällen under ett år)  

 När medarbetaren själv begär en utredning 

 När chefen anser att en utredning behöver göras  
 

3.2 ETT FÖRSTA SAMTAL 

Chefen ska alltid ha en första kontakt med den sjukskrivne senast femte dagen för att stämma 
av hur det står till. När däremot någon av de tre orsakerna ovan förekommer kallar chefen 
medarbetaren till ett samtal för att undersöka om det finns behov av speciella insatser. Det är 
i detta samtal lämpligt att informera om processen för rehabilitering och arbetsgivarens 
riktlinjer för medarbetaren så att bägge parter vet vad som kan förväntas. Inför samtalet är 
det viktigt att informera medarbetaren att den har rätt att ha med sig en facklig företrädare.  

REHABILITERINGSBEHOV FÖRELIGGER INTE 

Om chef och medarbetaren vid samtalet kommer fram till att det inte finns behov av 
rehabiliterings- eller anpassningsåtgärder kan medarbetaren återgå i arbete och därmed 
avslutas arbetsgivarens rehabiliteringsutredning. Detta ska dokumenteras i rehabsystemet 
Adato. 

REHABILITERINGSBEHOV FÖRELIGGER 

Om det under samtalet mellan chef och medarbetare kommer fram att rehabiliteringsbehov 
finns ska chef göra en rehabiliteringsutredning och handlingsplan för återgång till arbete 
tillsammans med medarbetaren. Handlingsplanen ska innehålla planerade rehabiliterings- och 
anpassningsåtgärder som berörda kommit överens om. Även en utredning av arbetsförmåga 
kan behöva göras i detta skede. Särskilda dokument i form av guider och blanketter för dessa 
steg finns i rehabsystemet Adato. 
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3.3 VEM ANSVARAR FÖR VAD? 

Ett väl fungerande rehabiliteringsarbete kännetecknas av ett gott samarbete mellan 
medarbetare, chef, försäkringskassa, företagshälsovård eller annan behandlande läkare och om 
medarbetaren så önskar, facklig företrädare.  

ARBETSGIVARE (CHEF) 

Chefer har ett lagstadgat rehabiliterings- och anpassningsansvar för sina medarbetare och 
ansvarar för att ta initiativ för rehabiliteringsprocessen genom att undersöka behov av 
rehabilitering. Chefer ska se till att rehabiliteringen kommer igång så tidigt som möjligt samt 
att en kontinuerlig kontakt upprätthålls under medarbetarens frånvaro och att det finns en 
fullgod dokumentation av åtgärder, aktiviteter och överenskommelser som gjorts i 
rehabiliteringsarbetet. Mycket av chefens ansvar handlar om att stödja sin medarbetare genom 
processen genom att informera om villkoren i rehabiliteringen och att närvara vid alla möten 
och följa hela processen. Det är chefen som ansvarar för uppföljning och planering av åtgärder 
samt att en kontinuerlig kontakt och möten sker med medarbetaren. Medarbetaren ska själv 
inte behöva ringa och boka sina möten utan det förväntas att chefen är den samordnande 
parten för att underlätta för den sjukskrivne.  

 

I ”rehabiliteringskedjan” (se bilaga 2) som är framtagen av Försäkringskassan framgår på ett 
överskådligt sätt vad som ingår i de olika stegen från det att en medarbetare varit sjukskriven 
från och med 3 och upp till 12 månader. Det är viktigt som chef att känna till hur 
rehabiliteringskedjan fungerar eftersom det ökar förutsättningarna för att medarbetaren ska 
få rätt åtgärder i tid. Rehabsystemet Adato skickar automatiska påminnelser via e-post när de 
olika stegen i rehabiliteringskedjan nås.  

MEDARBETARE 

Medarbetare har ett lagstadgat ansvar att efter bästa förmåga aktivt medverka i sin 
rehabilitering. Om medarbetaren medvetet inte medverkar i sin rehabilitering kan 
arbetsgivaren inte fullfölja sin rehabiliteringsskyldighet. Att aktivt medverka innebär att lämna 
de upplysningar som behövs för att kartlägga behovet av rehabilitering, delta i utredningen 
och planeringen av lämplig rehabilitering samt anmäla ändrade förhållanden till 
Försäkringskassan och arbetsgivaren. Medarbetare ska även sjukanmäla sig första dagen till 
sin närmsta chef samt lämna läkarintyg från och med 8:e kalenderdagen. I alla delar av 
rehabiliteringsprocessen har medarbetaren rätt till att ha med en facklig företrädare och bör 
även informeras om detta.  

 

FÖRSÄKRINGSKASSAN 

Försäkringskassan ska utreda rehabiliteringsbehovet och samordna de insatser från 
arbetsgivare, hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och andra 
myndigheter som behövs för att den sjukskrivne ska kunna återgå i arbete. 
Samordningsansvaret betyder inte att Försäkringskassan övertar det ansvar respektive 
rehabiliteringsaktör har för genomförande och kostnader för insatser för den sjukskrivne. Vid 
bedömningen av individens rehabiliteringsbehov är det viktigt att ta med så mycket 
information som möjligt. Informationen ska bygga på vad individen själv anser, vad 
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arbetsgivarens utredning om rehabiliteringsbehov visar, vad läkaren skrivit i sina intyg samt 
utlåtanden och vilka möjligheter det finns på arbetsplatsen. Har inte Försäkringskassan 
tillräcklig information kan den ta initiativ till ett avstämningsmöte under pågående 
sjukskrivning. I avstämningsmötet deltar individen, eventuell läkare eller person från 
företagshälsovården och arbetsgivare. På mötet diskuteras medicinskt tillstånd, arbetsförmåga 
samt behov av och möjligheter till rehabilitering. Medarbetaren ska även informeras om och 
ges möjlighet till att ha med sig en facklig representant.  

 

3.4 PLAN FÖR ÅTERGÅNG I ARBETE 

Syftet med att göra en plan för återgång i arbete är dels att klarlägga vad medarbetaren på 
grund av sin sjukdom kan och inte kan göra, dels att ta ställning till vilka åtgärder som krävs 
för att medarbetaren ska komma tillbaka till arbetet. Om medarbetaren behöver 
arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder ska det diskuteras vilka åtgärder som är möjliga och 
lämpliga. För detta arbete med planen finns en mall som hjälp i Adato. 
 

OMPLACERING 

Om det efter genomförd rehabilitering, där arbetsgivaren har provat alla lämpliga åtgärder för 
rehabilitering och anpassning, har konstaterats att återgång till ordinarie arbete inte är möjligt, 
är det arbetsgivarens skyldighet att göra en omplaceringsutredning. En omplaceringsutredning 
omfattar hela kommunen, vilket innebär att samtliga arbetsplatser inom kommunen ska vara 
beredda på att det finns personer som har företrädesrätt till lediga tjänster. Detta under 
förutsättning att personen i fråga har tillräckliga kvalifikationer, eller genom mindre 
utbildningsinsatser erhåller tillräckliga kvalifikationer för den lediga tjänsten. När en 
omplaceringsutredning görs tittar man dels på alla tjänster som för tillfället är lediga samt om 
man känner till att någon tjänst kommer att bli ledig under den närmaste framtiden till exempel 
på grund av pension. Det är inte möjligt att gå förbi en sådan person och den ska då erbjudas 
tjänsten (LAS § 7). En grundlig utredning av befintliga och kommande vakanta tjänster ska 
göras inom två veckor. För att den vakanta tjänsten ska bli aktuell för omplaceringen måste 
den inträda inom ramen för personens uppsägningstid. Använd mallen för 
omplaceringsutredning i Adato som hjälp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETTA KAN FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN OCH HR HJÄLPA TILL MED: 

Företagshälsovården kan fungera som sakkunnig och opartisk rådgivare i 
samband med planering för återgång i arbete och kan även stå för medicinsk 
bedömning samt ge förslag till rehabiliteringsåtgärder.  

 

HR-avdelningen kan vid behov fungera som stöd i rehabiliteringsprocessen i 
form av rådgivning vid bidragsansökningar, ansvarar för utbildning av chefer och 
skyddsombud i rehabiliteringsarbetet. 
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BILAGA 1 

VARNINGSSIGNALER, SYMPTOM OCH BETEENDEN 
NÄR DU IDENTIFIERAR NÅGON MED PROBLEM 
Du som chef och kollega har ansvar för att känna igen och identifiera nedsatt och/eller förändrad 
arbetsplatsprestation och agera därefter. Du ska inte diagnostisera!  

 
Nyckelorden är upprepade och fortsatta arbetsrelaterade problem. Det är när du börjar se mönster 
som du ska dokumentera. Du kan använda följande lista som checklista. 
 

 Går ifrån utan lov. 

 Hög sjukfrånvaro. 

 Upprepad sjukdomsfrånvaro på två till fyra 
dagar. 

 Ser ovårdad ut, speciellt på morgnar eller 
efter lunch. 

 Lovar saker men utför dem ej. 

 Håller sig undan arbetsuppgifter. 

 Konstiga förklaringar till frånvaro. 

 Begär ofta kompledigt och/eller semester 
med kort varsel. 

 Tar långa pauser. 

 Vill ofta sluta tidigare. 

 Isolerar sig från arbetskamraterna. 

 Förnekar bestämt nedsatt arbetsprestation. 

 Lynnig, tappar humöret, nedstämd. 

 Besöker ofta andra enheter och/eller får 
ofta besök av någon från annan enhet. 

 Oförklarliga minnesluckor.  

 Ändrade vanor och/eller rutiner. 

 Ser nedgången och härjad ut efter 
ledigheter. 

 Stor motståndare mot även små 
förändringar i arbetsrutinerna. 

 Gör osammanhängande och/eller 
irrelevanta uttalanden. 

 Onormalt många privata telefonsamtal. 

 Talar onormalt mycket om egna krämpor, 
ofta kroniska. 

 Glädjelös, ingen entusiasm. 

 Ökar eller minskar i vikt över en kort tid. 

 Onormalt misstänksam. 

 Extra känslig. 

 Nervös, orolig, rastlös. 

 Irriterar sig på allt och alla. 

 Frustrerad. 

 Passiv. 

 Olyckor på arbetet och i hemmet. 

 Säger sig vara ointresserad av arbetet.  

 Allmänt glömsk. 

 Svänger mellan superduktig och slarvig. 

 Påverkad av alkohol/droger på arbetet.  

 Försämrad omdömesförmåga. 

 Håller ej tidsplaner när ett arbete ska vara 
klart. 

 Klagomål från andra på personen. 

 Konstiga förklaringar när ovanstående 
påpekas. 

 Tar onödiga risker. 

 Kommer inte ihåg instruktioner, glömmer 
detaljer. 

 Tar sämre beslut. 

 Klarar inte akuta situationer. 

 Sämre kvalitet och kvantitet i arbetet. 

 Överreagerar på verklig och/eller inbillad 
kritik. 

 Stora svängningar i arbetsmoralen 

 Lånar pengar från arbetskamrater. 

 Upprepad och tvångsmässig kritik av 
kommunen/förvaltningen/ledningen. 

 Upprepade krav på omplacering. 

 Avundsjuk på andra. 
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DAG 1–90  

De första 90 dagarna av sjukperioden bedömer Försäkringskassan om den anställda kan klara 
av sitt vanliga arbete. Försäkringskassan ska också ta reda på om du som är arbetsgivare har 
möjlighet att tillfälligt erbjuda den anställda andra arbetsuppgifter, eller att anpassa 
arbetsplatsen eller arbetsförhållandena på ett sådant sätt att det blir möjligt för den anställda 
att arbeta trots sin sjukdom. Den anställda har bara rätt till sjukpenning om han eller hon 
varken kan utföra sitt vanliga arbete eller något annat arbete som du som arbetsgivare tillfälligt 
kan erbjuda.  

 

DAG 91–180  

När en anställd har varit sjukskriven en tid ska Försäkringskassan ta reda på om du som är 
arbetsgivare har möjlighet att erbjuda den anställda något annat arbete som han eller hon 
klarar av trots sin sjukdom. Efter 90 dagar har den anställda bara rätt till sjukpenning om han 
eller hon inte kan utföra något arbete alls hos sin arbetsgivare. Den anställda har rätt att vara 
ledig från sin anställning för att prova på ett annat arbete och se om han eller hon kan klara 
av det trots sin sjukdom. 

 

DAG 181– 365  

Om den anställda fortfarande inte kan arbeta på grund av sin sjukdom när det har gått 180 
dagar ska Försäkringskassan undersöka möjligheterna att ta tillvara den anställdas 
arbetsförmåga utanför din verksamhet. Om den anställda klarar av något arbete på den 
reguljära arbetsmarknaden har han eller hon inte rätt till sjukpenning. Det gäller dock inte om 
Försäkringskassan bedömer att den anställda med stor sannolikhet kommer att kunna gå 
tillbaka till ett arbete någonstans i din verksamhet före dag 366. Då bedöms arbetsförmågan i 
förhållande till ett arbete hos dig som arbetsgivare även efter dag 180.  

 

EFTER DAG 365  

Från och med dag 366 bedöms den anställdes arbetsförmåga alltid i förhållande till alla arbeten 
på den reguljära arbetsmarknaden. 

 

BILAGA 2 
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DEFINITION:  

En personalpolicy är ett arbetsgivardokument som uttrycker 
kommunens personalpolitiska värderingar och övergripande mål.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fastställt av: Kommunfullmäktige 

       För revidering ansvarar: HR-avdelningen 

       För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: HR-avdelningen 

       Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 
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INLEDNING 
Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi som 
arbetsgivare står för och vad vi vill uppnå med vår personalpolitik. Personalpolicyn är ett övergripande idé- 
och styrdokument som gäller för kommunens samtliga arbetsplatser.  
 

HÖGANÄS KOMMUN VÄXER 
TILLSAMMANS HAR VI ETT GEMENSAMT UPPDRAG! 

Det finns många skäl till att arbeta i Höganäs kommun. Den viktigaste är att vi arbetar med 
meningsfulla uppgifter som våra medarbetare kan känna stolthet över. Vi spelar en viktig 
roll i kommunens utveckling som ger höganäsborna service av god kvalité inom många 
verksamhetsområden. Vi ska göra det så bra som möjligt för så många som möjligt och vi 
ska vara proffs i livets alla skeden. 

 

Personalpolicyn beskriver värderingar och förhållningssätt som är viktiga både i relationerna 
mellan arbetskamrater på kommunens arbetsplatser och till de människor vi möter i arbetet. 
Policyn beskriver också vilka förväntningar Höganäs kommun har på dig som medarbetare 
och vad du kan förvänta dig av oss som arbetsgivare. 

 

Att arbeta i en mindre kommun kan sammanfattas med orden: närhet ger helhet! I 
Höganäs kommun arbetar vi nära varandra där samarbete mellan olika yrken är viktigt. Vi är 
även av den uppfattningen att chefer och medarbetare hör ihop och är varandras 
förutsättningar för att lyckas i sin verksamhet. Policyns struktur är därför uppdelad i såväl 
chefens ansvar som medarbetarens.  
 

MÅL OCH PROFILOMRÅDEN  

Vår personalpolitik bygger på kommunens vision och dess olika strategier En utav 
strategierna är ”odla lärandekultur” som ur ett medarbetareperspektiv handlar om målet om 
att ha motiverade medarbetare som förstår helheten och känner till organisationens vision 
och mål. Våra ledord i måluppfyllandet är kommunikation och koncerntanke – genom att 
kommunicera och samarbeta över avdelnings- och förvaltningsgränserna når vi bättre 
resultat. 
 
För att nå upp till våra ambitioner behöver vi som arbetar i Höganäs kommun särskilt 
uppmärksamma följande profilområden:  
 

 Arbetsmiljö och hälsa  

 Förnyelse och utveckling  

 Attraktiva anställningsvillkor  
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
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ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA 
TILLSAMMANS SKAPAR VI DEN GODA ARBETSPLATSEN  

 
I Höganäs kommun vill vi ha arbetsplatser där alla medarbetare har likvärdiga möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter och ett arbetsklimat som kännetecknas av öppenhet, respekt och 
kamratskap. På kommunens arbetsplatser tolereras inga former av kränkande särbehandling, 
diskriminering eller trakasserier. För verksamhetens utveckling krävs att medarbetarnas 
kunskap och idéer tas till vara i dialogbaserade arbetsformer. Arbetsmiljöarbetet bedrivs på 
ett sätt som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv i enlighet med kommunens 
arbetsmiljöpolicy. 

 

ROLLER OCH ANSVAR 

 

Som medarbetare ska du… Som chef ska du även… 
 

 ta ansvar för din möjlighet till 
inflytande och vara delaktig i syfte 
att utveckla verksamheten  

 bemöta alla med respekt  

 ta ansvar för ett gott samarbete och 
bidra till ett bra arbetsklimat  

 delta i verksamhetens utformning 
och aktivt söka 
information/kunskap om 
verksamhetens mål och resurser  

 medverka aktivt i arbetsmiljöarbetet 

 följa arbetsmiljöregler 

 anmäla olycksfall och tillbud 

 rapportera misstankar om 
kränkande särbehandling, 
diskriminering eller trakasserier 

 

 

 

 inse värdet och syftet med 
samverkan och ansvara för att 
skapa förutsättningar för att 
samverkan ska ske  

 vara tillgänglig för dialog med 
medarbetare  

 bedriva ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete  

 förebygga sjukdom och olycksfall i 
arbetet 

 organisera, leda, samordna och följa 
upp arbetsmiljöarbetet 

 utreda olycksfall och tillbud 

 väga in jämlikhetsperspektiv i alla 
verksamhetsfrågor och beslut 
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FÖRNYELSE OCH UTVECKLING  
TILLSAMMANS SKAPAR VI EN LÄRANDE KULTUR 

 
Genom att fokusera på att utveckla våra medarbetares kompetenser parallellt med de 
utmaningar som medarbetarna och kommunen står inför ökar både arbetstillfredsställelse 
och kvaliteten på vår service. Därför stödjer vi utveckling och rörlighet tvärs i 
organisationen och uppmuntrar till kompetensutveckling, stödjer fritidsstudier och tar 
tillvara lärande som sker i det dagliga arbetet. Detta är ett förbättringsområde som ligger i 
fokus. Medarbetarsamtalen är det främsta verktyget för att chef och medarbetare att i dialog 
identifiera önskemål om utveckling och bygger på båda parters engagemang.  
 

ROLLER OCH ANSVAR 

 

      Som medarbetare ska du…          Som chef ska du även… 
 

 ta ansvar för din utveckling genom 
att visa på engagemang under 
medarbetaresamtalet 

 ta vara på lärsituationer och dela 
med dig av din kunskap och 
erfarenhet  

 ta egna initiativ för att utvecklas i 
ditt arbete och använda din 
kompetens för att utveckla 
verksamheten  

 bidra med konstruktiv kritik som 
leder till utveckling 

 

 ansvara för att medarbetarsamtal 
ska genomföras minst en gång per 
år med alla medarbetare  

 i kommunikation med 
medarbetarna vara lyhörd för 
utökad kompetens efter 
verksamhetens behov  

 göra ditt bästa för att 
uppmärksamma den enskilda 
medarbetarens potential och 
använda denna på bästa möjliga sätt  

 identifiera nätverk och använda 
dem för att få in nya idéer i 
organisationen  
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ATTRAKTIVA ANSTÄLLNINGSVILLKOR  
TILLSAMMANS VERKAR VI FÖR EN INDIVIDUALISERAD 
MEDARBETARSYN 

 
Vi anser att attraktiva anställningsvillkor främst handlar om arbetstid och lönepolitik och 
ser positivt på att skapa möjligheter till flexibel arbetstid, önskad sysselsättningsgrad, 
distansarbete och förändrat arbetsinnehåll. Med andra ord eftersträvar vi individuella 
lösningar vad gäller detta i så hög utsträckning som det är möjligt för verksamheten. 
Kommunens lönepolitik ska främja måluppfyllelse och verksamhetsutveckling samt bidra till 
att vi kan rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Lönepolitiken måste vara 
konsekvent och väl förankrad för att lönesättningen ska motivera effektivitet och kvalitet. 
Därför är kommunens lönepolicy ett viktigt verktyg i sammanhanget där lönekriterier är 
tydligt formulerade, kommunicerade och diskuterade på arbetsplatsen. 

 

ROLLER OCH ANSVAR 

 

    Som medarbetare ska du…           Som chef ska du även… 
 

 arbeta för att uppfylla de mål som 
gäller inom din verksamhet  

 arbeta enligt de individuella målen 
och din utvecklingsplan 

 vara engagerad i Höganäs 
kommuns lönekriterier 

 

 

 ansvara för att alla medarbetare 
känner till verksamhetens mål och i 
dialog konkretiserar uppdraget så 
att arbetstiden används effektivt  

 följa upp arbetsresultat så att 
kopplingen till lön blir tydlig  

 sätta lön vid nyanställning  

 följa upp varje medarbetares 
arbetsresultat genom medarbetar- 
och lönesamtal 

 arbeta för ett hållbart arbetsliv med 
fokus på att upprätthålla balansen 
mellan privatliv och arbetsliv  

 hålla en dialog utifrån 
lönekriterierna 
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FRÅN ORD TILL HANDLING… 
TILLSAMMANS TAR VI ANSVAR! 

Personalpolicyn blir verklighet när vi tar ett gemensamt ansvar för att gå från ord till 
handling. Den görs levande genom att varje arbetsplats kontinuerligt har en dialog om vad 
policyn innebär. Detta kan förslagsvis ske vid arbetsplatsträffar, vid introduktion av nya 
medarbetare, vid utbildningar med mera. Som hjälp i dialogen finns ett informationspaket 
med ett antal övningar kring personalpolicyn. Du hittar denna på arbetsnätet. Ett tips kan 
även vara att skicka ut policyn som ett läsartips via mejl. 

 

Policyns ambitioner kompletteras med kommunens övriga policyn som vägleder inom dels 
lagstadgade, dels personalpolitiska sakfrågor. De utgör ett stöd för både chefer och 
medarbetare i både det förebyggande arbetet, men även i situationer där en 
kommungemensam rutin är nödvändig.  

 

 

LÄS MER PÅ ARBETSNÄTET… 

 Arbetsmiljöpolicy 

 Alkohol- och drogpolicy 

 Handlingsplan mot kränkande särbehandling 

 Jämlikhetsplan 

 Lönepolicy 

 Policy mot hot och våld 

 Rehabiliteringspolicy 
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Redovisning samt granskningsrapport av erhållet 
partistöd för 2021 samt utbetalning av partistöd för 

2023 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2022-11-22    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) 
Pia Lidwall (KD) 
Lennart Nilsson (S) 
Christian Johansson (SD) 
Eva Hemström (C) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Fredrik Eljin (KD) 

Göran Lock (MP) 
Louise Stjernquist (L) 
Sandra Kovács (M) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Maria Bylund (ekonomichef) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 08:45-10:15 
  
Paragrafer §127 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Christian Johansson (SD) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Christian Johansson (SD)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2022-11-29 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-11-29 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2022/142 
§ 127 
REDOVISNING SAMT GRANSKNINGSRAPPORT AV ERHÅLLET 
PARTISTÖD FÖR 2021 SAMT UTBETALNING AV PARTISTÖD FÖR 2023 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunfullmäktige ska årligen ta ställning till om ett parti har rätt till partistöd. Detta enligt 
reglemente avseende kommunalt partistöd, kommunal författningssamling (KFS 2017:26). Partistöd 
betalas ut årligen i förskott efter beslut av fullmäktige. Det lokala partistödet i Höganäs kommun utgår 
till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs kommunallagen 4 kap. §§ 29-32. 
Syftet är att stärka de politiska partiernas ställning i den lokala demokratin. 
 
Samtliga partier som erhållit partistöd åläggs att lämna in en redovisning som visar att partistödet 
använts till de ändamål som stipulerats i lagtexten. Utöver det ska en av partiet utsedd granskare bifoga 
ett granskningsintyg om att redovisningen är korrekt. Detta ska enligt lagstiftningen samt KFS 2017:26 
lämnas in senast den 30 juni varje år. Partistödet är uppdelat på ett grundstöd och ett mandatstöd. Om 
redovisningen inkommer före den 30 juni erhåller partiet fullt partistöd, under förutsättning att 
kommunfullmäktige godkänner redovisningen samt granskningsrapporten. 
 
Inkommer redovisning och granskningsrapport efter den 30 juni men innan 31 juli så minskas 
partistödet för nästkommande år med 1/12. Inkommer redovisning och granskningsrapport efter den 
31 juli men innan 30 augusti så minskas partistödet för nästkommande år med 3/12. Inkommer 
redovisning och granskningsrapport efter den 30 augusti utbetalas inget partistöd nästkommande år. 
 
I redovisningen ska det framkomma vilka belopp som använts till de olika motprestationerna, till 
exempel genom att ange procentsatser för de olika motprestationerna. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 2 november 2022, 
Vänsterpartiet i Höganäs, redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte granskningsrapport, 
inkommen den 5 mars 2022, 
Centerpartiets kommunkrets i Höganäs, redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte 
granskningsrapport, inkommen den 10 mars 2022, 
Miljöpartiet i Höganäs, redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte granskningsrapport, 
inkommen den 8 maj 2022, 
Liberalerna, redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte granskningsrapport, inkommen den 7 
juni 2022, 
Sverigedemokraterna Höganäs, redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte granskningsrapport, 
inkommen den 18 juni 2022, 
Moderaterna i Kullabygden, redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte granskningsrapport, 
inkommen den 23 juni 2022, 
Kristdemokraterna i Höganäs, redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte granskningsrapport, 
inkommen den 28 juni 2022, 
Socialdemokraterna i Höganäs, redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte granskningsrapport, 
inkommen februari 2022. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.  
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SIGNATUR   
 
  
 

 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa partistödet för 2023 till 32 500 kr för grundstöd per parti och 13 300 kr per mandat, 
 
att partistöd för 2023 ska utbetalas enligt nedan: 
  

Parti                  Mandat Grundstöd Mandatstöd Slutgiltigt 
partistöd 

Moderaterna 15 32 500 kr 199 500 kr 232 000 kr 
Centerpartiet 2 32 500 kr 26 600 kr 59 100 kr 
Liberalerna 4 32 500 kr 53 200 kr 85 700 kr 
Kristdemokraterna 2 32 500 kr 26 600 kr 59 100 kr 
Socialdemokraterna 8 32 500 kr 106 400 kr 138 900 kr 
Vänsterpartiet 1 32 500 kr 13 300 kr 45 800 kr 
Miljöpartiet 3 32 500 kr 39 900 kr 72 400 kr 
Sverigedemokraterna 6 32 500 kr 79 800 kr 112 300 kr 
 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-12-23 
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Redovisning samt granskningsrapport av erhållet partistöd 
för 2021 samt utbetalning av partistöd för 2023 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska årligen ta ställning till om ett parti har rätt till partistöd. Detta enligt 
reglemente avseende kommunalt partistöd, kommunal författningssamling (KFS 2017:26).Partistöd betalas 
ut årligen i förskott efter beslut av fullmäktige. Det lokala partistödet i Höganäs kommun utgår till partier 
som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs kommunallagen 4 kap. §§ 29-32. Syftet är att 
stärka de politiska partiernas ställning i den lokala demokratin. 
 
Samtliga partier som erhållit partistöd åläggs att lämna in en redovisning som visar att partistödet 
använts till de ändamål som stipulerats i lagtexten. Utöver det ska en av partiet utsedd granskare 
bifoga ett granskningsintyg om att redovisningen är korrekt. Detta ska enligt lagstiftningen samt 
KFS 2017:26 lämnas in senast den 30 juni varje år. Partistödet är uppdelat på ett grundstöd och 
ett mandatstöd. Om redovisningen inkommer före den 30 juni erhåller partiet fullt partistöd, 
under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner redovisningen samt granskningsrapporten.  
 
Inkommer redovisning och granskningsrapport efter den 30 juni men innan 31 juli så minskas partistödet 
för nästkommande år med 1/12. Inkommer redovisning och granskningsrapport efter den 31 juli men 
innan 30 augusti så minskas partistödet för nästkommande år med 3/12. Inkommer redovisning och 
granskningsrapport efter den 30 augusti utbetalas inget partistöd nästkommande år. 
 
I redovisningen ska det framkomma vilka belopp som använts till de olika motprestationerna, till 
exempel genom att ange procentsatser för de olika motprestationerna. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 2 november 2022, 
Vänsterpartiet i Höganäs, redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte granskningsrapport, 
inkommen den 5 mars 2022 
Centerpartiets kommunkrets i Höganäs, redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte 
granskningsrapport, inkommen den 10 mars 2022. 
Miljöpartiet i Höganäs, redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte granskningsrapport, inkommen 
den 8 maj 2022, 
Liberalerna, redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte granskningsrapport, inkommen den 7 juni 
2022,  
Sverigedemokraterna Höganäs, redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte granskningsrapport, 
inkommen den 18 juni 2022, 
Moderaterna i Kullabygden, redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte granskningsrapport, 
inkommen den 23 juni 2022 
Kristdemokraterna i Höganäs, redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte granskningsrapport, 
inkommen den 28 juni 2022, 
Socialdemokraterna i Höganäs, redovisning av erhållet kommunalt partistöd jämte granskningsrapport, 
inkommen februari 2022. 
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att fastställa partistödet för 2023 till 32 500 kr för grundstöd per parti och 13 300 kr per mandat, 
 
att partistöd för 2023 ska utbetalas enligt nedan: 
Parti  Mandat Grundstöd Mandatstöd Slutgiltigt partistöd 
Moderaterna  15 32 500 kr 199 500 kr 232 000 kr 
Centerpartiet  2 32 500 kr 26 600 kr 59 100 kr 
Liberalerna  4 32 500 kr 53 200 kr 85 700 kr 
Kristdemokraterna 2 32 500 kr 26 600 kr 59 100 kr 
Socialdemokraterna 8 32 500 kr 106 400 kr 138 900 kr 
Vänsterpartiet  1 32 500 kr 13 300 kr 45 800 kr 
Miljöpartiet  3 32 500 kr 39 900 kr 72 400 kr 
Sverigedemokraterna 6 32 500 kr 79 800 kr 112 300 kr 
 

 

 

 Jacob Derefeldt 
 Kommunsekreterare  

Herman Crespin 
 Kommunchef 
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Ärendenummer: #60742 | Inskickat av: Vänsterpartiet Höganäs (Kjell Erik Edvard Edwardson) (signerad) | Datum: 2022-03-05 16:11Sida  av 1 4

Redovisning av erhållet kommunalt partistöd 
jämte granskningsrapport

Ärendenummer: #60742 | Inskickat av: Vänsterpartiet Höganäs (Kjell Erik Edvard Edwardson) 
(signerad) | 2022-03-05 16:11

1. Redovisning avseende erhållet partistöd
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Ärendenummer: #60742 | Inskickat av: Vänsterpartiet Höganäs (Kjell Erik Edvard Edwardson) (signerad) | Datum: 2022-03-05 16:11Sida  av 2 4

Personuppgiftshantering

Personuppgifter som behandlas

Namn
E-postadress
Personnummer
Mobiltelefonnummer

 Ändamålet med behandlingen

Vi behöver dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. När du skickar in ditt ärende 
registreras de personuppgifter du anger i ärendet. I vissa fall handläggs ärendet enbart i e-
tjänstplattformen, i andra fall används uppgifterna även i något av kommunens 
verksamhetssystem. Du ser under rubriken lagring i vilka system dina personuppgifter 
behandlas och hur länge de lagras. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och den 
svenska dataskyddslagen (2018:218) samt kompletterande svenska lagar.

Laglig grund för behandlingen

Den registrerade har lämnat sitt samtycke

Lagringstid

För evigt

 Övrigt om lagringstid

Personuppgifterna behandlas i enlighet med de bestämmelser som framgår av nämndens 
dokumenthanteringsplan. Mer information finns på www.hoganas.se

 Övriga upplysningar

Personuppgiftsbehandling i enlighet med bestämmelserna i GDPR (EU 2016/679) hindrar inte 
utlämnande av allmän handling i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

 

 Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av 
personuppgifter
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Ärendenummer: #60742 | Inskickat av: Vänsterpartiet Höganäs (Kjell Erik Edvard Edwardson) (signerad) | Datum: 2022-03-05 16:11Sida  av 3 4

 Beskriv:
Vi har använt det kommunala partistödet till: annonsering, utåtriktade aktiviter/polistillstånd, 
köpta tjänster, medlemsaktiviteter.

 Kassör:
Erik Edwardson

 Ordförande:
Emma Wennerholm

 Erhållet partistöd för redovisningsåret (sek):
45 800

 Redovisningen avser år:
2021

 Bankkonto eller BG/PG
8214-9,693 975 847-7

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
072-544 75 40

 E-postadress
erik.edwardson@gmail.com

 För- & Efternamn
Kjell Erik Edvard Edwardson

Kontaktperson

 Postnummer och ort
263 33 Höganäs

 Adress
c/o Erik Edwardson, Piongatan 4

 Organisationsnummer
843003-3137

 Organisationens namn
Vänsterpartiet Höganäs

Kontaktuppgifter partiförening

Ange vart partistödet ska sättas in

Redovisning av partistöd

Hur har det kommunala partistödet fördelats?

(alternativt bifoga beskrivningen som en separat handling i nästa steg)
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Bilagor inklusive granskningsintyg

Här laddar du upp bilagorna som är av relevans för att redovisa hur ert partistöd fördelats. 
Följande handlingar ska bifogas:

granskningsintyg
årsredovisning
underskriven revisionsberättelse

Övriga handlingar som kan vara av betydelse att bifoga redovisningen är till 
exempel räkenskapsmaterial, styrelseprotokoll och specifikation av köpta tjänster från 
partidistriktet i Skåne ( ).klicka här för exempel

    (12 KB)Ekonomi Vänsterpartiet Höganäs 2021.xlsx
    (9 KB)Granskningsintyg Vänsterpartiet Höganäs 2021.pdf
    (12 KB)Revisionsberättelse Vänsterpartiet Höganäs 2021.pdf
    (13 KB)Specifikation av köpta tjänster från partidistriktet i Skåne 2021.docx

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Undertecknad intygar att inlämnad redovisning ger en rättvisande bild av hur partistödet har 
använts.

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Kjell Erik Edvard EdwardsonNamn: 
196710266013Person ID: 

2022-03-05 16:11Datum: 
8C5B99448D1906D7E8C5008D3AC9F05AA429A3A7Signerad checksumma: 
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Bokföringsdatum Text Verifikat Konto debet (+) Konto kredit (-) Beskrivning, anteckning
2021-01-20 Pris banktjänster enligt faktura 1 906
2021-02-01 Partiskatt Inger Nilsson 70
2021-02-03 Partistöd 45800
2021-03-05 Partiskatt Inger Nilsson 70
2021-03-08 ABF 2 100
2021-03-23 Utbetalning? 160 Del av medlemsavgift
2021-03-25 Partiskatt Inger Nilsson 70
2021-03-26 Partiskatt Emma Wennerholm 140
2021-04-26 Partiskatt Emma Wennerholm 70
2021-04-26 Partiskatt Inger Nilsson 70
2021-05-17 10% till Ung Vänster 3 4580
2021-05-21 Annons Höganäs Nyinflyttad 4 6825
2021-05-25 Partiskatt Emma Wennerholm 140
2021-05-31 Del av partistöd till distriktet 5 4160
2021-07-26 Partiskatt Inger Nilsson 70
2021-08-23 Emma Wennerholm, Vänsterdagarna 6 3400 Anmälningsavgift
2021-09-06 Frimärken, kuvert 7 890
2021-09-06 Polistillstånd 8 320
2021-09-13 Utbetalning? 1076 Del av medlemsavgift
2021-09-20 Medlemsmöte 9 130
2021-09-20 Hemsida 2021 10 1000
2021-09-29 Emma Bengtsson, Vänsterdagarna 11 3400 Anmälningsavgift
2021-10-04 Emma Wennerholm, boende Vänsterdagarna 12 2580 Boende
2021-10-15 Café Amanda 13/9 13 414
2021-10-25 Partiskatt Emma Wennerholm 350
2021-11-08 Emma Wennerholm, utgifter 14 116
2021-11-23 Partiskatt Emma Wennerholm 140
2021-11-25 Partiskatt Inger Nilsson 140
2021-11-29 Emma Bengtsson, Vänsterdagarna 15 3024
2021-11-29 Emma Bengtsson, Vänsterdagarna 16 650
2021-12-06 Medlemsregister 17 1200

48366 33695
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Inkomster
Partistöd 45800
Partiskatt 1330
Medlemsavgifter 1236
Summa 48366

Utgifter
Bidrag 8840
Utåtriktad verksamhet 7145
Medlemsverksamhet 14604
Administration 3106
Summa 33695

Årets resultat 14671
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Ingående balans 2021-01-01
Tillgångar
Bankkonto 153397,55
Summa 153397,55
Resultat 14671

Utgående balans 2021-12-31
Bankkonto 168068,55
Summa 168068,55
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Specifikation av köpta tjänster från partidistriktet i Skåne 2021 

För överförda medel om totalt 4 580 kronor från Vänsterpartiet Höganäs till Vänsterpartiets 
partidistrikt i Skåne har följande tjänster erhållits. 

Informationstjänster, administration, utbildningar och organisationsutveckling arrangerade av 
partidistriktet för lokala partiorganisationer (100% av överfört belopp). Dessa tjänster omfattar: 

• Medlemsinformation via medlemstidning 
• Flygblad om olika politiska frågor 
• Partidistriktets årsmöte 
• Utbildningar för förtroendevalda 
• Studiecirklar öppna för alla medlemmar 
• Lönekostnader för anställda vid partidistriktet 
• Lokalkostnader inklusive driftskostnader för partidistriktet 
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Ärendenummer: #59860 | Inskickat av: Centerns Kommunkrets i Höganäs (IRIS JÖNSSON) (signerad) | Datum: 2022-03-10 17:17Sida  av 1 4

Redovisning av erhållet kommunalt partistöd 
jämte granskningsrapport

Ärendenummer: #59860 | Inskickat av: Centerns Kommunkrets i Höganäs (IRIS JÖNSSON) (signerad) | 
2022-03-10 17:17

1. Redovisning avseende erhållet partistöd
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Ärendenummer: #59860 | Inskickat av: Centerns Kommunkrets i Höganäs (IRIS JÖNSSON) (signerad) | Datum: 2022-03-10 17:17Sida  av 2 4

Personuppgiftshantering

Personuppgifter som behandlas

Namn
E-postadress
Personnummer
Mobiltelefonnummer

 Ändamålet med behandlingen

Vi behöver dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. När du skickar in ditt ärende 
registreras de personuppgifter du anger i ärendet. I vissa fall handläggs ärendet enbart i e-
tjänstplattformen, i andra fall används uppgifterna även i något av kommunens 
verksamhetssystem. Du ser under rubriken lagring i vilka system dina personuppgifter 
behandlas och hur länge de lagras. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och den 
svenska dataskyddslagen (2018:218) samt kompletterande svenska lagar.

Laglig grund för behandlingen

Den registrerade har lämnat sitt samtycke

Lagringstid

För evigt

 Övrigt om lagringstid

Personuppgifterna behandlas i enlighet med de bestämmelser som framgår av nämndens 
dokumenthanteringsplan. Mer information finns på www.hoganas.se

 Övriga upplysningar

Personuppgiftsbehandling i enlighet med bestämmelserna i GDPR (EU 2016/679) hindrar inte 
utlämnande av allmän handling i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

 

 Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av 
personuppgifter
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Ärendenummer: #59860 | Inskickat av: Centerns Kommunkrets i Höganäs (IRIS JÖNSSON) (signerad) | Datum: 2022-03-10 17:17Sida  av 3 4

 Kassör:
Iris Jönsson

 Ordförande:
Gertrud Greén

 Erhållet partistöd för redovisningsåret (sek):
72400

 Redovisningen avser år:
2021

 Bankkonto eller BG/PG
8214-9-904 898 036-2

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
0704 05 05 61

 Telefon
042-33 34 53

 E-postadress
iris@gossarp.se

 För- & Efternamn
IRIS JÖNSSON

Kontaktperson

 Postnummer och ort
26353 Lerberget

 Adress
c/o Iris Jönsson, Tröskvägen 69

 Organisationsnummer
843000-8980

 Organisationens namn
Centerns Kommunkrets i Höganäs

Kontaktuppgifter partiförening

Ange vart partistödet ska sättas in

Redovisning av partistöd
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Ärendenummer: #59860 | Inskickat av: Centerns Kommunkrets i Höganäs (IRIS JÖNSSON) (signerad) | Datum: 2022-03-10 17:17Sida  av 4 4

Bilagor inklusive granskningsintyg

Här laddar du upp bilagorna som är av relevans för att redovisa hur ert partistöd fördelats. 
Följande handlingar ska bifogas:

granskningsintyg
årsredovisning
underskriven revisionsberättelse

Övriga handlingar som kan vara av betydelse att bifoga redovisningen är till 
exempel räkenskapsmaterial, styrelseprotokoll och specifikation av köpta tjänster från 
partidistriktet i Skåne ( ).klicka här för exempel

    (3,07 MB)IMG_0021.jpg
    (3,03 MB)IMG_0022.jpg
    (3,1 MB)IMG_0023.jpg
    (3,42 MB)IMG_0024.jpg
    (2,91 MB)IMG_0025.jpg
    (2,94 MB)IMG_0026.jpg

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Undertecknad intygar att inlämnad redovisning ger en rättvisande bild av hur partistödet har 
använts.

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

IRIS JÖNSSONNamn: 
193512203500Person ID: 

2022-03-10 17:17Datum: 
AA17D7ED02C6C27F8FE4EB5856E5ED142D69DE01Signerad checksumma: 
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Ärendenummer: #62726 | Inskickat av: Miljöpartiet i Höganäs (Ann-Cathrin Jenny Helen Hellsén) (signerad) | Datum: 2022-05-02 08:58Sida  av 3 4

 Kassör:
Ann-Cathrin Hellsén

 Ordförande:
Johan Ingvarsson

 Erhållet partistöd för redovisningsåret (sek):
72400

 Redovisningen avser år:
2021

 Bankkonto eller BG/PG
90242959166

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
0702255723

 Telefon
0702255723

 E-postadress
anncathrin.hellsen@gmail.com

 För- & Efternamn
Ann-Cathrin Jenny Helen Hellsén

Kontaktperson

 Postnummer och ort
26331 Höganäs

 Adress
Storgatan 50

 Organisationsnummer
843001-3006

 Organisationens namn
Miljöpartiet i Höganäs

Kontaktuppgifter partiförening

Ange vart partistödet ska sättas in

Redovisning av partistöd
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Ärendenummer: #62726 | Inskickat av: Miljöpartiet i Höganäs (Ann-Cathrin Jenny Helen Hellsén) (signerad) | Datum: 2022-05-02 08:58Sida  av 4 4

Bilagor inklusive granskningsintyg

Här laddar du upp bilagorna som är av relevans för att redovisa hur ert partistöd fördelats. 
Följande handlingar ska bifogas:

granskningsintyg
årsredovisning
underskriven revisionsberättelse

Övriga handlingar som kan vara av betydelse att bifoga redovisningen är till 
exempel räkenskapsmaterial, styrelseprotokoll och specifikation av köpta tjänster från 
partidistriktet i Skåne ( ).klicka här för exempel

    (53 KB)Huvudbok 2021 korrigerad.pdf
    (26 KB)Resultatrakning 2021.pdf
    (26 KB)Resultatrakning efter disp 2021.pdf
    (26 KB)Balansrakning 2021 korrigerad.pdf
    (27 KB)Förenklad resultat och balansräkning med Budget 2022.xlsx
    (158 KB)Protokoll Årsmöte MP Höganäs 2022 .pdf
  Underlag fo&#776;r bidrag fra&#778;n distrikt och lokalavd 2021.xlsx - Fo&#776;r 

 (33 KB)utskick (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1).pdf
    (578 KB)Revisionsberättelse MP Höganäs 2021.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Undertecknad intygar att inlämnad redovisning ger en rättvisande bild av hur partistödet har 
använts.

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Ann-Cathrin Jenny Helen HellsénNamn: 
198105308202Person ID: 

2022-05-02 08:58Datum: 
41DCC349D20B46C4EBEC1BBFB72A4E26D4E4D24ASignerad checksumma: 
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Räkenskapsår:
Period:

 

Huvudbok 2022-01-12 18:42

Miljöpartiet i Höganäs
843001-3006

2021-01-01 - 2021-12-31
2021-01-01 - 2021-12-31

Konton: 1000 - 9999
Senaste ver.: V-45

 

Konto Debet Kredit Saldo
1930 Rörelsekonto
 

Ingående balans: 21 970,85
Ingående saldo: 21 970,85

 
V-1 2021-01-01 Årsavgift betalning internet 500,00 22 470,85
V-2 2021-01-01 Rabatt betala via internet 500,00 21 970,85
V-4 2021-01-01 Avgift bankkort 400,00 22 370,85
V-5 2021-01-01 Ändrar verifikation: V-1 500,00 22 870,85
V-6 2021-01-01 Ändrar verifikation: V-2 500,00 22 370,85
V-8 2021-01-01 Ändrar verifikation: V-4 400,00 21 970,85
V-9 2021-01-01 Årsavgift betalning internet 500,00 21 470,85
V-10 2021-01-01 Rabatt betala via internet 500,00 21 970,85
V-11 2021-01-01 Avgift bankkort 400,00 21 570,85
V-3 2021-01-25 Elräkning 390,00 21 960,85
V-7 2021-01-25 Ändrar verifikation: V-3 390,00 21 570,85
V-12 2021-01-25 Elräkning 390,00 21 180,85
V-13 2021-03-10 Elräkning 443,00 20 737,85
V-14 2021-03-30 Lokalhyra SBB 5 350,00 15 387,85
V-15 2021-04-08 Elräkning 408,00 14 979,85
V-16 2021-04-20 Avgift för gemensam verksamhet 2021 5 971,00 9 008,85
V-17 2021-05-11 Elräkning 371,00 8 637,85
V-21 2021-06-04 Elräkning 303,00 8 334,85
V-22 2021-06-07 Kostnader i samband med möten 87,30 8 247,55
V-23 2021-06-08 Kostnader i samband med möten 2 040,00 6 207,55
V-24 2021-06-08 Överföring till rörelsekonto 5 000,00 11 207,55
V-25 2021-06-30 Hyra 5 350,00 5 857,55
V-28 2021-07-09 Elräkning 318,00 5 539,55
V-26 2021-07-30 Lokalhyra 318,00 5 221,55
V-27 2021-07-30 Ändrar verifikation: V-26 318,00 5 539,55
V-29 2021-08-11 Elräkning 319,00 5 220,55
V-30 2021-09-09 Elräkning 327,00 4 893,55
V-31 2021-09-16 elräkning 337,00 4 556,55
V-34 2021-09-16 Resa till lund 305,00 4 251,55
V-32 2021-09-29 Lokalhyra 5 350,00 -1 098,45
V-33 2021-09-29 Överföring rörelsekonto 6 000,00 4 901,55
V-35 2021-10-14 Kostnader i samband med möten Fika

till möte
116,10 4 785,45

V-42 2021-10-25 Möte ombudsgruppen 642,00 4 143,45
V-41 2021-11-08 Elräkning 344,00 3 799,45
V-36 2021-12-10 Elräkning 407,00 3 392,45
V-39 2021-12-20 Försäkring 2022 1 207,00 2 185,45
V-38 2021-12-29 Internöverföring 5 400,00 7 585,45
V-37 2021-12-30 Lokalhyra 5 350,00 2 235,45
V-40 2021-12-30 Elräkning 539,00 1 696,45
Omslutning: 19 008,00 39 282,40 -20 274,40
Utgående saldo: 19 008,00 39 282,40 1 696,45
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1931 Placeringskonto
 

Ingående balans: 69 694,01
Ingående saldo: 69 694,01

 
V-18 2021-02-28 Partistöd 2021 72 400,00 142 094,01
V-24 2021-06-08 Överföring till rörelsekonto 5 000,00 137 094,01
V-33 2021-09-29 Överföring rörelsekonto 6 000,00 131 094,01
V-38 2021-12-29 Internöverföring 5 400,00 125 694,01
Omslutning: 72 400,00 16 400,00 56 000,00
Utgående saldo: 72 400,00 16 400,00 125 694,01

2060 Eget kapital
 

Ingående balans: -25 047,87
Ingående saldo: -25 047,87

 
V-19 2021-04-19 Disponering av vinst 2020 efter

årsmötet
10 752,24 -14 295,63

V-44 2021-04-19 Ändrar verifikation: V-19 10 752,24 -25 047,87
V-45 2021-12-31 Disponering av vinst 10 752,24 -35 800,11
Omslutning: 10 752,24 21 504,48 -10 752,24
Utgående saldo: 10 752,24 21 504,48 -35 800,11

2065 Bidragsfond
 

Ingående balans: -18 698,75
Ingående saldo: -18 698,75

 
Omslutning: 0,00 0,00 0,00
Utgående saldo: 0,00 0,00 -18 698,75

2066 Valfond
 

Ingående balans: -37 166,00
Ingående saldo: -37 166,00

 
V-20 2021-04-19 Avsättning valfond efter årsmötet 20 000,00 -57 166,00
Omslutning: 0,00 20 000,00 -20 000,00
Utgående saldo: 0,00 20 000,00 -57 166,00

2068 Vinst eller förlust från föregående år
 

Ingående balans: -10 752,24
Ingående saldo: -10 752,24

 
V-19 2021-04-19 Disponering av vinst 2020 efter

årsmötet
10 752,24 -21 504,48

V-44 2021-04-19 Ändrar verifikation: V-19 10 752,24 -10 752,24
V-45 2021-12-31 Disponering av vinst 10 752,24 0,00
Omslutning: 21 504,48 10 752,24 10 752,24
Utgående saldo: 21 504,48 10 752,24 0,00

2099 Årets resultat
 

Ingående balans: 0,00
Ingående saldo: 0,00

 
V-43 2021-12-31 Årets resultat 15 725,60 -15 725,60
Omslutning: 0,00 15 725,60 -15 725,60
Utgående saldo: 0,00 15 725,60 -15 725,60

3987 Erhållna kommunala bidrag
Sida 2 av 4Page 427 of 735

reportVoucherDetail.php?voucherId=4175710
reportVoucherDetail.php?voucherId=4281438
reportVoucherDetail.php?voucherId=4407963
reportVoucherDetail.php?voucherId=4540191
reportVoucherDetail.php?voucherId=4175722
reportVoucherDetail.php?voucherId=4616443
reportVoucherDetail.php?voucherId=4616466
reportVoucherDetail.php?voucherId=4175725
reportVoucherDetail.php?voucherId=4175722
reportVoucherDetail.php?voucherId=4616443
reportVoucherDetail.php?voucherId=4616466
reportVoucherDetail.php?voucherId=4616384


 
Ingående balans: 0,00
Ingående saldo: 0,00

 
V-18 2021-02-28 Partistöd 2021 72 400,00 -72 400,00
Omslutning: 0,00 72 400,00 -72 400,00
Utgående saldo: 0,00 72 400,00 -72 400,00

5010 Lokalhyra
 

Ingående balans: 0,00
Ingående saldo: 0,00

 
V-14 2021-03-30 Lokalhyra SBB 5 350,00 5 350,00
V-25 2021-06-30 Hyra 5 350,00 10 700,00
V-32 2021-09-29 Lokalhyra 5 350,00 16 050,00
V-37 2021-12-30 Lokalhyra 5 350,00 21 400,00
Omslutning: 21 400,00 0,00 21 400,00
Utgående saldo: 21 400,00 0,00 21 400,00

5020 El
 

Ingående balans: 0,00
Ingående saldo: 0,00

 
V-3 2021-01-25 Elräkning 390,00 -390,00
V-7 2021-01-25 Ändrar verifikation: V-3 390,00 0,00
V-12 2021-01-25 Elräkning 390,00 390,00
V-13 2021-03-10 Elräkning 443,00 833,00
V-15 2021-04-08 Elräkning 408,00 1 241,00
V-17 2021-05-11 Elräkning 371,00 1 612,00
V-21 2021-06-04 Elräkning 303,00 1 915,00
V-28 2021-07-09 Elräkning 318,00 2 233,00
V-26 2021-07-30 Lokalhyra 318,00 2 551,00
V-27 2021-07-30 Ändrar verifikation: V-26 318,00 2 233,00
V-29 2021-08-11 Elräkning 319,00 2 552,00
V-30 2021-09-09 Elräkning 327,00 2 879,00
V-31 2021-09-16 elräkning 337,00 3 216,00
V-41 2021-11-08 Elräkning 344,00 3 560,00
V-36 2021-12-10 Elräkning 407,00 3 967,00
V-40 2021-12-30 Elräkning 539,00 4 506,00
Omslutning: 5 214,00 708,00 4 506,00
Utgående saldo: 5 214,00 708,00 4 506,00

5800 Resekostnader
 

Ingående balans: 0,00
Ingående saldo: 0,00

 
V-34 2021-09-16 Resa till lund 305,00 305,00
V-42 2021-10-25 Möte ombudsgruppen 642,00 947,00
Omslutning: 947,00 0,00 947,00
Utgående saldo: 947,00 0,00 947,00

6300 Försäkringar
 

Ingående balans: 0,00
Ingående saldo: 0,00

 
V-39 2021-12-20 Försäkring 2022 1 207,00 1 207,00
Omslutning: 1 207,00 0,00 1 207,00
Utgående saldo: 1 207,00 0,00 1 207,00
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6570 Bankkostnader
 

Ingående balans: 0,00
Ingående saldo: 0,00

 
V-1 2021-01-01 Årsavgift betalning internet 500,00 -500,00
V-2 2021-01-01 Rabatt betala via internet 500,00 0,00
V-4 2021-01-01 Avgift bankkort 400,00 -400,00
V-5 2021-01-01 Ändrar verifikation: V-1 500,00 -900,00
V-6 2021-01-01 Ändrar verifikation: V-2 500,00 -400,00
V-8 2021-01-01 Ändrar verifikation: V-4 400,00 0,00
V-9 2021-01-01 Årsavgift betalning internet 500,00 500,00
V-10 2021-01-01 Rabatt betala via internet 500,00 0,00
V-11 2021-01-01 Avgift bankkort 400,00 400,00
Omslutning: 2 300,00 1 900,00 400,00
Utgående saldo: 2 300,00 1 900,00 400,00

6980 Avgift gemensamma verksamheter
 

Ingående balans: 0,00
Ingående saldo: 0,00

 
V-16 2021-04-20 Avgift för gemensam verksamhet 2021 5 971,00 5 971,00
Omslutning: 5 971,00 0,00 5 971,00
Utgående saldo: 5 971,00 0,00 5 971,00

7630 Möteskostnader
 

Ingående balans: 0,00
Ingående saldo: 0,00

 
V-22 2021-06-07 Kostnader i samband med möten 87,30 87,30
V-23 2021-06-08 Kostnader i samband med möten 2 040,00 2 127,30
V-35 2021-10-14 Kostnader i samband med möten Fika

till möte
116,10 2 243,40

Omslutning: 2 243,40 0,00 2 243,40
Utgående saldo: 2 243,40 0,00 2 243,40

8890 Avsättning fond
 

Ingående balans: 0,00
Ingående saldo: 0,00

 
V-20 2021-04-19 Avsättning valfond efter årsmötet 20 000,00 20 000,00
Omslutning: 20 000,00 0,00 20 000,00
Utgående saldo: 20 000,00 0,00 20 000,00

8999 Årets resultat
 

Ingående balans: 0,00
Ingående saldo: 0,00

 
V-43 2021-12-31 Årets resultat 15 725,60 15 725,60
Omslutning: 15 725,60 0,00 15 725,60
Utgående saldo: 15 725,60 0,00 15 725,60
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Räkenskapsår:
Period:

 

Resultaträkning 2022-01-12 17:46

Miljöpartiet i Höganäs
843001-3006

2021-01-01 - 2021-12-31
2021-01-01 - 2021-12-31

 
 
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. PeriodAckumulerat Föreg. per.

Övriga rörelseintäkter
3987   Erhållna kommunala bidrag 72 400,00 72 400,00 0,00

Summa 72 400,00 72 400,00 0,00

Summa Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 72 400,00 72 400,00 0,00

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

5010   Lokalhyra -21 400,00 -21 400,00 0,00
5020   El -4 506,00 -4 506,00 0,00
5800   Resekostnader -947,00 -947,00 0,00
6300   Försäkringar -1 207,00 -1 207,00 0,00
6570   Bankkostnader -400,00 -400,00 0,00
6980   Avgift gemensamma verksamheter -5 971,00 -5 971,00 0,00

Summa -34 431,00 -34 431,00 0,00

Personalkostnader
7630   Möteskostnader -2 243,40 -2 243,40 0,00

Summa -2 243,40 -2 243,40 0,00

Summa Rörelsens kostnader -36 674,40 -36 674,40 0,00
 

Rörelseresultat 35 725,60 35 725,60 0,00

Resultat efter finansiella poster 35 725,60 35 725,60 0,00
 

Bokslutsdispositioner
8890   Avsättning fond -20 000,00 -20 000,00 0,00

Summa -20 000,00 -20 000,00 0,00
 
 
Beräknat resultat 15 725,60 15 725,60 0,00
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Räkenskapsår:
Period:

 

Resultaträkning 2022-01-12 18:02

Miljöpartiet i Höganäs
843001-3006

2021-01-01 - 2021-12-31
2021-01-01 - 2021-12-31

 
 
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. PeriodAckumulerat Föreg. per.

Övriga rörelseintäkter
3987   Erhållna kommunala bidrag 72 400,00 72 400,00 0,00

Summa 72 400,00 72 400,00 0,00

Summa Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 72 400,00 72 400,00 0,00

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

5010   Lokalhyra -21 400,00 -21 400,00 0,00
5020   El -4 506,00 -4 506,00 0,00
5800   Resekostnader -947,00 -947,00 0,00
6300   Försäkringar -1 207,00 -1 207,00 0,00
6570   Bankkostnader -400,00 -400,00 0,00
6980   Avgift gemensamma verksamheter -5 971,00 -5 971,00 0,00

Summa -34 431,00 -34 431,00 0,00

Personalkostnader
7630   Möteskostnader -2 243,40 -2 243,40 0,00

Summa -2 243,40 -2 243,40 0,00

Summa Rörelsens kostnader -36 674,40 -36 674,40 0,00
 

Rörelseresultat 35 725,60 35 725,60 0,00

Resultat efter finansiella poster 35 725,60 35 725,60 0,00
 

Bokslutsdispositioner
8890   Avsättning fond -20 000,00 -20 000,00 0,00

Summa -20 000,00 -20 000,00 0,00

Årets resultat
8999   Årets resultat -15 725,60 -15 725,60 0,00

Summa -15 725,60 -15 725,60 0,00
 
 
Resultat 0,00 0,00 0,00
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Räkenskapsår:
Period:

 

Balansräkning 2022-01-12 18:41

Miljöpartiet i Höganäs
843001-3006

2021-01-01 - 2021-12-31
2021-01-01 - 2021-12-31

 
 

Tillgångar Ing balans Ing saldo Period Utg balans
 
Anläggningstillgångar

Summa Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillgångar
Kassa och bank

1930   Rörelsekonto 21 970,85 21 970,85 -20 274,40 1 696,45
1931   Placeringskonto 69 694,01 69 694,01 56 000,00 125 694,01

Summa Kassa och bank 91 664,86 91 664,86 35 725,60 127 390,46

Summa Omsättningstillgångar 91 664,86 91 664,86 35 725,60 127 390,46

Summa Tillgångar 91 664,86 91 664,86 35 725,60 127 390,46

Eget kapital, avsättningar och
skulder Ing balans Ing saldo Period Utg balans

Eget kapital
2060   Eget kapital -25 047,87 -25 047,87 -10 752,24 -35 800,11
2065   Bidragsfond -18 698,75 -18 698,75 0,00 -18 698,75
2066   Valfond -37 166,00 -37 166,00 -20 000,00 -57 166,00
2068   Vinst eller förlust från föregående år -10 752,24 -10 752,24 10 752,24 0,00

Summa Eget kapital -91 664,86 -91 664,86 -20 000,00-111 664,86

Fritt eget kapital
2099   Årets resultat 0,00 0,00 -15 725,60 -15 725,60

Summa Fritt eget kapital 0,00 0,00 -15 725,60 -15 725,60

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder -91 664,86 -91 664,86 -35 725,60-127 390,46
 
 
Resultat 0,00 0,00 0,00 0,00
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Utfall 2020 Budget 2021 Utfall 2021 Budget 2022
TILLGÅNGAR OCH 
SKULDER

Ingående 
saldo 2020

Ingående 
saldo 2021

Ingående 
saldo 2022

Utgående saldo 
2023

INTÄKTER TILLGÅNGAR
3987 Erhållna kommunala bidrag 72 400 kr 72 400 kr 72 400 kr 72 400 kr Rörelsekonto -33 619 kr -21 971 kr -1 696 kr -1 500 kr
8311 Ränteintäkter från bank 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Placeringskonto -27 294 kr -69 694 kr -125 694 kr -41 490 kr
3990 Övriga ersättningar och intäkter 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

SUMMA intäkter 72 400 kr 72 400 kr 72 400 kr 72 400 kr SUMMA TILLGÅNGAR -60 913 kr -91 665 kr -127 390 kr -42 990 kr

UTGIFTER SKULDER
5010 Lokalhyra -23 600 kr -21 400 kr -21 400 kr -21 400 kr Eget kapital 58 852 kr 25 048 kr 35 800 kr 42 990 kr
5020 El -4 300 kr -4 300 kr -4 506 kr -5 600 kr Valfond 17 166 kr 37 166 kr 57 166 kr 0 kr
5090 Övriga lokalkostnader -379 kr -500 kr 0 kr -500 kr Bidragsfond 21 743 kr 18 699 kr 18 699 kr 0 kr

5400 Förbruknings-inventarier och material 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
Vinst eller förlust från 
föregående år

-36 849 kr 10 752 kr 15 726 kr 0 kr

5800 Resekostnader 0 kr -1 000 kr -947 kr -3 000 kr
5900 Utåtriktad verksamhet -3 044 kr -2 000 kr 0 kr -4 000 kr SUMMA SKULDER 60 913 kr 91 665 kr 127 390 kr 42 990 kr
5910 Valkostnader 0 kr 0 kr 0 kr -100 000 kr
6100 Kontorsmateriel och trycksaker 0 kr -500 kr 0 kr -2 500 kr
6200 Tele och post 0 kr -700 kr 0 kr -800 kr
6300 Försäkringar -1 200 kr -1 200 kr -1 207 kr -1 300 kr Kvar ej bugeterat
6450 Kongressdeltagande 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 42 990 kr
6451 Riks, regionala sammankomster 0 kr -5 000 kr 0 kr -5 000 kr
6570 Bankkostnader -900 kr -900 kr -400 kr -400 kr
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur 0 kr -300 kr 0 kr -300 kr
6980 Avgift gemensamma verksamheter -5 971 kr -6 000 kr -5 971 kr -6 000 kr
6990 Övriga externa kostnader 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
7610 Utbildning 0 kr -1 000 kr 0 kr -1 000 kr
7630 Möteskostnader -1 954 kr -2 000 kr -2 243 kr -5 000 kr
6993 Lämnade bidrag och gåvor -300 kr 0 kr 

SUMMA utgifter -41 648 kr -46 800 kr -36 674 kr -156 800 kr

8890 Avsättning fond -20 000 kr -20 000 kr -20 000 kr 0 kr
Uttag valfond 0 kr 0 kr 0 kr 57 166 kr
Uttag bidragsfond 3 044 kr 0 kr 0 kr 18 699 kr
Uttag eget kapital 0 kr 0 kr 0 kr 35 800 kr
Uttag vinst föregående år - - - 15 726 kr

RESULTAT 13 796 kr 5 600 kr 15 726 kr 42 990 kr

Miljöpartiet de Gröna i Höganäs 

Budget 2022
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Mötesordförande  Mötessekreterare  Protokollsjusterare   Protokollsjusterare  

(Magnus Jarlöv)  (Thomas Rödin Hulth)  (Göran Lock)   (Ingemar Hertting)  

 

Sidan 1 av 4 

 

 

 

  

Tid 15.00-16.25 

Plats Storgatan 50, Höganäs 

                          Närvarande Ingemar Hertting, Johan Ingvarson, Mikael Wibom, Mats Jacobson, Fredrik Joneman,  

Ulla-Britt Ahlqvist, Göran Lock, Mohammad Zia 

Adjungerade: Magnus Jarlöv, Thomas Rödin Hulth, Ghulbadin Yosufi 

 

 

  

1) Mötets öppnande 

Mötet öppnades av Johan Ingvarson. 

 

2) Val av ordförande för mötet 

Mötet beslöt att som mötesordförande välja Magnus Jarlöv. 

 

3) Val av sekreterare för mötet 

Mötet beslöt att som mötessekreterare välja Thomas Rödin. 

 

4) Fastställande av föredragningslistan 

Mötet beslöt att fastställa föredragningslistan med ändringen att ”Budget” flyttades upp till att bli punkt 12. 

 

5) Val av 2 justerare, tillika rösträknare 

Till protokolljusterare samt rösträknare valdes Göran Lock och Ingemar Hertting. 

 

6) Upprättande samt fastställande av röstlängd 

Mötet upprättade och fastställde en röstlängd på totalt 8 röstberättigade medlemmar. Därutöver deltog 

Thomas Rödin Hulth, Magnus Jarlöv och Ghulbadin Yosufi som adjungerade.  

 

7) Frågan om årsmötet blivit behörigt utlyst  

Mötet konstaterade att kallelsen till årsmötet var stadgeenligt utlyst. 

 

8) Styrelsens verksamhetsberättelse (inkl. fullmäktigegruppens verksamhetsberättelse) 

Johan gick igenom styrelsens samt fullmäktigegruppens verksamhetsberättelser för 2021. Göran redogjorde 

också kortfattat gällande de motioner, interpellationer, debattartiklar, insändare och övriga nyhetsartiklar 

som vi skapat under förra året. Mötet beslöt att fastställa båda verksamhetsberättelserna i sin helhet och 

lägga dem till handlingarna. 

 

9) Styrelsens ekonomiska berättelse 

Ann-Cathrin föredrog, i egenskap av kassör, styrelsens ekonomiska årsberättelse samt budgetutfallet. Mötet beslöt 

därefter att lägga dessa till handlingarna. 
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10)   Revisionsberättelse 

Internrevisor Bill Gordon ansåg att årsredovisningen hade upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 

rekommenderade mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Mötet beslöt att lägga revisionsberättelsen till 

handlingarna. 

 

11)   Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut hur årets resultat ska disponeras 

Mötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen samt att föra över föregående års resultat i nästa års 

räkning. 

 

12)   Fastställande av budget för 2022 

Ann-Cathrin föredrog de två liggande förslagen gällande budget för 2022. Mötet beslöt därefter att fastställa 

det förslag till budget som innebär en avsättning till valfonden på 100 000 kronor. Mötet beslöt vidare att ge 

ordförande delegation att ta beslut om inköp upp till ett belopp av 5 000 kronor.  

 

13)   Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

Mötet beslöt med acklamation att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 

 

14)   Fastställande av styrelsens, revisionens och valberedningens storlek samt antalet språkrör 

Mötet beslöt att fastställa styrelsens, revisionens och valberedningens storlek samt antal språkrör enligt 

följande: 

Styrelse: 5 ordinarie ledamöter och 2 ersättare  

Lekmannarevisorer: 2 ordinarie och 1 ersättare 

Valberedningen: 3 ordinarie ledamöter 

Språkrör: Förslaget är att endast utse en gruppledare för fullmäktigegruppen 

 

15)   Val av ordförande  

Valberedningens förslag var att Mikael Wibom till ordförande för lokalavdelningen. Mötet beslöt med 

acklamation att välja Mikael Wibom till ordförande för Miljöpartiet de gröna i Höganäs. 

 

16)   Val av övriga styrelsemedlemmar 

Mötet beslöt, helt enligt valberedningens förslag, att till styrelse utöver ordförande Mikael Wibom utse: Karin 

Bagger, Johan Ingvarsson, Göran Lock och Fredrik Joneman (ordinarie ledamöter) samt Mohammad Zia och 

Tobias Hilding (suppleanter).  

 

17)   Val av två lokala språkrör samt gruppledare 

Valberedningen föreslog val av Johan Ingvarson till gruppledare, samt att lämna posterna som språkrör 

vakanta tills vidare. Mötet beslöt med acklamation att välja Johan Ingvarson till gruppledare för Miljöpartiet 

de gröna i Höganäs. 

 

18)   Val av två revisorer och en ersättare 

Valberedningens förslag var att till ordinarie revisorer utse Bill Gordon och Mats Jacobson, samt som 

ersättare Ingemar Hertting. Mötet beslöt att välja revisorer och ersättare helt enligt valberedningens förslag. 
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19)   Val av valberedning, varav en sammankallande 

Mötet beslöt att bordlägga detta ärende tills vidare och skicka frågan vidare till styrelsen. 

 

20)   Fastställande av Kommunfullmäktigelistan 

Ingemar Hertting presenterade valberedningens förslag till lista enlig tutskickat förslag. Mötet beslöt att 

fastställa kommunfullmäktigelistan enligt nedan, med tillägg av Mats Jacobson på plats 14 samt förbehåll för 

att Maria Jönsson måste tillfrågas om hon är villig att kandidera som andranamn. Johan tog på sig detta 

uppdrag. 

 

1. Johan Ingvarson 

2. Maria Jönsson 

3. Göran Lock 

4. Karin Bagger 

5. Mikael Wibom 

6. Fredrik Joneman 

7. Linda Falkvall 

8. Mohammad Zia 

9. Maria Ingridsson 

10. Henrik Rasmusson 

11. Malin Melén 

12. Tobias Hilding 

13. Ulla-Britt Ahlqvist  

14. Mats Jacobson 

 

21)   Fastställande av verksamhetsplan för 2022 

Johan gick igenom förslaget till verksamhetsplanen för 2022. Mötet beslöt därefter att fastställa 

verksamhetsplanen i sin helhet. 

 

22)   Val av tre ombud samt ersättare till distriktsstämman 

Mötet beslöt att som ordinarie distriktsombud i vald ordning utse:  

1. Mohammad Zia 

2. Mikael Wibom 

3. Ingemar Hertting 

 

Samt som ersättare: 

1. Johan Ingvarson 

2. Fredrik Joneman 

3. Ulla-Britt Ahlqvist 

 

23)   Styrelsens propositioner: Förslag till nya stadgar 

Mötet tog beslut om att fastställa nya stadgar enligt förslag. Beslut krävs på ytterligare ett medlemsmöte för 

att de nya stadgarna ska träda i kraft. 
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24)   Inkomna motioner  

Inga sådana hade inkommit. 

 

25)   Övriga frågor 

Mötet diskuterade kring intern och extern kommunikation. Hur kan vi bli bättre? Vi bör även fundera över 

vilka frågor vi kan driva för att vinna fler väljare på landsbygden.  

 

26)   Mötets avslutande 

Mötesordförande Magnus Jarlöv förklarade sedan årsmötet för avslutat.  
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SPECIFIKATION AVGIFT DISTRIKT OCH LOKALORGANISATIONER

Beloppen inkluderar personal samt driftskostnader enligt budget 2021
Andelen för  distrikt och lokalavdelningar varierar för olika verksamheter

Verksamheter som fakturan avser Andel

Medlemshantering 608,000
Medlemsregister, medlemskontakter, betalningar
Utskick till medlemmar

Information 1,538,125
Medlemstidningen Grönt till alla medlemmar
Organisationsnytt och Medlemsnytt
Materialframställning
Externa aktiviteter och utarbetande av kampanjer

Organisationsstöd 246,500
Organisationsstöd, normalstadgar, omröstningar, ordförandepool etc
Konfliktlösning
Gemensamma möten, distriktsordföranden och distriktsanställda

Utbildning och nätverk 1,931,631
Utbildningsprogram, Vuxenskolan
Gröna politikerdagar 
Nätverk beslutade av partistyrelsen
Jämställdhets- och mångfaldsarbete

ANDEL FÖR DISTRIKT OCH LOKALAVDELNINGAR 4,324,256

Total kostnad för riksorganisationen för ovanstående verksamhet 7,164,762

Er avgift 2021 framgår av faktura. 

Total avgift för Miljöpartiets organisationer beslutad av kongressen i rambudget 2021 1,900,000
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Redovisning av erhållet kommunalt partistöd 
jämte granskningsrapport

Signeringsunderlag

1. Redovisning avseende erhållet partistöd
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Personuppgiftshantering

Personuppgifter som behandlas

Namn
E-postadress
Personnummer
Mobiltelefonnummer

 Ändamålet med behandlingen

Vi behöver dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. När du skickar in ditt ärende 
registreras de personuppgifter du anger i ärendet. I vissa fall handläggs ärendet enbart i e-
tjänstplattformen, i andra fall används uppgifterna även i något av kommunens 
verksamhetssystem. Du ser under rubriken lagring i vilka system dina personuppgifter 
behandlas och hur länge de lagras. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och den 
svenska dataskyddslagen (2018:218) samt kompletterande svenska lagar.

Laglig grund för behandlingen

Den registrerade har lämnat sitt samtycke

Lagringstid

För evigt

 Övrigt om lagringstid

Personuppgifterna behandlas i enlighet med de bestämmelser som framgår av nämndens 
dokumenthanteringsplan. Mer information finns på www.hoganas.se

 Övriga upplysningar

Personuppgiftsbehandling i enlighet med bestämmelserna i GDPR (EU 2016/679) hindrar inte 
utlämnande av allmän handling i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

 

 Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av 
personuppgifter
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Sida  av 3 4

 Beskriv:
Annonsering, serviceavgifter, utbildning, medlemsaktiviteter, kampanjaktiviteter etc. Se 
resultaträkning.

 Kassör:
Elisabeth Eriksson

 Ordförande:
Emilie Nilsson

 Erhållet partistöd för redovisningsåret (sek):
72400

 Redovisningen avser år:
2021

 Bankkonto eller BG/PG
5328-2265

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
0724037019

 Telefon
0724037019

 E-postadress
elisabeth_b_eriksson@hotmail.com

 För- & Efternamn
ELISABETH ERIKSSON

Kontaktperson

 Postnummer och ort
26371 Jonstorp

 Adress
Idrottsvägen 9C

 Organisationsnummer
802440-5485

 Organisationens namn
Liberalerna Höganäs

Kontaktuppgifter partiförening

Ange vart partistödet ska sättas in

Redovisning av partistöd

Hur har det kommunala partistödet fördelats?

(alternativt bifoga beskrivningen som en separat handling i nästa steg)
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Bilagor inklusive granskningsintyg

Här laddar du upp bilagorna som är av relevans för att redovisa hur ert partistöd fördelats. 
Följande handlingar ska bifogas:

granskningsintyg
årsredovisning
underskriven revisionsberättelse

Övriga handlingar som kan vara av betydelse att bifoga redovisningen är till 
exempel räkenskapsmaterial, styrelseprotokoll och specifikation av köpta tjänster från 
partidistriktet i Skåne ( ).klicka här för exempel

    (104 KB)Verksamhetsberättelse Liberalerna Höganäs 2021.pdf
    (19 KB)Resultaträkning Liberalerna 2021.xlsx
    (260 KB)Revisionsberättelse.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Undertecknad intygar att inlämnad redovisning ger en rättvisande bild av hur partistödet har 
använts.
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_________________________________________ 

LIBERALERNAS HÖGANÄS  

Verksamhetsberättelse för 2021 
Styrelsen för Liberalerna i Höganäs avger härmed styrelsens verksamhetsberättelse för 

verksamhetsåret 2021. 

Styrelsen har sedan årsmötet haft följande 
sammansättning: 

Ordförande Emilie Nilsson 

Vice ordförande Ulrika Adsersen 

Sekreterare Louise Stjernquist 

Kassör Elisabeth Eriksson 

Ledamöter 

Ros-Mari Paulsson 

Arne Gunnarsson 

Lennart Johanson (ersättare) 

Per-Åke Nilsson (ersättare) 

Övriga befattningar 

Revisorer 
Hanna Werth 

Mufida Dizdar (ersättare) 

Valberedning 

Mikael Stjernquist (sammankallande) 

Hanna Werth 

Mikael Bendz 

Politisk sekreterare Ulrika Adsersen 

Skåne liberalernas 

Förbundsstyrelse 
Louise Stjernquist (ersättare) 

 

Antalet betalande medlemmar uppgick vid årsskiftet till 44 stycken (36 stycken 2020). 

Mötesstrukturen som etablerades 2019 med uppdelningen fullmäktigegruppmöten, där vi behandlar 

aktuella och kommande frågor i kommunens nämnder, styrelser och fullmäktige respektive 

temamöten eller medlemsmöten har bibehållits. Med tanke på Coronapandemin har merparten av 

möten hållits digitalt men fysiska möten uppskattas och sådana har hållits då det ansetts lämpligt 

utifrån rådande rekommendationer och smittspridning. 

Under året har vi intensifierat arbetet med vårt visionsprogram inför det kommande valåret. Som 

tema och medlemsmöten har vi diskuterat det aktuella ärendet om ett nytt kulturhus. Vi har haft 
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Sida 2 (2) 
 

allmänideologisk diskussion och med gäster från kommunens förvaltningar har vi haft temamöte 

kring Trygghet samt Skola. Vi har genomfört ett studiebesök på Höganäs museum, deltagit på 

julskyltningen i Höganäs och genomfört en ”after work” som vi hoppas kan bli en återkommande 

aktivitet. 

Liberalerna i Höganäs representerades under året i Riksdagen, Region Skåne, kommunfullmäktige 

samt i de flesta av kommunens nämnder och styrelser med ledamöter och/eller ersättare. I slutet av 

2021 såg det ut som följer: 

Riksdagen Tina Acketoft 

Region Skåne 

- 1:e ersättare i regionfullmäktige 

- Ersättare i sjukhusstyrelsen Landskrona 

- Ersättare i patientnämnden 

Louise Stjernquist 

Kommunfullmäktige 

Louise Stjernquist (gruppledare) 

Ros-Mari Paulsson 

Ulrika Adsersen 

Mikael Stjernquist (ersättare) 

Emilie Nilsson (ersättare) 

Kommunfullmäktiges valberedning 
Louise Stjernquist 

Ros-Mari Paulsson (ersättare) 

Kommunstyrelsen 
Louise Stjernquist 

Ros-Mari Paulsson (ersättare) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

(tillika budgetutskott och näringslivsutskott) 
Louise Stjernquist (ersättare) 

Bygg och miljönämnd Mikael Stjernquist 

Socialnämnd Ulrika Adsersen 

Utbildningsnämnd Elisabeth Eriksson (ersättare) 

Valnämnd Elisabeth Eriksson (ersättare) 

Höganäshems styrelse Elisabeth Eriksson 

Höganäs Energis styrelse Lennart Johanson 

Höganäs Omsorg Mikael Bendz (ersättare) 

Kommunrevisionen Hanna Werth 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till medlemmarna i Liberalerna i Höganäs 

Jag har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 
2021-01-01 — 2022-12-31. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och 
förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. 

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av revisionen. 

Revisionen har utförts efter bästa förmåga och i enlighet med god redovisningssed. Det innebär 
att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att 
årsredovisningen och förvaltningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

Jag anser att revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med irsredovisningslagen och ger därmed en 
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed. 

Jag tillstyrker mot denna bakgrund att medlemmarna på årsmötet beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

2022-02-04 
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Resultaträkning 2021 Liberalerna Höganäs

Resultaträkning 2020 Budget 2021 Resultaträkning 2021
Intäkter
Medlemsintäkter 976,00 kr 1 730,00 kr 1 325,00 kr
Partistöd från kommunen 72 400,00 kr 72 400,00 kr 72 400,00 kr
Kandidatstöd -  kr -  kr -  kr
Summa intäkter 73 376,00 kr 74 130,00 kr 73 725,00 kr

Utgifter
Serviceavgifter - 10 860,00 kr - 10 860,00 kr - 10 860,00 kr
Kampanj - 510,00 kr - 1 250,00 kr - 3 073,90 kr Not 1
Bankkostnad - 1 250,00 kr - 3 000,00 kr - 1 575,00 kr Not 2
Lokalhyra - 1 350,00 kr - 3 500,00 kr -  kr Not 3
Konferens/utbildning - 8 800,00 kr - 10 000,00 kr - 2 266,00 kr Not 4
Medlemsaktiviteter -  kr - 5 000,00 kr - 4 273,75 kr Not 5
Sammanträdesfika - 1 999,40 kr - 2 500,00 kr - 167,90 kr
Annonsering - 9 928,03 kr - 15 000,00 kr - 11 058,66 kr Not 6
Profilkläder -  kr -  kr -  kr
Portokostnader - 455,00 kr -  kr - 371,00 kr Not 7
Övriga kostnader - 972,00 kr - 2 500,00 kr - 800,00 kr Not 8
Summa kostnader - 36 124,43 kr - 53 610,00 kr - 34 446,21 kr

Föreningens resultat 37 251,57 kr 20 520,00 kr 39 278,79 kr
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Not 1 Omkostnader skyltsöndag 696, 90 kr + Flyers 695 kr + Höstkampanj 1 682 kr
Not 2 Företagspaket 1250 kr + Kortavgift 325 kr
Not 3 Enbart ett fåtal möten har hållits fysiskt, lokalkostnader kommer faktureras först under våren 2022. 
Not 4 Lunch minilandsmöte 150 kr + Resekostnad Minilandsmöte 1066 kr + Valutbildning tre medlemmar 1050 kr
Not 5 Fika Temamöte 200,75 kr + Mat vid medlemsträff oktober 1 847 kr +  Mat vid Julavslutning för medlemmar 2 226 kr
Not 6 Annonsering Förbundet 3620 kr + Facebook Annonser 7438,66 kr. Budgeten justerad från 10 000 kr till 15 000 kr vid årsmötet 2021. 
Not 7 Utskick 21/1 371 kr
Not 8 Två medlemsuppvaktningar á 400 kr
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Ärendenummer: #65166 | Inskickat av: Sverigedemokraterna Höganäs (Kjell-Åke Ingvar Mårtensson) (signerad) | Datum: 2022-06-18 11:50Sida  av 1 4

Redovisning av erhållet kommunalt partistöd 
jämte granskningsrapport

Ärendenummer: #65166 | Inskickat av: Sverigedemokraterna Höganäs (Kjell-Åke Ingvar Mårtensson) 
(signerad) | 2022-06-18 11:50

1. Redovisning avseende erhållet partistöd

Page 449 of 735



Ärendenummer: #65166 | Inskickat av: Sverigedemokraterna Höganäs (Kjell-Åke Ingvar Mårtensson) (signerad) | Datum: 2022-06-18 11:50Sida  av 2 4

Personuppgiftshantering

Personuppgifter som behandlas

Namn
E-postadress
Personnummer
Mobiltelefonnummer

 Ändamålet med behandlingen

Vi behöver dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. När du skickar in ditt ärende 
registreras de personuppgifter du anger i ärendet. I vissa fall handläggs ärendet enbart i e-
tjänstplattformen, i andra fall används uppgifterna även i något av kommunens 
verksamhetssystem. Du ser under rubriken lagring i vilka system dina personuppgifter 
behandlas och hur länge de lagras. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och den 
svenska dataskyddslagen (2018:218) samt kompletterande svenska lagar.

Laglig grund för behandlingen

Den registrerade har lämnat sitt samtycke

Lagringstid

För evigt

 Övrigt om lagringstid

Personuppgifterna behandlas i enlighet med de bestämmelser som framgår av nämndens 
dokumenthanteringsplan. Mer information finns på www.hoganas.se

 Övriga upplysningar

Personuppgiftsbehandling i enlighet med bestämmelserna i GDPR (EU 2016/679) hindrar inte 
utlämnande av allmän handling i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

 

 Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av 
personuppgifter
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Ärendenummer: #65166 | Inskickat av: Sverigedemokraterna Höganäs (Kjell-Åke Ingvar Mårtensson) (signerad) | Datum: 2022-06-18 11:50Sida  av 3 4

 Kassör:
Kjell-Åke Mårtensson

 Ordförande:
Sören Ravn

 Erhållet partistöd för redovisningsåret (sek):
99 000,00

 Redovisningen avser år:
2021

 Bankkonto eller BG/PG
8214-9944604131-2

 Notifieringar
E-post

 Telefon
0731584680

 E-postadress
kjell.martensson@sd.se

 För- & Efternamn
Kjell-Åke Ingvar Mårtensson

Kontaktperson

 Postnummer och ort
26323 Höganäs

 Adress
Box 202

 Organisationsnummer
843003-5231

 Organisationens namn
Sverigedemokraterna Höganäs

Kontaktuppgifter partiförening

Ange vart partistödet ska sättas in

Redovisning av partistöd
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Ärendenummer: #65166 | Inskickat av: Sverigedemokraterna Höganäs (Kjell-Åke Ingvar Mårtensson) (signerad) | Datum: 2022-06-18 11:50Sida  av 4 4

Bilagor inklusive granskningsintyg

Här laddar du upp bilagorna som är av relevans för att redovisa hur ert partistöd fördelats. 
Följande handlingar ska bifogas:

granskningsintyg
årsredovisning
underskriven revisionsberättelse

Övriga handlingar som kan vara av betydelse att bifoga redovisningen är till 
exempel räkenskapsmaterial, styrelseprotokoll och specifikation av köpta tjänster från 
partidistriktet i Skåne ( ).klicka här för exempel

    (292 KB)Revisionsberättelse.jpeg
    (364 KB)Granskningsrapport.jpeg
    (284 KB)Resultaträkning.jpeg
    (307 KB)Redovisning partistöd Bilaga 1.pdf
    (12 KB)Angående redovisning partistöd.docx

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Undertecknad intygar att inlämnad redovisning ger en rättvisande bild av hur partistödet har 
använts.

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Kjell-Åke Ingvar MårtenssonNamn: 
195805153615Person ID: 

2022-06-18 11:50Datum: 
6F8D19C985A3245EF53CEB176D7260E9BC41C1DBSignerad checksumma: 
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Angående redovisning partistöd. 

Är något oklart, vänligen kontakta mej på kjell.martensson@sd.se. 
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Ärendenummer: #65547 | Inskickat av: Moderata samlingspartiet i Kullabygden (Anneli Elise-Marie Söderhjelm) (signerad) | Datum: 2022-06-23 09:31Sida  av 1 4

Redovisning av erhållet kommunalt partistöd 
jämte granskningsrapport

Ärendenummer: #65547 | Inskickat av: Moderata samlingspartiet i Kullabygden (Anneli Elise-Marie 
Söderhjelm) (signerad) | 2022-06-23 09:31

1. Redovisning avseende erhållet partistöd
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Ärendenummer: #65547 | Inskickat av: Moderata samlingspartiet i Kullabygden (Anneli Elise-Marie Söderhjelm) (signerad) | Datum: 2022-06-23 09:31Sida  av 2 4

Personuppgiftshantering

Personuppgifter som behandlas

Namn
E-postadress
Personnummer
Mobiltelefonnummer

 Ändamålet med behandlingen

Vi behöver dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. När du skickar in ditt ärende 
registreras de personuppgifter du anger i ärendet. I vissa fall handläggs ärendet enbart i e-
tjänstplattformen, i andra fall används uppgifterna även i något av kommunens 
verksamhetssystem. Du ser under rubriken lagring i vilka system dina personuppgifter 
behandlas och hur länge de lagras. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och den 
svenska dataskyddslagen (2018:218) samt kompletterande svenska lagar.

Laglig grund för behandlingen

Den registrerade har lämnat sitt samtycke

Lagringstid

För evigt

 Övrigt om lagringstid

Personuppgifterna behandlas i enlighet med de bestämmelser som framgår av nämndens 
dokumenthanteringsplan. Mer information finns på www.hoganas.se

 Övriga upplysningar

Personuppgiftsbehandling i enlighet med bestämmelserna i GDPR (EU 2016/679) hindrar inte 
utlämnande av allmän handling i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

 

 Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av 
personuppgifter
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Ärendenummer: #65547 | Inskickat av: Moderata samlingspartiet i Kullabygden (Anneli Elise-Marie Söderhjelm) (signerad) | Datum: 2022-06-23 09:31Sida  av 3 4

 Beskriv:
Se bilagor

 Kassör:
Anneli Söderhjelm

 Ordförande:
Pia Möller

 Erhållet partistöd för redovisningsåret (sek):
285600

 Redovisningen avser år:
2021

 Bankkonto eller BG/PG
5107-9457

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
+46702922839

 Telefon
+46702922839

 E-postadress
soderhjelm.anneli@gmail.com

 För- & Efternamn
Anneli Elise-Marie Söderhjelm

Kontaktperson

 Postnummer och ort
26331 Höganäs

 Adress
Storgatan 64

 Organisationsnummer
843002-3773

 Organisationens namn
Moderata samlingspartiet i Kullabygden

Kontaktuppgifter partiförening

Ange vart partistödet ska sättas in

Redovisning av partistöd

Hur har det kommunala partistödet fördelats?

(alternativt bifoga beskrivningen som en separat handling i nästa steg)
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Ärendenummer: #65547 | Inskickat av: Moderata samlingspartiet i Kullabygden (Anneli Elise-Marie Söderhjelm) (signerad) | Datum: 2022-06-23 09:31Sida  av 4 4

Bilagor inklusive granskningsintyg

Här laddar du upp bilagorna som är av relevans för att redovisa hur ert partistöd fördelats. 
Följande handlingar ska bifogas:

granskningsintyg
årsredovisning
underskriven revisionsberättelse

Övriga handlingar som kan vara av betydelse att bifoga redovisningen är till 
exempel räkenskapsmaterial, styrelseprotokoll och specifikation av köpta tjänster från 
partidistriktet i Skåne ( ).klicka här för exempel

    (923 KB)verksamhetsberättelse 2021.pdf
    (547 KB)Årsbokslut 2021.pdf
    (152 KB)revisionsberättelse 2021.pdf
    (444 KB)Resultat- och balansrapport.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Undertecknad intygar att inlämnad redovisning ger en rättvisande bild av hur partistödet har 
använts.

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Anneli Elise-Marie SöderhjelmNamn: 
195604023944Person ID: 

2022-06-23 09:31Datum: 
2D9EC06887C9C3EE40B5E9342AAF10F586C3D8FESignerad checksumma: 
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Ärendenummer: #65576 | Inskickat av: Kristdemokraterna i Höganäs (FREDRIK ELJIN) (signerad) | Datum: 2022-06-28 09:15Sida  av 1 4

Redovisning av erhållet kommunalt partistöd 
jämte granskningsrapport

Ärendenummer: #65576 | Inskickat av: Kristdemokraterna i Höganäs (FREDRIK ELJIN) (signerad) | 
2022-06-28 09:15

1. Redovisning avseende erhållet partistöd
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Ärendenummer: #65576 | Inskickat av: Kristdemokraterna i Höganäs (FREDRIK ELJIN) (signerad) | Datum: 2022-06-28 09:15Sida  av 2 4

Personuppgiftshantering

Personuppgifter som behandlas

Namn
E-postadress
Personnummer
Mobiltelefonnummer

 Ändamålet med behandlingen

Vi behöver dina personuppgifter för att handlägga ditt ärende. När du skickar in ditt ärende 
registreras de personuppgifter du anger i ärendet. I vissa fall handläggs ärendet enbart i e-
tjänstplattformen, i andra fall används uppgifterna även i något av kommunens 
verksamhetssystem. Du ser under rubriken lagring i vilka system dina personuppgifter 
behandlas och hur länge de lagras. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och den 
svenska dataskyddslagen (2018:218) samt kompletterande svenska lagar.

Laglig grund för behandlingen

Den registrerade har lämnat sitt samtycke

Lagringstid

För evigt

 Övrigt om lagringstid

Personuppgifterna behandlas i enlighet med de bestämmelser som framgår av nämndens 
dokumenthanteringsplan. Mer information finns på www.hoganas.se

 Övriga upplysningar

Personuppgiftsbehandling i enlighet med bestämmelserna i GDPR (EU 2016/679) hindrar inte 
utlämnande av allmän handling i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

 

 Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av 
personuppgifter
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Ärendenummer: #65576 | Inskickat av: Kristdemokraterna i Höganäs (FREDRIK ELJIN) (signerad) | Datum: 2022-06-28 09:15Sida  av 3 4

 Beskriv:
Se årsredovisning

 Kassör:
Fredrik Eljin

 Ordförande:
Inga-Maj Hult

 Erhållet partistöd för redovisningsåret (sek):
59100

 Redovisningen avser år:
2021

 Bankkonto eller BG/PG
BG 644-3295

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
0702264969

 Telefon
0702264969

 E-postadress
fredrik.eljin@hoganas.se

 För- & Efternamn
FREDRIK ELJIN

Kontaktperson

 Postnummer och ort
26337 Höganäs

 Adress
c/o Fredrik Eljin Odengatan 49

 Organisationsnummer
843002-2833

 Organisationens namn
Kristdemokraterna i Höganäs

Kontaktuppgifter partiförening

Ange vart partistödet ska sättas in

Redovisning av partistöd

Hur har det kommunala partistödet fördelats?

(alternativt bifoga beskrivningen som en separat handling i nästa steg)
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Ärendenummer: #65576 | Inskickat av: Kristdemokraterna i Höganäs (FREDRIK ELJIN) (signerad) | Datum: 2022-06-28 09:15Sida  av 4 4

Bilagor inklusive granskningsintyg

Här laddar du upp bilagorna som är av relevans för att redovisa hur ert partistöd fördelats. 
Följande handlingar ska bifogas:

granskningsintyg
årsredovisning
underskriven revisionsberättelse

Övriga handlingar som kan vara av betydelse att bifoga redovisningen är till 
exempel räkenskapsmaterial, styrelseprotokoll och specifikation av köpta tjänster från 
partidistriktet i Skåne ( ).klicka här för exempel

    (83 KB)Bokslut 2021 samt budget 2022.pdf
    (230 KB)KD Höganäs 2021 Revisionsberättelse.pdf
    (85 KB)Faktura_1510.pdf
    (322 KB)KD 2022 Granskning.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Undertecknad intygar att inlämnad redovisning ger en rättvisande bild av hur partistödet har 
använts.

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

FREDRIK ELJINNamn: 
198004123934Person ID: 

2022-06-28 09:15Datum: 
E943947C0388FFC3A3E6DE52D427E094258079D1Signerad checksumma: 
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Bokslut för 2021 samt budgetförslag för 2022
Kristdemokraterna i Höganäs

Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021 Budgetförslag

Intäkter
Partistöd
Medlemsavgifter
Gåvor 450,00 300,00 0,00 350,00 0,00
Uttag ur Valfond 0,00 0,00 0,00
Summa

Kostnader
Tjänster från Distriktet
Medlemsavgifter, distriktet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servering
Reseersättning 0,00
Marknader 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Info-material 0,00 0,00 0,00
Kurser, stämmor 275,00
Valkostnader 0,00 0,00 0,00
Bankavgifter
KRP 0,00 675,00
Uppvaktningar 500,00
Avsättning valfond
Summa

Resultat 0,00 0,00

Tillgångar
Banktillgångar
Fonder
Interimsfordringar
Summa

Eget kapital och skulder
Eget kapital vid årets början
Årets över- eller underskott
Fonder, utdelning samt förändring
Interimsskulder 450,00 159,00 0,00
Valfond
Summa

59 100,00 59 100,00 59 100,00 59 100,00 59 100,00
1 550,00 2 150,00 2 000,00 2 590,00 2 000,00

22 795,95 60 000,00
83 895,95 61 550,00 61 100,00 62 040,00 121 100,00

17 184,00 17 186,00 17 200,00 17 185,00 17 200,00

5 100,40 2 593,00 4 000,00 2 530,60 4 000,00
1 336,50 1 073,00 1 500,00 1 500,00

1 000,00 1 000,00
1 050,00 1 475,00 1 600,00 2 000,00

22 795,95 60 000,00
1 224,00 1 224,00 1 300,00 1 209,00 1 300,00

17 020,00 14 000,00 13 000,00
1 699,00 1 078,00 1 018,00 1 100,00

20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
88 019,85 44 629,00 61 100,00 42 892,60 121 100,00

-4 123,90 16 921,00 19 147,40

221 972,07 257 084,07 297 065,47
35 829,23 40 827,96 51 170,95
1 925,00 3 443,00 2 450,00

259 726,30 301 355,03 350 686,42

221 751,40 225 240,46 247 160,19
-4 123,90 16 921,00 19 147,40
7 612,96 4 998,73 10 342,99

34 035,84 54 035,84 74 035,84
259 726,30 301 355,03 350 686,42
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Sida 1(1)

Faktura
Fakturadatum 2021-10-31
Fakturanr 1510

Kristdemokraterna Höganäs
Fredrik Eljin
Odengatan 49
26337 Höganäs

Kundnr 9
Ert ordernr Köpta tjänster 2021

Vår referens George Jan Emilson
Betalningsvillkor 30 dagar
Förfallodatum 2021-11-30

Artnr Benämning Lev ant Enhet À-pris Summa

5 Delade kostnader till riksorganisationen (30 %) 1,00 7 390,00 7 390,00

* Delade kostnader 464 kr (18 %)

* Informationstjänster 387 kr (15 %)

* Utbildningar och konferenser 593 kr (23 %)

* Konsulttjänster 928 kr (36 %)

* Besök och organisationsutveckling 206 kr (8 %)

6 Informationstjänster partidistrikt (12 %) 1,00 1 890,00 1 890,00

* Medlemsinformation, Funktionärsinformation,

* Kampanjer, Valfond(hushållsutskick etc)

7 Utbildningar och organisationsutveckling (10%) 1,00 2 578,00 2 578,00

* Partiavdelningsordförandekonferens,

* Partidistriktsårsmöten

* Skånedagen, Riksting

* Hörnträffar

* Övriga möten och konferanser

* Besök av partidistriktsledning

* Besök av partidistriktskansli

* Valledarutbildning

* Toppkandidatsutbildning

8 Pers, lokal och admin partidistrikt (48% ) 1,00 % 5 327,00 5 327,00

* Ombudsman

* Partikansli och driftkostnader

Exkl. moms Totalt ATT BETALA

17 185,00 17 185,00 SEK 17 185,00

Adress
KRISTDEMOKRATERNA
Västra Rönneholmsvägen 59 B 1TR
21741 MALMÖ
Sverige

Telefon
040-407531

E-post
skane.ekonomi@kristdemokraterna.se

Plusgiro
99297-4

Organisationsnr
837000-7414

Godkänd för F-skatt
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Förordnande av vigselförrättare 

KS/2022/1408 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2022-11-22    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) 
Pia Lidwall (KD) 
Lennart Nilsson (S) 
Christian Johansson (SD) 
Eva Hemström (C) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Fredrik Eljin (KD) 

Göran Lock (MP) 
Louise Stjernquist (L) 
Sandra Kovács (M) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Maria Bylund (ekonomichef) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 08:45-10:15 
  
Paragrafer §129 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Christian Johansson (SD) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Christian Johansson (SD)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2022-11-29 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-11-29 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2022-11-22    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2022/1408 
§ 129 
FÖRORDNANDE AV VIGSELFÖRRÄTTARE 
Sammanfattning av ärendet   
Anneli Sjöborg och Anita Söderlind har hos Länsstyrelsen i Skåne län ansökt om att på nytt förordnas 
som borgerlig vigselförrättare inom främst Höganäs kommun. Länsstyrelsen efterfrågar kommunens 
yttrande inom ramen för sin handläggning av ärendet.  
 
Både Anneli och Anita har en lång erfarenhet som vigselförrättare och är även mycket populära som 
vigselförrättare. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 8 oktober 2022, 
Anneli Sjöborg, ansökan den 3 november 2022, 
Anita Söderlind, ansökan den 28 oktober 2022. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att förorda att Länsstyrelsen utser Anneli Sjöborg och Anita Söderlind till vigselförrättare. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-12-23 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 
   2022-11-08    KS/2022/1408 
 

 

 
 
 
 
 

 

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

Förordnande av vigselförrättare 
Sammanfattning av ärendet 
Anneli Sjöborg och Anita Söderlind har hos Länsstyrelsen i Skåne län ansökt om att på nytt förordnas 
som borgerlig vigselförrättare inom främst Höganäs kommun. Länsstyrelsen efterfrågar kommunens 
yttrande inom ramen för sin handläggning av ärendet.  
 
Både Anneli och Anita har en lång erfarenhet som vigselförrättare och är även mycket populära som 
vigselförrättare. 
 
Beslutsunderlag  
Anneli Sjöborg, ansökan den 3 november 2022, 
Anita Söderlind, ansökan den 28 oktober 2022. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att förorda att Länsstyrelsen utser Anneli Sjöborg och Anita Söderlind till vigselförrättare. 
 

 

 

 Herman Crespin 
Kommunchef 

 
 Jacob Derefeldt 

  Kommunsekreterare 
 

Page 490 of 735



Page 491 of 735



Page 492 of 735



Page 493 of 735



Page 494 of 735



 
 
 
 
 

15 

Sammanträdesschema 2023 för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess 

utskott 

KS/2022/1048 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2022-11-22    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Johan Ingvarson (MP) (vice ordförande) 
Pia Lidwall (KD) 
Lennart Nilsson (S) 
Christian Johansson (SD) 
Eva Hemström (C) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Fredrik Eljin (KD) 

Göran Lock (MP) 
Louise Stjernquist (L) 
Sandra Kovács (M) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Maria Bylund (ekonomichef) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 08:45-10:15 
  
Paragrafer §128 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Christian Johansson (SD) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Christian Johansson (SD)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2022-11-29 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-11-29 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2022-11-22    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2022/1048 
§ 128 
SAMMANTRÄDESSCHEMA 2023 FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE, 
KOMMUNSTYRELSEN OCH DESS UTSKOTT 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunledningskontorets kommunkansli har tagit fram förslag till sammanträdesschema för 2023 för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt dess utskott.  
  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 2 november 2022, 
Kommunledningskontoret, förslag på sammanträdesdagar för år 2023 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen samt dess utskott daterad den 2 november 2021. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa mötesdagar 2023 för kommunstyrelsen och dess utskott enligt förslag till 
sammanträdesschema 2023 daterad den 2 november 2022. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa mötesdagar 2023 för kommunfullmäktige enligt förslag till sammanträdesschema 2023 
daterad den 2 november 2022. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-12-23 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

   2022-11-02    KS/2022/1048 
 

 

 
 
 
 
 

 

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

Sammanträdesschema 2023 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och dess utskott 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontorets kommunkansli har tagit fram förslag till sammanträdesschema för 2023 för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt dess utskott.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontoret, förslag på sammanträdesdagar för år 2023 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen samt dess utskott, daterad den 2 november 2021. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att fastställa mötesdagar 2023 för kommunstyrelsen och dess utskott enligt förslag till 
sammanträdesschema 2023 daterad den 2 november 2022, 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att fastställa mötesdagar 2023 för kommunfullmäktige enligt förslag till sammanträdesschema 2023 daterad 
den 2 november 2022. 
 

 

 

 Herman Crespin 
 Kommunchef 

 
 Jacob Derefeldt 

  Kommunsekreterare 
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SAMMANTRÄDESSCHEMA 2023
KOMMUNFULLMÄKTIGE, KOMMUNSTYRELSEN SAMT DESS UTSKOTT

Januari
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Vecka 1 2 3 4 5 Trettondedagsafton 6 Trettondedag jul

Vecka 2 9 10 11 12 13

Kommunstyrelsen

Vecka 3 16 17 18 19 20

Vecka 4 23 24 25 26 27

KS kultur- och fritidsutskott KS arbetsutskott Kommunfullmäktige

bereder KUF årsredovisning 2022 bereder KS förvaltningars årsredovisning 2022

KS planutskott

Vecka 5 30 31

Februari
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Vecka 5 1 2 3

Vecka 6 6 7 8 9 10

Kommunstyrelsen

beslut om KS förvaltningars årsredovisning 2022

Vecka 7 13 14 15 16 17

Sportlov 8 20 21 22 23 24

KS näringslivsutskott

Kommunfullmäktige

Val av funktionärer till kommunala bolag, styrelser 

etc. för mandatperioden 2022-2026

Vecka 9 27 28

KS arbetsutskott

bereder årsredovisning 2022

KS planutskott

Mars
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Vecka 9 1 2 3

Vecka 10 6 7 8 9 10

Vecka 11 13 14 15 16 17

Kommunstyrelsen

bereder årsredovisning 2022

Vecka 12 20 21 22 23 24

KS arbetsutskott

beslutar om planeringsramar 2024

KS planutskott

Vecka 13 27 28 29 30 31

KS kultur- och fritidsutskott KS miljöutskott Kommunfullmäktige Bryggangruppen

beslutar om årsredovisning 2021

April
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Påsklov 14 3 4 5 6 Skärtorsdag 7 Långfredagen

Vecka 15 10 Annandag påsk 11 12 13 14

Kommunstyrelsen

Vecka 16 17 18 19 20 21

Vecka 17 24 25 26 27 28

KS kultur- och fritidsutskott KS arbetsutskott KS näringslivsutskott

KS planutskott Kommunfullmäktige

Ekonomidialog med nämnder, bolag 

och presidier
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Maj
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Vecka 18 1 Första maj 2 3 4 5

Vecka 19 8 9 10 11 12

Kommunstyrelsen

Vecka 20 15 16 17 18 Kristi himmelfärdsdag 19

KS kultur- och fritidsutskott KS arbetsutskott KS miljöutskott

bereder KUF budgetförslag 2024 bereder KS förvaltningars (exkl. KUF) budgetförslag 2024

KS planutskott

Vecka 21 22 23 24 25 26

Kommunfullmäktige

Vecka 22 29 Annandag pingst 30 31

Kommunstyrelsen

beslutar om KS förvaltningars budgetförslag 2024

Juni
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Vecka 22 1 2

Vecka 23 5 6 Sveriges nationaldag 7 8 9

Vecka 24 12 13 14 15 16

KS näringslivsutskott

Kommunfullmäktige

Vecka 25 19 20 21 22 23 Midsommarafton

KS kultur- och fritidsutskott KS arbetsutskott

bereder förslag till budget 2024 med flerårsplaner

KS planutskott

Vecka 26 26 27 28 29 30

Juli
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Vecka 27 3 4 5 6 7

Vecka 28 10 11 12 13 14

Vecka 29 17 18 19 20 21

Vecka 30 24 25 26 27 28

Vecka 31 31

Augusti
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Vecka 31 1 2 3 4

Vecka 32 7 8 9 10 11

Vecka 33 14 15 16 17 18

Kommunstyrelsen

bereder förslag till budget 2024 med flerårsplaner

Vecka 34 21 22 23 24 25

Vecka 35 28 29 30 31

KS arbetsutskott KS miljöutskott Kommunfullmäktige

KS planutskott

Budgetdialog med presidier/ 

förvaltningschefer/ ekonomer

val av nämndemän vid Helsingborgs tingsrätt för 

perioden 2024-2027
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September
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Vecka 35 1

Vecka 36 4 5 6 7 8

Vecka 37 11 12 13 14 15

Kommunstyrelsen

beslutar om KS förvaltningars delårsrapport

Vecka 38 18 19 20 21 22

Vecka 39 25 26 27 28 29

KS kultur- och fritidsutskott KS arbetsutskott KS näringslivsutskott

KS planutskott Kommunfullmäktige

beslutar om budget 2024 med flerårsplaner

Oktober
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Vecka 40 2 3 4 5 6

Vecka 41 9 10 11 12 13

Kommunstyrelsen

bereder kommunens delårsrapport

Vecka 42 16 17 18 19 20

Vecka 43 23 24 25 26 27

KS miljöutskott Kommunfullmäktige

beslutar om kommunens delårsrapport

Höstlov 44 30 31

KS kultur- och fritidsutskott KS arbetsutskott

KS planutskott

November
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Höstlov 44 1 2 3 Alla helgons afton

Vecka 45 6 7 8 9 10

Vecka 46 13 14 15 16 17

KS arbetsutskott KS näringslivsutskott

KS planutskott

Kommunstyrelsen

Vecka 47 20 21 22 23 24

Vecka 48 27 28 29 30

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

December
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Vecka 48 1

Vecka 49 4 5 6 7 8

Vecka 50 11 12 13 14 15

KS kultur- och fritidsutskott (inför 2024) KS arbetsutskott (inför 2024) KS miljöutskott (inför 2024) Kommunfullmäktige

KS planutskott (inför 2024)

Vecka 51 18 19 20 21 22

Vecka 52 25 Juldagen 26 Annandag jul 27 28 29
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Förlängning av markanvisning för Kaktusen och 
Odéon 

KS/2019/857 
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 PROTOKOLL 

 KS PLANUTSKOTT  
 

 2022-11-22    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Gustaf Wingårdh (M) (vice ordförande) 
Göran Lock (MP) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Lennart Nilsson (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Nils Hyllienmark (M) 

Gertrud Greén (C) 
Christian Johansson (SD) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jacob von Post (chef för samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 13:30-15:00 
  
Paragrafer §62 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Lennart Nilsson (S) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Lennart Nilsson (S)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2022-11-29 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-11-29 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KS PLANUTSKOTT  
 

 2022-11-22    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2019/857 
§ 62 
FÖRLÄNGNING AV MARKANVISNING FÖR KAKTUSEN OCH 
ODÉON 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunen har sen tidigare tecknat markanvisningsavtal med SBB för kvarteren Kaktusen och Odéon 
där avsikten är att förtäta området. Detaljplaneprocessen är igång och nästa steg är granskning. 
Gällande markanvisningsavtal anger att avtalet är giltigt till dess att marköverlåtelseavtal tecknas, vilket 
ska göras senast den 31 december 2022. Då marköverlåtelseavtal inte hinner tecknas innan dess 
behöver markanvisningen förlängas. Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32 är lagfaren ägare varför 
bolaget ska vara avtalspart i stället för Höganäs kommun.  
 
Förslaget är att markanvisningsavtalet förlängs till den 1 juli 2024. Övriga villkor ska fortsatt gälla 
oförändrade.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning, tjänsteskrivelse den 3 november 2022, 
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning, tillägg till markanvisningsavtal den 3 november 
2022. 
 

  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
planutskottet beslutar att bifalla förslaget. 
 

Beslut 
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna föreslaget tillägg till markanvisningsavtal avseende kvarteren Kaktusen och Odéon 
mellan Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32 (556990-7255) och SBB Kaktusen Handelsbolag (969717-
3418), 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna avtalet. 
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-12-23 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Förlängning av markanvisning för Kaktusen och Odéon 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har sen tidigare tecknat markanvisningsavtal med SBB för kvarteren Kaktusen och Odéon 
där avsikten är att förtäta området. Detaljplaneprocessen är igång och nästa steg är granskning. Gällande 
markanvisningsavtal anger att avtalet är giltigt till dess att marköverlåtelseavtal tecknas, vilket ska göras 
senast den 31 december 2022. Då marköverlåtelseavtal inte hinner tecknas innan dess behöver 
markanvisningen förlängas. Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32 är lagfaren ägare varför bolaget ska vara 
avtalspart i stället för Höganäs kommun.  
 
Förslaget är att det förlängs till den 1 juli 2024. Övriga villkor ska fortsatt gälla oförändrade.  
 
Beslutsunderlag  
Exploateringsavdelningen, tillägg till markanvisningsavtal den 3 november 2022. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta  
 
att godkänna föreslaget tillägg till markanvisningsavtal avseende kvarteren Kaktusen och Odéon mellan 
Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32 (556990-7255) och SBB Kaktusen Handelsbolag (969717-3418),  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna avtalet.  
 

 

 

 Karl Rüter 
 Exploateringschef 

 
 Emil Sydvart 

 
 Exploateringsingenjör 
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 Exploateringsavdelningen 
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1 (3) 

 
Diarienummer: KS/2019/857 

TILLÄGG TILL MARKANVISNINGSAVTAL  
 
 
Följande tillägg till markanvisningsavtal har ingåtts mellan 
 

(1) Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32, org. nr. 556990-7255 
c/o Höganäs kommun, Stadshuset 
263 82 Höganäs 
(Hädanefter benämnd ”Kaktusen AB” i avtalet.) 

 
och 
 

(2) SBB Kaktusen Handelsbolag, org. nr. 969717-3418 
c/o Newsec Property Asset Management   
Box 11405 
404 29 Göteborg 
(Hädanefter benämnd ”Byggherren” i avtalet.) 
 

gemensamt benämnda ”Parterna” i detta avtal. 
 
 

 

Parterna har sen tidigare tecknat markanvisningsavtal avseende kvarter Kaktusen 
och Odéon (hädanefter benämnd ”Markanvisningsavtalet”) där Parterna tillsam-
mans avser möjliggöra för förtätning av området. Markanvisningsavtalet godkändes 
i Kommunstyrelsen den 11 november 2019 (KS/2019/857). Detaljplaneprocessen är 
igång där nästa steg är att detaljplanen ska gå ut på granskning.  
 
Markanvisningsavtalet är villkorat av att marköverlåtelseavtal tecknas senast den  
31 december 2022. Då marköverlåtelseavtalet inte hinner tecknas innan dess har 
Parterna ingått följande överenskommelse.  
 

1. Att Kaktusen AB iklär sig de rättigheter och skyldigheter som Höganäs kommun 
(org.nr. 212000-1165) har enligt Markanvisningsavtalet, se Bilaga 1.  
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  Sida 2 av 3 

2. Att rubrik ”8 Giltighet” i markanvisningsavtalet ändras till följande: 

att kommunfullmäktige eller annat behörigt kommunalt organ godkänner 
marköverlåtelseavtalet senast den 1 juli 2024.  
 

3. Övriga villkor ska fortsatt gälla oförändrade.  

 
Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav Parterna tagit 
varsitt. Avtalet har en (1) bilaga ”Markanvisningsavtal”.  
 
 
Höganäs 2022-  Höganäs 2022- 
 
 
…………………………………………..  …………………………………………… 
Namnteckning  Namnteckning 
 
…………………………………………..  …………………………………………… 
Namnförtydligande  Namnförtydligande 
 
 
…………………………………………..  …………………………………………… 
Namnteckning  Namnteckning 
 
…………………………………………..  …………………………………………… 
Namnförtydligande  Namnförtydligande 
 
 
…………………………………………..   
Namnteckning   
 
…………………………………………..   
Namnförtydligande   
 
 
 
Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32  SBB Kaktusen Handelsbolag 
(556990-7255)  (969717-3418) 
 
 
Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32:s egenhändiga namnteckningar bevittnas:  
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…………………………………………..  …………………………………………… 
Namnteckning  Namnteckning 
 
…………………………………………..  …………………………………………… 
Namnförtydligande  Namnförtydligande 

 
 

 
SBB Kaktusen Handelsbolag:s egenhändiga namnteckningar bevittnas:  
 
 
 
…………………………………………..  …………………………………………… 
Namnteckning  Namnteckning 
 
…………………………………………..  …………………………………………… 
Namnförtydligande  Namnförtydligande 
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Godkännande av fördjupad översiktsplan för 
Jonstorp, inför samråd 

KS/2020/231 
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 PROTOKOLL 

 KS PLANUTSKOTT  
 

 2022-11-22    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Gustaf Wingårdh (M) (vice ordförande) 
Göran Lock (MP) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Lennart Nilsson (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Nils Hyllienmark (M) 

Gertrud Greén (C) 
Christian Johansson (SD) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jacob von Post (chef för samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Milma Rantamäki Danielsson (planarkitekt) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 13:30-15:00 
  
Paragrafer §63 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Lennart Nilsson (S) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Lennart Nilsson (S)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2022-11-29 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-11-29 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KS PLANUTSKOTT  
 

 2022-11-22    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2020/231 
§ 63 
GODKÄNNANDE AV FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JONSTORP, 
INFÖR SAMRÅD 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunstyrelsen beslutade den 12 maj 2020, § 84, att uppdra åt planavdelningen att genomföra 
planprocess för en fördjupad översiktsplan för Jonstorp. Syftet med framtagandet av en fördjupad 
översiktsplan att redovisa den övergripande utvecklingen av Jonstorp fram till år 2045 avseende 
bebyggelseutveckling, grönstruktur, trafikstruktur och hållbarhet. Den fördjupad översiktsplanen 
fokuserar särskilt på hur Jonstorps centrum ska utvecklas. För detta område ska bebyggelsetäthet och 
höjdskala studeras, liksom hur framför allt oskyddade trafikanter ska kunna röra sig på ett trafiksäkert 
sätt till, från och inom Jonstorps centrala delar.  
 
I arbetet med den fördjupade översiktsplanen har det tagits fram en klimatanalys, en skyfallskartering 
över Jonstorp samt en fördjupad klimatutredning. Det har också tagits fram en social konsekvensanalys 
samt en miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 8 november 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, markanvändningskarta uppdaterad den 22 november 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planbeskrivning uppdaterad den 22 november 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, socialkonsekvensanalys uppdaterad den 22 november 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljökonsekvensbeskrivning uppdaterad den 22 november 2022. 
 
Ytterligare underlag i ärendet 
DHI, Jonstorp klimatanalys den 18 oktober 2021, 
DHI, skyfallskartering för Jonstorp 7 oktober 2022, 
DHI, fördjupad klimatutredning den 28 oktober 2022. 
 
Planprocessen 
Projektplan, upprättat den 2 april 2020, godkänt av kommunstyrelsen den 12 maj 2020, § 84. 
 

  
Förslag till beslut 
Ordförande Peter Schölander (M) föreslår planutskottet föreslå kommunstyrelsen att, efter 
redaktionella ändringar, godkänna förslag till fördjupad översiktsplan för Jonstorp 2045, upprättad den 
10 november, inför samråd, samt att godkänna upprättad miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Ros-Mari Paulsson (L) yrkar att ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för att ändra 
så att jordbruksmark inte används i översiktsplanen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer Ros-Mari Paulssons (L) yrkande om återremiss under 
proposition och finner att planutskottet beslutar att avslå yrkandet. 
 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
planutskottet beslutar att bifalla förslaget. 
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 PROTOKOLL 

 KS PLANUTSKOTT  
 

 2022-11-22    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 

Beslut 
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att, efter redaktionella ändringar, godkänna förslag till fördjupad översiktsplan för Jonstorp 2045, 
upprättad den 10 november, inför samråd, 
 
att godkänna upprättad miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Reservationer 
Ros-Mari Paulsson (L) reserverar sig mot beslutet.  
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-12-23 
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 
   2022-11-08    KS/2020/231 

 
 

 
 
 
 
 

 

Godkännande av fördjupad översiktsplan för Jonstorp, 
inför samråd 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 12 maj 2020, § 84, att uppdra åt planavdelningen att genomföra 
planprocess för en fördjupad översiktsplan för Jonstorp. Syftet med framtagandet av en fördjupad 
översiktsplan att redovisa den övergripande utvecklingen av Jonstorp fram till år 2045 avseende 
bebyggelseutveckling, grönstruktur, trafikstruktur och hållbarhet. Den fördjupad översiktsplanen fokuserar 
särskilt på hur Jonstorps centrum ska utvecklas. För detta område ska bebyggelsetäthet och höjdskala 
studeras, liksom hur framför allt oskyddade trafikanter ska kunna röra sig på ett trafiksäkert sätt till, från 
och inom Jonstorps centrala delar.  
  
I arbetet med den fördjupade översiktsplanen har det tagits fram en klimatanalys, en skyfallskartering över 
Jonstorp samt en fördjupad klimatutredning. Det har också tagits fram en social konsekvensanalys samt en 
miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, markanvändningskarta, den 10 november 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planbeskrivning, den 10 november 2022,  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, socialkonsekvensanalys, den 10 november 2022,  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljökonsekvensbeskrivning, den 10 november 2022. 
 
Ytterligare underlag i ärendet 
DHI, Jonstorp klimatanalys, den 18 oktober 2021.  
DHI, Skyfallskartering för Jonstorp, 7 oktober 2022.  
DHI, Fördjupad klimatutredning, den 28 oktober 2022. 
 
Planprocessen 
Projektplan, upprättat den 2 april 2020, godkänt av kommunstyrelsen den 12 maj 2020, § 84. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna förslag till fördjupad översiktsplan för Jonstorp 2045, upprättat den 10 november, inför 
samråd,  
  
att godkänna upprättad miljökonsekvensbeskrivning.  
 
 

 Gunilla Sandebert 
 Tf. planchef 

 
 Milma Rantamäki Danielsson 
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  Planarkitekt 
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INTRODUKTION TILL JONSTORP 
Jonstorp är en av Höganäs Kommuns serviceorter och ligger vackert beläget på 
Kullahalvöns östra sida vid Skälderviken, cirka 8 kilometer från Höganäs, 25 kilometer från 
Helsingborg och cirka 12 kilometer från Ängelholm. Jonstorp sträcker sig längs med kusten 
i norr och öster samt ut i jordbrukslandskapet i söder där bebyggelsen begränsas i väster och 
söder av Littorinavallen.  
 
Jonstorp är en gammal ort, människor har vistats här redan under stenåldern, många 
arkeologiska fynd har hittats i trakten. Ortnamnet är bildat av mansnamnet Jon (Johannes) 
och torp, som betyder ”nybygge”. Fram till järnålderns mitt var Kullaberg en ö, Kullaön. 
Från Kvickbadet i Höganäs och ut till Jonstorp gick ett sund, Görslövssänkan som var en 
viktig farled mellan Själland och Bjärehalvön. Under vikingatiden hade landhöjningen läkt 
ihop sundet till en bred och sank våtmark. Kyrkan byggdes under 1200-talet, dedikerad till 
det norska helgonet Sankt Olof. Kring kyrkan och längs Jonstorpsvägen ner mot 
Fornminnesvägen finns Jonstorps ursprungliga bebyggelse. I slutet av 1800-talet och i 
början på 1900-talet förtätades byn då flera gathus uppfördes längs med nuvarande 
Jonstorpsvägen. Innan dess bestod Jonstorp så gott som bara av jordbruksmark och gårdar 
utmed Littorinavallen i väster. Det är från 1900-talets senare hälft som stora enhetliga 
bostadsområden har vuxit fram. Jonstorp var en egen kommun som 1952 slogs samman 
med Farhult. Då byggdes också kommunhuset i centrala Jonstorp. År 1971 slogs sedan 
Jonstorps kommun samman med Höganäs kommun. 
 
Jonstorp har idag cirka 1900 invånare och är bland annat känd för sitt starka föreningsliv. 
Det finns bland annat en ishockeyförening, gymnastikförening och jolleklubb som engagerar 
många av ortens invånare. Jonstorp ses som en barnvänlig ort som har lockat många 
barnfamiljer att bosätta sig där. En av kommunens största grundskolor med 600 elever ligger 
i Jonstorp samt ett flertal förskolor. I Jonstorp finns bland annat småbåtshamn badplatser, 
vårdboende, matbutik, gästgivargård, vandrarhem samt en kyrka.  
 
I Jonstorp är befolkningen välutbildad, har höga inkomster och ett högt bilinnehav. 
Befolkningen i Jonstorp har en medelålder på 43 år, vilket är något lägre än kommunens 
totala medelålder på 45 år. Totalt sett bor det ungefär lika mycket kvinnor som män i 
Jonstorp liksom det gör i Höganäs kommun som helhet. I Jonstorp är andelen för barn och 
unga (0–19 år) samt invånare mellan åldrarna 45–64 hög. I övrigt är det en jämn fördelning i 
andelen mellan åldrarna 30–44, 65–74 samt 75 år och äldre. Personer som är 75 år och äldre 
är omkring 13 procent av invånarna i orten vilket ligger i linje med hur det ser ut i resten av 
kommunen. Andelen äldre kommer fortsätta att öka i Jonstorp och kommunen i stort. Lägst 
andel är de i åldern mellan 20–29 år. Andelen barn i åldern 7–15 år bedöms minska något 
medan barn i gymnasieåldrarna bedöms ligga på samma nivåer som i dagsläget.  
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Bild: Cirkeldiagram som bland annat visar åldersstruktur och bostadsstruktur i Jonstorp. 
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VAD ÄR EN FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN?  
ÖVERSIKTSPLAN 
En översiktsplan är ett strategiskt dokument för den långsiktiga och övergripande 
användningen, utvecklingen samt bevarande av den fysiska miljön i en kommun. Varje 
kommun ska ha en aktuell och kommunomfattande översiktsplan enligt plan- och bygglagen 
(PBL). Den ska bland annat visa kommunens vilja och intentioner när det kommer till 
bebyggelseutveckling, långsiktiga behovet av bostäder samt hur kommunen kommer ska ta 
hänsyn till bland annat riksintressen, allmänna intressen och miljökvalitetsnormer. 
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men ger viktig vägledning och stöd för beslut när 
det gäller kommunens utveckling. Kommunens gällande översiktsplan antogs år 2019. 
 

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN 
En fördjupad översiktsplan (FÖP) omfattar en mindre del av kommunens yta, exempelvis 
en stad eller en tätort. Den fördjupande översiktsplanen används som ett komplement till 
översiktsplanen genom att vara mer detaljerad gällande kommunens intentioner om mark- 
och vattenanvändningen inom en begränsad geografisk del av kommun. Precis som 
översiktsplanen är den fördjupade översiktsplanen är inte heller juridiskt bindande, men ett 
viktigt strategiskt dokument. Fördjupningen fungerar som en länk mellan översiktsplanen 
och kommande detaljplaner, förhandsbesked och bygglov. 

 

  
Bild: Figur som visar hur olika planeringsnivåer hänger ihop. 
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PROCESSEN FÖR ATT TA FRAM EN FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN 
Kommunstyrelsen beslutade den 12 maj 2020 § 84 att godkänna projektplan för fördjupad 
översiktsplan för Jonstorp. Syftet med framtagandet av en fördjupad översiktsplan är att 
redovisa den övergripande utvecklingen av Jonstorp fram till år 2045 avseende 
bebyggelseutveckling, grönstruktur, trafikstruktur och hållbarhet. Den fördjupade 
översiktsplanen fokuserar särskilt på hur Jonstorps centrum ska utvecklas. För detta område 
ska bebyggelsetäthet och höjdskala studeras, liksom hur framför allt oskyddade trafikanter 
ska kunna röra sig på ett trafiksäkert sätt till, från och inom Jonstorps centrala delar.  
 
Under hösten 2021 påbörjades arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Jonstorp. 
Vid samma tid genomfördes en dialog med ett 20-tal invånare från Jonstorp för att kunna 
samla in synpunkter och idéer till den sociala konsekvensanalysen som tagits fram för den 
fördjupade översiktsplanen. Under arbetet har också Jonstorpsskolans årskurs 6 varit 
delaktiga i att ta fram modeller på hur de önskar att Jonstorps ska utvecklas om 20 år. Detta 
material har också använts som ett underlag vid framtagandet av planen. Internt har 
kommunen arbetat förvaltningsövergripande för att ta reda på vilka specifika frågor som har 
betydelse för Jonstorps framtid och hur de kan hanteras. Det har också tagits fram en 
klimatutredning och en miljökonsekvensbeskrivning.  
 
En fördjupad översiktsplan följer samma arbetsprocess som en översiktsplan med möjlighet 
till att påverka vid två formella tillfällen. Den ena är vid samråd och den andra är vid 
granskning. Samrådet är det första tillfället där allmänheten får se och kan lämna synpunkter 
på förslaget. Dessa synpunkter samlas sedan i en samrådsredogörelse. Nästa tillfälle är 
granskning, då ställs förslaget och samrådsredogörelsen ut. I samrådsredogörelsen framgår 
också de ändringar som gjorts i planförslaget. Då får allmänheten en till möjlighet att reagera 
på de förändringar som gjorts efter samrådet. Efter granskningen samlas inkomna 
synpunkter tillsammans med de från samrådsredogörelsen i ett så kallat 
granskningsutlåtande. Därefter kan den fördjupade översiktsplanen antas av 
kommunfullmäktige och vinner laga kraft om ingen överklagan kommit in. Innehållet i en 
fördjupad översiktsplan kan inte överklagas, däremot kan processen överklagas om den inte 
tagits fram på ett lagenligt sätt. 
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Bild: Figur på hur processen ser ut för att ta fram en fördjupad översiktsplan. Nu befinner planen sig i 
samrådsskedet.  
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AVGRÄNSNING  
Den fördjupade översiktsplanen gäller för hela Jonstorps tätort och när den har antagits och 
vunnit laga kraft så ersätter den översiktsplanen inom det avgränsade området. Det 
streckade området inom planområdet avser avgränsningen av Jonstorps centrum, vilket 
kommer att presenteras mer djupgående i denna fördjupade översiktsplan. Den fördjupade 
översiktsplanen tar sikte på år 2045. Det innebär att en fördjupade översiktsplanen visar 
kommunens viljeinriktning för hur man vill att Jonstorp ska utvecklas fram till år 2045. 
 

 
Bild: Yttre streckad linje avser avgränsning av FÖP Jonstorp. Särskilt fokus ska läggas på utvecklingen av 
Jonstorps centrum, som i kartan avgränsas med den inre streckade linjen. 
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MÅL   
I detta stycke presenteras relevanta mål inom olika nivåer som har tagits i beaktning vid 
framtagandet av den fördjupade översiktsplanen. 

GLOBALA MÅLEN - AGENDA 2030 
Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 
globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder, bland annat Sverige, 
har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en 
hållbar och rättvis framtid. Det huvudsakliga syftet med Agenda 2030 är att avskaffa extrem 
hunger, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa 
klimatkrisen. De globala målen är integrerade, odelbara och balanserar de tre dimensionerna 
av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den ekologiska dimensionen. Agenda 
2030 består utav 17 mål som därefter är uppdelade i 169 delmål. Den fördjupade 
översiktsplanen för Jonstorp har beröringspunkter vid flera globala mål. Vissa mål har en 
mer direkt koppling medan andra påverkas indirekt. Nedan har de globala mål valts ut som 
den fördjupade översiktsplanen har mest bäring på. 

 
Bild: De globala mål som har särskild relevans för den fördjupade översiktsplanen för Jonstorp. 
 
Dessa mål i Agenda 2030 bedöms har särskilt relevans för Jonstorp, där den fördjupade 
översiktsplanen ska arbeta enligt: 

 
• Mål 3: God hälsa och välbefinnande. Målet handlar om att främja psykisk hälsa och 

välbefinnande. Det är framför allt delmålen 3.6 och 3.9 som är relevanta för 
fördjupad översiktsplan Jonstorp. De handlar om att minska antalet dödsfall och 
skador i vägtrafiken samt att minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av 
skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark. 

• Mål 5: Jämställdhet. Delmål 5.4 handlar om att erkänna och värdesätta obetalt 
omsorgs- och hushållsarbete genom att tillhandahålla offentliga tjänster, 
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infrastruktur och socialt skydd samt främja delat ansvar inom hushållet och 
familjen, i enlighet med vad som är nationellt lämpligt. Jämställdhet kan exempelvis 
öka genom att förskola, matbutik och hemmet ligger nära varandra. 

• Mål 11: Hållbara städer och samhällen. Målet handlar om att göra städer och 
bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Inom mål 11 finns 
flera delmål som har bäring på den fördjupade översiktsplanen för Jonstorp. 
Exempelvis delmål 11.2 som handlar om att tillhandahålla tillgång till säkra, 
ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. 
Förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med 
särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, 
barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer. Ett annat exempel är 
delmål 11.3 som handlar om en inkluderande och hållbar urbanisering. Vidare 
handlar delmål 11.6 om att minska städers negativa miljöpåverkan och delmål 11.7 
om att skapa säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga 
platser för alla samt att stärka den nationella och regionala utvecklingsplaneringen.  

• Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna. Målet handlar om att det redan nu finns 
synliga effekter av klimatförändringarna och att effekterna kommer att bli 
katastrofala om vi inte agerar nu. Målet konkretiseras globalt genom 
Klimatkonventionen och Parisavtalet. Parisavtalet innebär att den globala 
temperaturökningen ska begränsas till under två grader med strävan efter att 
begränsa den till 1,5 grader. Delmål 13.1 handlar om att stärka motståndskraften 
mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer.  

• Mål 14: Hav och marina resurser. Målet handlar om att bevara och nyttja haven och 
de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling. Delmål 14.1 
handlar om att förebygga och minska föroreningar i havet, i synnerhet från 
landbaserad verksamhet.  

• Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald. Målet handlar om att skydda, återställa 
och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, 
bekämpa ökenspridning, hejda markförstöringen och förlusten av biologisk 
mångfald. Delmål 15.5 handlar bland annat om att skydda den biologiska 
mångfalden och naturliga livsmiljöer.  

 

NATIONELLA MÅL 
Det finns många nationella mål som har betydelse för den fysiska samhällsplaneringen som 
kan kopplas till arbetet med den fördjupade översiktsplanen.  
 
Sveriges miljömål omfattar den ekologiska aspekten av Agenda 2030 och består av ett 
generationsmål och 16 miljökvalitetsmål med tillhörande etappmål. Generationsmålet 
beskrivs av riksdagen som: ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna 
över ett samhälle, där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 
utanför Sveriges gränser.” Samhällsplanering har en viktig nyckelroll i flertalet av målen bland 
annat miljökvalitetsmålet om god bebyggd miljö samt etappmålen som exempelvis handlar om 
att öka andelen resor med gång-, cykel- och kollektivtrafik och integrering av stadsgrönska i 
urbana miljöer.  
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Bild: Sveriges 16 miljömål. 
 
Nedan listas några fler av de nationella mål som har koppling till arbetet med fördjupad 
översiktsplan för Jonstorp. Det övergripande nationella målet för: 

• Folkhälsopolitiken 
• Funktionshinderpolitiken 
• Jämställdhetspolitiken 
• Kulturpolitiken  
• Arkitektur, form och design 
• Friluftslivspolitiken 
• Transportpolitiken 

 

REGION SKÅNE 
Höganäs kommun är en del av Region Skåne och har genom Skånes regionala 
utvecklingsstrategi Det öppna Skåne 2030 en gemensam vision om ett öppet Skåne år 2030. 
Visionen består av sex visionsmål: 

• Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet. 
• Skåne ska vara en stark hållbar tillväxtmotor. 
• Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer. 
• Skåne ska ha en god miljö och en hållbar resursanvändning. 
• Skåne ska utveckla framtidens välfärd. 
• Skåne ska vara globalt attraktivt. 

 
Enligt en ny lagändring i plan- och bygglagen om regional planering har Region Skåne fått 
ett ansvar att upprätta en regionplan. En regionplan är vägledande för beslut i den 
efterföljande kommunala planeringen och ska bland annat ange grunddragen för mark- och 
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vattenanvändning. Regionfullmäktige antog Regionplan för Skåne 2022-2040 den 14 juni 
2022. Regionplanen ska fungera som ett verktyg för att stärka Skånes utveckling som 
flerkärnig arbetsmarknads- och bostadsregion med minskad klimatpåverkan samt om 
anpassning till ett förändrat klimat. Regionplanen ska fungera som en gemensam grund som 
underlättar samordning av fysiska strukturer över kommungränserna och bidrar till att skapa 
ett sömlöst Skåne för invånarna. 
 
Både den regionala utvecklingsstrategin och regionplanen genomsyras av begreppet 
flerkärnighet. Flerkärnighet innebär att Skåne ska fortsätta att bestå av en ortstruktur som 
har en hög tätortstäthet med korta avstånd mellan orterna. Flerkärnighet är viktigt för att 
kunna stärka hela Skåne och få hela regionen att utvecklas och blomstra. I regionplanen 
delas de olika kärnorna in i olika nivåer. I regionplanen är Jonstorp utpekad som en 
serviceort och en nod för vandring och cykling. Detta är ett ställningstagande som även har 
gjorts i den kommunövergripande översiktsplanen, där Jonstorp pekas ut som en av 
kommunens fem serviceorter (Höganäs, Lerberget, Viken, Nyhamnsläge och Jonstorp). 
Serviceorterna ska fungera som ett nav kring dess närliggande omland och kunna försörja 
landsbygd och mindre orter med ett basutbud av service såsom exempelvis skola, matbutik 
och kollektivtrafik. Regionplanen ger en god grund för att fortsätta utveckla dessa orter och 
koncentrera ny bebyggelse i serviceorterna för att stärka utbudet ytterligare. Syftet med att 
koncentrera ny bebyggelse till serviceorterna är också att undvika att bebyggelsen tar onödigt 
mycket jordbruksmark i anspråk. 

 
Bild: Karta som visar regionplanens flerkärniga ortsstruktur. 
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FAMILJEN HELSINGBORG 
Familjen Helsingborg består av de elva kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, 
Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Syftet med 
samarbetet är att driva gemensamma frågor som gynnar regionen. Samarbetet sker för att 
skapa tillväxt, effektivitet och utveckling av kommunerna. Visionen är att Familjen 
Helsingborg ska upplevas som en sammanhängande stad och vara en av Europas mest 
kreativa och toleranta regioner. En strukturplan för Familjen Helsingborg har tagits fram i 
samarbete och dialog med samtliga elva kommuner inom Familjen Helsingborg. 
Strukturplanen innehåller gemensamma ställningstaganden för översiktlig planering och 
syftar till att stärka de regionala aspekterna kring fysisk planering och bidra med ett väl 
förankrat planeringsunderlag för samtliga kommuners översiktsplaner. Strukturplanen följer 
i stort regionens mål liksom kommunens egna. I strukturplanen är Jonstorp utpekad som ett 
samhälle med lokal service samt god kollektivtrafikförsörjning och regionala förbindelser.  

 
Bild: Karta som visar Familjen Helsingborgs strukturplan. 

DEN FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANENS MÅL OCH STRATEGIER 
I arbetet med den här fördjupade översiktsplanen har det tagits fram tre övergripande mål: 
Det fungerande vardagslivet i Jonstorp, Det öppna och levande Jonstorp samt Det blågröna Jonstorp. 
Målen visar hur Jonstorp ska utvecklas fram till år 2045. Till dessa övergripande mål finns 
åtta delmål som ska hjälpa till att uppfylla det övergripande målet. Under varje delmål finns i 
sin tur flertalet strategier som ska verka för att uppfylla delmålet. 
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MÅL: DET FUNGERANDE VARDAGSLIVET I JONSTORP 
Jonstorp har en tydlig status som en av kommunens viktiga serviceorter och är en viktig nod 
för sitt omland. Det finns tillgång till grundläggande service såsom kollektivtrafik, skola och 
matbutik, som gör det enkelt att bo och leva i Jonstorp. Det finns ett varierat utbud av 
bostäder som passar människor med olika behov och livssituationer. Ortens karaktär är 
viktig för dess attraktivitet. Ny bebyggelse anpassas därför till befintlig på ett sätt som tar 
hänsyn till Jonstorps historia samtidigt som orten utvecklas för framtiden. Jonstorp är säkert 
och upplevs som tryggt för alla människor i alla åldrar.  
 
Delmål: Stärk Jonstorp som serviceort i kommunen. 

• Jonstorp ska ha ett levande centrum. Det ska skapas ett torg som markerar 
Jonstorps centrum och kopplar ihop viktiga målpunkter på orten. 

• Servicen på orten ska kunna utvecklas. Detta genom att exempelvis möjliggöra för 
centrumverksamheter i bottenplan. Det är viktigt att nytillkommande service ligger i 
nära anslutning till centrum. 

• Kommunen ska satsa på offentliga miljöer genom att bredda utbudet av offentlig 
konst i Jonstorp. 

• Småföretagandet i Jonstorp ska bevaras. Målet är att det ska finnas småskaliga 
verksamheter i Jonstorp som gör det möjligt för invånare att bo och arbeta i 
Jonstorp.  

• Idrotten, skolan och bibliotekets kvaliteter ska stärkas och bevaras. 
• Nätet för offentliga laddstolpar ska utvidgas kring Jonstorps centrum.  
 

Delmål: Jonstorp ska vara en plats att bo på under livets alla skeden. 
• Det ska finnas ett underlag av bostäder i Jonstorp som möter upp behovet. 
• I Jonstorp ska det skapas förutsättningar för fler boendeformer och 

upplåtelseformer.  
• Det småskaliga och gemytliga med Jonstorp ska bevaras. Det är viktigt att de 

kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och strukturerna som vittnar om Jonstorps 
historia bevaras och att ny bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelse och tar 
avstamp i befintliga strukturer.  

• Bevara och utveckla möjligheten för barn att på ett tryggt sätt kunna ta sig till 
exempelvis skola och lekplatser på egen hand när de är mogna för det. 

• Det ska genomföras trygghetsskapande åtgärder i Jonstorp i dialog med berörda 
medborgare. Exempelvis kan buskage röjas eller en översyn av belysningen 
genomföras. Dialogen kan exempelvis ske genom trygghetsvandringar. 

 

MÅL: DET ÖPPNA OCH LEVANDE JONSTORP 
Det ska vara möjligt att delta, påverka och bidra i Jonstorp. Föreningslivet är en stark 
bidragande faktor till den gemenskap som redan finns i Jonstorp. Gemenskap bidrar till 
trygghet och tillit. Gemenskapen ska bevaras och utvecklas genom att skapa fler 
mötesplatser både inomhus, såsom exempelvis café, gym eller en samlingslokal och utomhus 
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genom exempelvis parker och lekplatser. Det ska vara lätt att ta sig fram i Jonstorp genom 
tydliga och lättillgängliga stråk, som är fria från hinder. Jonstorp ska upplevas som 
trafiksäkert. 

 
Delmål: Jonstorp ska vara en plats för gemenskap där alla får möjlighet att vara 
delaktiga. 

• Hamnen ska utvecklas till en mötesplats för och tillsammans med Jonstorpsborna. 
• Badplatsen vid Revet ska bevaras och stranden norr om hamnen ska utvecklas till 

en ny badplats med sandstrand. 
• På den del av Gerdas äng, som används som mötesplats vid högtider, ska aktiviteter 

utvecklas tillsammans med Jonstorpsborna.   
• Lekplatsen i området Möllebacken ska utvecklas tillsammans med Jonstorpsborna. 
• Det ska utvecklas en naturpark i den sydvästra delen av Littorinavallen. 

 
Delmål: Jonstorp ska vara en plats fri från mentala och fysiska barriärer. 

• Jonstorpsvägen ska ses över. Tydligheten mellan olika trafikslag ska förbättras för 
att öka trafiksäkerheten. Det behövs fler tydliga passager över Jonstorpsvägen, 
vilket tillsammans med ökad trafiksäkerhet gör att vägen kan upphöra att vara en 
barriär som delar samhället i två delar. 

• Inom Jonstorps tätort behövs tryggare gaturum. Det behövs bland annat en 
översyn av trafikreglerna så att de är tydliga. 

• Trafiksäkerheten utmed Norra Kustvägen ska ses över. Det behövs också en säker 
passage över Norra Kustvägen. 

• Korsningen vid skolan (Jonstorpsvägen-Revavägen-Södåkravägen) är otydlig och 
behöver göras om med en säkrare utformning. 

• Det ska bildas ett vandringsstråk från naturparken i den sydvästra delen av 
Littorinavallen och norrut förbi Bärvägarna. Stråket kan sedan vidare kopplas ihop 
med de östra delarna av Jonstorp, exempelvis Kullaleden. 

• Det ska utvecklas ett vandringsstråk i den södra delen av Jonstorp och en koppling 
mellan Fornminnesvägen och naturreservatet Vegeåns mynning/Kullaleden. 

 
Delmål: Fler Jonstorpsbor ska åka kollektivt, cykla eller gå i högre utsträckning. 
Framför allt ska resorna inom orten ske med cykel eller till fots.  

• Det behövs bättre turtäthet med kollektivtrafik till Helsingborg.  
• Det behövs bättre turtäthet med kollektivtrafik till Ängelholm och Höganäs. För att 

öka möjligheten att resa med buss till Ängelholm behövs även kortare restider, där 
en busshållplats med tillhörande pendelparkering utmed väg 112 kan möjliggöra att 
även Jonstorpsbor kan resa med snabbussen till Ängelholm eller till Höganäs. Det 
är dock viktigt att det fortsatt finns en linje som trafikerar genom Jonstorps tätort. 

• Se över och förbättra gång- och cykelstråk mellan Jonstorp och omgivande byar. 
Det handlar framför allt om kopplingen mellan Jonstorp-Södåkra, Jonstorp-
Mjöhult-Helsingborg samt Jonstorp-Arild.  
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• Möjligheten att ta sig över väg 112 via Mjöhultsvägen ska bevaras, eftersom 
kopplingen söderut är viktig. Detta är en väg som är viktig både för kollektivtrafik, 
men också för cyklister och mopedister.  

 

MÅL: DET BLÅGRÖNA JONSTORP 
Naturen i Jonstorp finns nära och präglar orten. Jonstorp är omgärdat av naturreservat, 
riksintressen och Natura 2000. Naturen är viktig för Jonstorps attraktivitet. Kommunen 
arbetar med ekosystemtjänster i Jonstorp, eftersom människan är beroende av de tjänster 
som ekosystemen ger. Havet är en stor tillgång som har höga natur-, kultur- och sociala 
värden, men havet är också ett framtida potentiellt hot på grund av pågående 
klimatförändringar.  

 
Delmål: Jonstorp ska fortsätta att präglas av naturen i dess omgivning. 

• Natur- och grönområdena i Jonstorp ska bevaras och utvecklas. Gerdas äng är ett 
speciellt viktigt grönområde för Jonstorp där kommunen ska satsa på biologisk 
mångfald, exempelvis kan pollinerare gynnas. 

• Kommunen ska arbeta långsiktigt för en förbättrad havsmiljö genom att utöka 
arealen skyddad havsmiljö samt förbjuda bottentrålning och exploatering av 
havsbottnarna. Det innebär att bland annat att sandtäkt och havsbaserad vindkraft 
inte ska tillåtas. 

• Vid nyproduktion ska gröna korridorer planeras in och ytor för 
fördröjning/omhändertagande av dagvatten ska finnas. 

 
Delmål: Jonstorp ska klara ett förändrat klimat. 

• Ett erosionsskydd ska uppföras i form av en stenskoning utmed det 
erosionsdrabbade området i Jonstorp. 

• Det ska upprättas ett mätprogram för grundvattennivåer i Jonstorp. Beroende på 
resultatet av grundvattenmätningar behövs det eventuellt tas fram en strategi för 
hur kommunen ska hantera bostadsbebyggelsen i Revet efter år 2100. 

• Det ska reserveras mark för skyddsvallar för att skydda befintlig bebyggelse mot 
klimatförändringar. 
 

Delmål: Jonstorp är en stark nod för cykling och vandring. 
• Förbättra möjligheterna för besökare att ta sig till Jonstorp för att kunna nyttja 

Kattegattleden och Kullaleden. Detta genom att förbättra möjligheten att ta bussen 
till Jonstorp, men också genom att det finns parkeringsplatser i centrum. 

• Bevara rekreationsmöjligheterna och servicen som finns utmed Kullaleden och 
Kattegattleden. 
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SERVICEORTEN JONSTORP 
Jonstorp är en utav kommunens fem utpekade serviceorter. Serviceort innebär att det ska 
finnas grundläggande service på orterna och att utbyggnad i kommunen ska prioriteras till 
dessa fem orter (Höganäs, Lerberget, Viken, Nyhamnsläge och Jonstorp). Jonstorp har 
bland annat en av kommunens största skolor, kollektivtrafik, matbutik, ishall och flera andra 
fritidsaktiviteter. Serviceorternas roll är också att förse närliggande mindre orter och 
landsbygd med service. Detta innebär att Jonstorp är en viktig ort för kommunen och att 
orten ska fortsätta utvecklas. Jonstorp ligger också strategiskt som en nod för orterna utmed 
Skälderviken och de östra delarna av kommunen. Övriga serviceorter är placerade utmed 
kusten i de västra delarna av kommunen. 

Bild: Karta över kommunens serviceorter. 

BOSTADSBEHOV 
Idag bor det cirka 1900 invånare i Jonstorp. Historiskt sett, under de senaste 20 åren, har 
Jonstorp växt med i snitt 30,5 personer per år. Under denna tid har många fritidshus 
omvandlats till åretruntboende. Det har också tillkommit nya bostadsområden kring Rubb o 
Stubbs väg och Beckasinvägen. Den fördjupade översiktsplanen sträcker sig till år 2045, 
vilket innebär att om Jonstorps befolkning fortsätter att utvecklas på ett liknande sätt så 
kommer det att tillkomma cirka 700 personer från nu till år 2045. I Höganäs kommun bor 
cirka 2,2 personer i snitt per bostad, vilket innebär att det behöver tillkomma cirka 320 
bostäder i Jonstorp för att kunna möta upp befolkningsutvecklingen.  
 
Det finns idag två större utbyggnadsområden i Jonstorp som ännu inte är byggda. Det ska 
tillkomma 28 bostäder på Tunneberga 1:28 (Tomtelund) samt ett planerat trygghetsboende 
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med cirka 30 bostäder på Jonstorp 12:50 (söder om Revalyckan). Det finns också några få 
enstaka byggrätter kvar i detaljplaner som ännu inte är fullt utbyggda. Det innebär att det 
finns en planreserv för cirka 70 bostäder i Jonstorp. Det behövs därför cirka 250 nya 
bostäder för att möta upp befolkningsutvecklingen. Det finns möjlighet att förtäta i Jonstorp 
centrum, men det går inte att få till alla bostäder inom befintligt bebyggt område. För att 
kunna tillgodose befolkningsutvecklingen i Jonstorp behöver därför ny mark tas i anspråk 
för nya bostäder och en ny förskola.  

 

TIDIG ANALYS 
På grund av klimatförändringar kommer havet att stiga, vilket innebär att 
grundvattennivåerna också kommer stiga. Detta kommer drabba Jonstorp eftersom de östra 
och södra delarna av Jonstorp ligger lågt och grundvattennivåerna är höga. Det innebär att 
det inte är lämpligt att utveckla Jonstorp österut eller söderut. Även erosion är ett problem i 
Jonstorps östra och nordöstra delar, vilket innebär att Jonstorp inte heller bör växa norrut. 
Det är heller inte önskvärt att Jonstorp växer ihop mer med Rekekroken eller att orten växer 
ut mer i nord-sydlig riktning. Detta eftersom avstånden inom orten då blir längre och det 
blir svårare att använda sig av servicen i Jonstorps centrum. Jonstorp föreslås därför att växa 
västerut.  

 
Bild: Karta över framtida medelvattenyta i relation till markytan för scenario RCP8.5 år 2200.  
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I ett tidigt skede har kommunen också tittat på att även bebygga den västra sidan av Norra 
Kustvägen, men det skulle innebär att bebyggelsen sprider ut sig och att den värdefulla 
jordbruksmarken inte används på ett resurseffektivt sätt. Det skulle också skapa en ny 
barriär med bebyggelse på båda sidor om Norra Kustvägen. Kommunen har därför valt att 
gå fram med ett förslag där bebyggelsen håller sig på den östra sidan av Norra Kustvägen. 
 
FÖRTÄTNING 
I centrala Jonstorp finns det viss möjlighet till förtätning. Det uppskattas att cirka 40 
bostäder kan tillkomma i Jonstorps centrum. Det finns också möjlighet till förtätning i 
mindre skala inom den övriga befintliga bebyggelsen i de centrala delarna av Jonstorp, på 
den västra sidan av Jonstorpsvägen. Genom förtätningen skulle det uppskattningsvis kunna 
tillkomma cirka 10-20 bostäder inom området. Totalt kan det alltså komma att uppföras 
cirka 50-60 bostäder i de centrala delarna av Jonstorp. Att det tillkommer fler bostäder i 
centrum får med sig flera positiva effekter då fler kan bo med närhet till kollektivtrafik och 
annan service. Det innebär också att befintlig service och kollektivtrafik kan upprätthållas 
och utvecklas. Jonstorp är en liten ort med flera värdefulla kulturmiljöer varför förtätning 
måste ske med stor hänsyn till de befintliga miljöerna. 

 
Bild: Markanvändningskarta över centrum i Jonstorp. Rosa ruta visar utbyggnadsområdet för 40 bostäder 
och orange färg markerar förtätningsområde i centrum där cirka 10-20 bostäder kan uppföras genom 
förtätning. 
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Det finns mycket villor i äganderätt idag. Det behövs därför även flerbostadshus så att 
exempelvis äldre som inte vill eller kan bo kvar i sin villa kan bo kvar i Jonstorp. Detsamma 
gäller yngre som vill flytta hemifrån, men som inte vill flytta från orten. En blandning av 
bostadsformer och ägandeformer är positivt. 
 
UTBYGGNAD AV JONSTORP 
Det är inte önskvärt att ta jordbruksmark i anspråk, men kommunen anser att det är viktigt 
att Jonstorp ska kunna fortsätta utvecklas som serviceort och klara befolkningsökningen. 
För att Jonstorp ska kunna möta upp befolkningstillväxten föreslås att cirka 200 bostäder 
byggs på jordbruksmark i de västra delarna av Jonstorp, på den östra sidan av Norra 
Kustvägen.  

 
Bild: Fotografi över del av västra Jonstorp, etapp 2. 
 
Den tillkommande bebyggelsen i västra Jonstorp ska ha en exploateringsgrad på cirka 0,35. 
Exploateringsgrad är ett tal som anger andelen byggbar mark av den totala markytan. 
Exploateringsgraden innebär att småskaligheten i Jonstorp bevaras samtidigt som det finns 
möjlighet att bygga bostäder i flerbostadshus som det är brist på i Jonstorp och få till en 
ökad variation av bostäder. Bebyggelsen ska vara tät samtidigt som den anpassas till 
befintliga förhållanden i Jonstorp.  
 
För att inte i onödan exploatera mer jordbruksmark än vad som är nödvändigt är det viktigt 
att följa upp befolkningsutvecklingen och börja med förtätningen av Jonstorp centrum 
(etapp 1) innan man exploaterar jordbruksmarken i västra Jonstorp (etapp 2). Det är också 
viktigt att exploateringen av jordbruksmarken i etapp 2 sker strategiskt så att bebyggelsen 
inte sprids ut inom etapp 2. Marken som tas i anspråk ska placeras intill befintlig bebyggelse. 
Endast ytor för grönområde, dagvatten eller annan infrastruktur tillåts mellan två 
bebyggelseområden.  
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UTBYGGNADSOMRÅDE 
JONSTORP CENTRUM (ETAPP 1) 
Jonstorp centrum pekas ut som ett utbyggnadsområde i markanvändningskartan. Bakom det 
före detta kommunhuset finns det plats för fler bostäder. Förskolan som finns där i dag ska 
så småningom rivas då byggnaden är uttjänt. Inom området kan det tillkomma omkring 40 
bostäder. Det innebär bebyggelse i cirka 3 våningar för att passa in i befintlig bebyggelse. 
Det är viktigt att ta hänsyn och anpassa nybyggnationen till den bebyggelse som redan finns 
på platsen genom att exempelvis se till så att ny bebyggelse inte skuggar befintlig. Den 
blandade karaktären på befintliga byggnader öppnar upp för nutida arkitektur.  
 
Infart till området ska ske via Jonstorpsvägen och Parkvägens södra del där delar av infarten 
föreslås som en så kallad shared space, vilket innebär att bilarnas fart anpassas efter gående 
och cyklister. Trafiken dras sedan direkt in i det nya området bakom det före detta 
kommunhuset och har inte någon koppling till Parkvägens östra del. Detta eftersom 
Parkvägens östra del fortsatt ska vara en fredad gång- och cykelväg, då det är en viktig 
koppling i nord-sydlig riktning. Det är exempelvis många barn som använder den som 
skolväg. 
 

 
Bild: Skiss över hur Jonstorp centrum kan komma att se ut. De orange byggnaderna visar ungefärlig 
omfattning av ny bebyggelse. 
 
Servicen i byn ska kunna utvecklas och därför behövs fler centrumfunktioner. Detta kan 
uppnås genom att exempelvis möjliggöra för centrumverksamheter i bottenplan. Det 
innebär att det då finns möjlighet för verksamheter såsom apotek, frisör och butik att 
etablera sig i Jonstorp. Lokaler kan också användas till co-working/kontorskollektiv, vilket 
innebär en plats för personer som arbetar hemifrån. Det är viktigt att nytillkommande 
service i Jonstorp ligger i nära anslutning till centrum. 
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DET FÖRE DETTA KOMMUNHUSET 
Det före detta kommunhuset kan förslagsvis användas till offentliga verksamheter eller som 
så kallade bokaler, det vill säga ett kombinerat boende med tillhörande verksamhet. Det 
skulle också kunna bildas boende i radhus, men på grund av sitt centrala läge och med den 
utformning som byggnaden har skulle det lämpa sig bättre med någon typ av offentlig 
verksamhet.  
 
Det finns en öppning i bottenplanet som bör bevaras för siktlinje genom det kommande 
nybyggda området. Öppningen kan även användas som gång- och cykelväg in till det nya 
området. Jonstorps rötter med det före detta kommunhuset ska lyftas fram och bidra till den 
framtida karaktären och igenkänningsfaktorn i tätorten. 

 
Bild: Fotografi på det före detta kommunhuset. 
 
Framför det förra kommunhuset finns idag en grönyta som inte används. Denna yta bör 
gestaltas om för att istället kunna fungera som en grön mötesplats för Jonstorpsborna. 
Framför ytan finns idag parkeringsplatser som ska bevaras. För att undvika en stor grå yta 
ska parkeringsplatserna omgestaltas och delas upp med grönska. På detta sätt går det också 
att få till fler parkeringsplatser i centrum. Det är viktigt att det fortsatt finns 
parkeringsplatser för bussresenärer som pendlar. Parkeringsplatserna stärker också 
möjligheten att cykla och gå längs med lederna (Kullaleden och Kattegattleden) med 
Jonstorp som start/målpunkt. Dessutom kan parkeringsplatserna användas för 
tillkommande verksamheter i centrum. Nätet för offentliga laddstolpar ska utvidgas kring 
Jonstorps centrum, vilket för med sig att fler besökare och boende har möjlighet att ladda 
elbil och bidra till fler hållbara resor. En möjlig plats för laddstolpar skulle kunna vara 
parkeringsplatsen framför det före detta kommunhuset. 
 

MATBUTIKEN 
Norr om Parkvägens södra del finns parkeringsplatser för matbutikens kunder. Det finns 
goda förutsättningar för att ta sig till matbutiken med cykel eller till fots för Jonstorpsborna. 
Det är viktigt att det finns tillräckligt med parkeringsplatser, då många av kunderna kommer 
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från andra omkringliggande orter. Matbutiken har sin entré mot Parkvägens norra del och 
där uppstår en komplicerad och osäker trafiksituation för alla trafikanter. Det föreslås därför 
att det även framför matbutiken skapas en så kallad shared space, vilket innebär att bilarnas 
fart anpassas efter gående och cyklister. Detta för att hålla nere farten för passerande bilar så 
att det blir säkrare att ta sig in och ut från matbutiken.  

 
Bild: Miljön kring matbutiken. Bild från Google maps 2022. 
 
Transporterna till matbutiken löses med backning från Jonstorpsvägen. Dessa manövrer 
medför en otrygg trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Kontakten mellan lastgård och gång- 
och cykelbana som löper förbi väster om tomten bör ses över för att skapa en tryggare 
passage för oskyddade trafikanter.  
 
Det finns en befintlig detaljplan för handel, endast livsmedel, söder om Vitsippeskogen och 
norr om Södåkravägen. Om matbutiken flyttar dit är det viktigt att fastigheten för den 
befintliga matbutiken används för någon annan typ av verksamhet. Detta eftersom att 
Jonstorps centrum fortsatt ska vara en viktig målpunkt där människor rör sig.  
 
TORG 
Det ska skapas ett torg i Jonstorp som ska fungera som en samlingsplats för Jonstorpsborna. 
Torget föreslås placeras strax söder om Parkvägens norra del. Torget kommer att bli en 
mötesplats med sittplatser och grönska. Den befintliga grönskan ska bevaras och 
kompletteras. Torget bör också ha ytor för dagvattenhantering. Det är viktigt att arbeta med 
belysning på torgytan så att platsen upplevs som trygg. Ljussättning i kombination med 
funktion, lek och konst kan skapa offentliga rum som är tilltalande, roliga och trygga att 
vistas i. 
 
Torget föreslås också att sträcka sig över Jonstorpsvägen för att binda ihop den nya torgytan 
med busshållplatsen och det före detta biblioteket. På detta sätt får man också en lugnare 
trafikmiljö över Jonstorpsvägen och överbryggar vägen som av många Jonstorpsbor 
uppfattas som en barriär. Den före detta biblioteksbyggnaden är karaktäristisk och föreslås 
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därför utgöra en fondbyggnad för torget i väster. Torgytan över vägen, förbi busshållplatsen 
och fram till före detta bibliotekshuset kan bindas ihop med hjälp av exempelvis enhetlig 
markbeläggning. 

VÄSTRA JONSTORP (ETAPP 2) 
Området utgörs idag av jordbruksmark. Det är utpekat som ett utbyggnadsområde i 
markanvändningskartan. Inom området föreslås bostäder i flerbostadshus, radhus, villor 
samt en förskola. Totalt föreslås 12 000 kvadratmeter bruttoarea i flerbostadshus vilket ger 
cirka 130 lägenheter. Det föreslås också 70 småhus. Det innebär att det totalt föreslås 200 
bostäder inom etapp 2. I de norra delarna precis söder om Södåkravägen föreslås 
flerbostadshus som är cirka 3 våningar höga. I de västra delarna av området utmed Norra 
Kustvägen föreslås också flerbostadshus på cirka 3 våningar. Det lämnas cirka 20 meter i 
skyddsavstånd från vägen till bostäderna på grund av risk för buller samt risk för olyckor på 
vägen. När detaljplan upprättas för den föreslagna utbyggnaden i etapp 2 ska kommunen 
samråda med Trafikverket så att tillräcklig hänsyn till trafiksäkerheten tas inom den 
tillståndspliktiga zonen.  

 
Bild: Vy från söder över hur det nya området i västra Jonstorp kan komma att se ut.  
 

HÄNSYN 
Precis öster om området ligger Jonstorps kyrka och kyrkogård. Det ska tas stor hänsyn till 
den historiskt viktiga kyrkan och dess närområde. I förslaget lämnas därför ett avstånd till 
kyrkogården, som kan bestå av ett grönstråk med gång- och cykeltrafik samt parkering för 
bostäderna. Det finns också ett flertal äldre gårdar i den östra delen av området. De är också 
historiskt viktiga för Jonstorps identitet och har kulturhistoriska värden. Mot gårdarna i de 
östra delarna av området föreslås därför en lägre bebyggelse i form av radhus eller 
villabebyggelse. Här föreslås också förskolans placering med skolgården närmast gårdarna. I 
anslutning till Glimmingevägen föreslås radhus vilket passar in med befintlig lägre 
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villabebyggelse. Söder om de befintliga villorna föreslås en gemensam park med lekplats och 
dagvattenfördröjning som kan integreras i parkmiljön. Detta skapar också ett 
hänsynsavstånd till befintlig bebyggelse. Även längst ner i söder föreslås en damm för 
dagvattenfördröjning. 

 
Bild: Vy från nordost som visar hur den nya bebyggelsen i västra Jonstorp kan anpassas till befintliga och 
kulturhistoriska byggnader och miljöer.  
TRAFIK 
Föreslagen bebyggelse inom västra Jonstorp ska ta avstamp i det strukturer som finns på 
orten, exempelvis är Glimmingevägen och Odalvägen viktiga strukturer att bygga vidare på. 
Dessa vägar blir viktiga kopplingar till området från Jonstorpsvägen.  

 
Bild: Ny föreslagen trafikstruktur för västra Jonstorp. 
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Det behövs också en ny anslutning i de södra delarna från Norra Kustvägen. Det finns 
redan två mindre jordbruksvägar som idag endast är till för lantbruksfordon. Kommunen 
föreslår att den södra anslutningen öppnas upp som en infart till området som efter att ha 
kopplat an till bostadsområdet på den södra sidan vägen kopplas ihop i norr med 
Odalvägens förlängning.  
 
Norrifrån behövs en ny koppling från Södåkravägen till området. Anslutningens avstånd 
från korsningen Norra Kustvägen-Södåkravägen behöver studeras vidare i samspråk med 
Trafikverket.  
 
Det behövs ett gång- och cykelstråk i nord-sydlig riktning genom det nya området som 
vidare kopplar an till gång- och cykelstråk över Södåkravägen och norrut, men också österut 
mot Jonstorps centrum. 
 
Trafiksäkerheten utmed Norra Kustvägen bör ses över. Norra Kustvägen kan upplevas som 
en barriär då det är mycket bilar och hög fart. Det behövs också en säker passage över 
Norra Kustvägen. Passagen skulle bland annat möjliggöra att Jonstorpsbor och besökare 
kan röra sig utanför orten och bredda möjligheten för friluftslivet. 

 
Bild: Illustration av huvudgata inom etapp 2. 
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NY FÖRSKOLA 
Med en befolkningsökning i Jonstorp kommer det även att behövas en ny förskola med 6 
avdelningar, vilket innebär cirka 120 barn. En ny förskola föreslås i den sydöstra delen av 
västra Jonstorp, söder om Odalvägen. Området är utpekat som ett utbyggnadsområde i 
markanvändningskartan. Varje barn behöver cirka 12 kvadratmeter inomhus och 40 
kvadratmeter utomhus. Det innebär att byggnaden behöver bli minst 1440 kvadratmeter och 
att barnen totalt behöver minst cirka 4800 kvadratmeter friyta. Inom området behöver det 
finnas möjlighet att angöra förskolan på ett bra sätt för att lämna/hämta sina barn med bil. 
Det är också viktigt att koppla samman cykel- och gångstråk förbi förskolan. Förskolan 
kommer att ligga centralt i Jonstorp, vilket ger goda möjligheter för transporter med cykel 
eller till fots. 

 
Bild: Vy av västra Jonstorp söderifrån mot föreslagen placering av förskola. 

 

Bild: Vy från Norra Kustvägen i nordvästlig riktning mot befintlig bebyggelse. Hänsyn mot 
kulturhistoriska gårdar.  
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TÄTORTSOMRÅDE 
Jonstorpsvägen, bygatan genom Jonstorp, utgör själva ryggraden för ortens 
bebyggelsestruktur. Den sträcker sig längs med kusten i norr till jordbrukslandskapet i söder. 
Längs med vägen begränsas bebyggelsen i väster och söder av Littorinavallen samt i öster 
och norr av Skälderviken. Här ligger den äldsta bebyggelsen och de viktigaste 
samhällsfunktionerna. En bit in från Jonstorpsvägen har stora, enhetliga bostadsområden 
vuxit fram på ömse sidor, från 1900-talets senare hälft fram till idag.  

 

 
Bild: Karta över befintliga tätortsområden i Jonstorp. 
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BÄRVÄGARNA 
Bärvägarna är till stor del uppbyggt enligt 1970-talets planeringsideal med matargatan 
Fläderbärsvägen, entrégator och bilfria centralt belägna grönstråk med lekplatser och gång- 
och cykelvägar. Bebyggelsen utgörs mestadels av villor i 1 eller 1½ plan, men i söder finns 
även ett radhusområde.  
 
Området kommer att fortsatt vara ett tätortsområde. 
 
HAMNOMRÅDET 
Hamnområdet domineras av enplanshus, men det förekommer även enstaka 1½-plansvillor. 
Merparten av bebyggelsen härrör från 1950-, 1960- och 1970-talen. Det attraktiva läget 
utmed Skäldervikskusten är en bidragande orsak till att en betydande del av bebyggelsen 
utgörs av fritidshus.  
 
Hamnen ska utvecklas till en mötesplats för och tillsammans med Jonstorpsborna. Stranden 
norr om hamnen ska utvecklas till en ny badplats med sandstrand. 
 
Området kommer att fortsatt vara ett tätortsområde. 
 
REVETOMRÅDET 
Vid 1900-talets mitt började delar av Revetområdet bebyggas av små sommarstugor på stora 
tomter, vilka under senare år till stor del kommit att omvandlas till permanentbostäder. 
Denna utveckling, i kombination med ett relativt nytt bostadsområde mellan Osavägen och 
Idrottsvägen, har bidragit till en viss omvandling av detta delområde. Andelen fritidshus är 
dock fortfarande mycket hög, vilket bidrar med en särskild karaktär av mycket grönska.  
 
Området kommer att fortsatt vara ett tätortsområde. 
 
CENTRUM OCH TUNNEBERGA 
I centrala Jonstorp är merparten av ortens offentliga och kommersiella service samlad. Här 
finns förskolor, grundskola, kyrka, bibliotek, matbutik, vårdboende, ishall och 
fotbollsplaner. I centrum samsas äldre bebyggelse längs med och väster om Jonstorpsvägen, 
med nyare bostadsområden öster om Jonstorpsvägen. Tunneberga Gästgifvaregård och 
gårdarna vid Littorinavallen öster om Jonstorpsvägen är exempel på traditionella 
gårdsstrukturer. Dessa ligger inbäddade i den mer sentida villabebyggelsen.  
 
Jonstorpsskolan är en av Höganäs kommuns största grundskolor med cirka 600 elever. I 
skolan ingår verksamhetsområdena förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola 
från årskurs 1 till 9 samt fritidshemsverksamhet. Skolan tar även emot många elever utanför 
Jonstorp. Skolan kan komma att behövas byggas ut i framtiden då det redan idag börjar bli 
ont om kapacitet på skolan. Idrotten, skolan och bibliotekets kvaliteter är viktiga för 
Jonstorps attraktivitet och för Jonstorp som serviceort. De ska därför bevaras och stärkas. 
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Området kommer fortsatt vara ett tätortsområde, men där delar av bebyggelsen på den östra 
sidan av Jonstorpsvägen vid före detta kommunhuset kommer att ingå i ett 
utbyggnadsområde. Väster om Jonstorpsvägen pekas också ett område ut som 
förtätningsområde. Här finns det möjlighet att bygga till 10-20 bostäder i förtätningsprojekt. 
En del av dessa kan komma att byggas i samband med en ändrad användning av före detta 
biblioteket. Det finns också möjlighet att förtäta på andra ytor inom området.  
 
KARINDAHL  
Karindahl byggdes till stor del ut under 1960- och 70-talen och domineras av småhus.  
 
Området kommer att fortsatt vara ett tätortsområde. 
 
 
MÖLLEBACKEN 
Området domineras av gruppbyggda småhus från 1970-talet i 1 ½ plan. Utmed 
Fornminnesvägen finns enstaka 1800-tals byggnader samt funkishus och 
egnahemsbyggnader från 1940-talet och 1950-talet.  
 
Området kommer att fortsatt vara ett tätortsområde. 
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VERKSAMHETSOMRÅDE 
I Jonstorp finns två utpekade verksamhetsområden. 

 
Bild: Karta över befintliga verksamhetsområden i Jonstorp.  
 

VERKSAMHETSOMRÅDET ”PACKEN” 
I södra Jonstorp finns ett verksamhetsområde inbäddat mellan bostadshusen och 
Görslövsvägen. Småföretagandet i Jonstorp ska bevaras och målet är att det ska finnas 
småskaliga verksamheter i Jonstorp som gör det möjligt för invånare att bo och arbeta i 
Jonstorp. På längre sikt (efter planperiodens slut) kan dock verksamhetsområdet tänkas 
flyttas ut från centrala Jonstorp till exempelvis Norra Kustvägens östra sida för att få till fler 
bostäder i centrala Jonstorp istället. I dagsläget finns det dock flera mindre verksamheter 
som kan existera tillsammans med bostäder. Om en framtida flytt av verksamhetsområdet 
blir aktuell måste en ny yta för verksamheterna planeras i god tid så att verksamheterna har 
möjlighet att planera en flytt. Detta ligger dock utanför den fördjupade översiktsplanens 
tidshorisont som sträcker sig till år 2045. 
 
Packen kommer att fortsätta vara ett verksamhetsområde. 
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VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR HANDEL 
Söder om Vitsippeskogen och norr om Södåkravägen finns idag en återvinningscentral. På 
platsen finns också en detaljplan för verksamhetsområde som specifikt är utpekat för 
handel, endast livsmedel. Syftet med detaljplanen är bland annat att möjliggöra byggnation 
av en ny livsmedelsbutik.  
 
Området kommer fortsätta att vara ett verksamhetsområde.   
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GRÖNSTRUKTUROMRÅDE 
Grönstrukturer i den urbana miljön är viktiga som spridningskorridorer för växter och djur. 
Grönstruktur är också en mycket viktig del för oss människor då den bidrar till flera 
hälsoeffekter, såsom välbefinnande, renare luft och skugga när det är varmt. Parker bidrar 
till det sociala livet då de kan fungera som platser för möten, lek och aktivitet. För flera 
grupper i samhället, som exempelvis barn, äldre och funktionsnedsatta är tillgången på 
urban grönska av stor betydelse eftersom dessa grupper rör sig mindre sträckor. Det bör 
max vara 300 meter mellan en bostad och ett park- eller grönområde.  
 
Parker och grönområden kan också fördröja och rena vatten samt upprätthålla 
grundvattennivåer. Grönstrukturen är därför viktig i den urbana miljön i ett förändrat klimat 
och vid nyproduktion ska grönstrukturer planeras in.  
 
Grönområden kan upplevas som otrygga. Det är därför viktigt att kommunen har dialog 
med berörda medborgare för att kunna genomföra trygghetsskapande åtgärder, exempelvis 
kanske kommunen behöver se över belysningen eller röja ett buskage på en plats som känns 
otrygg.  

 
Bild: Fotografi över kusten i Jonstorp. 
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BALANSERINGSPRINCIPEN 
Balanseringsprincipen är ett verktyg som kan användas för att hindra eller påverka ett beslut 
om exploatering eller för att kompensera de värden som försvinner eller skadas när en 
exploatering ska genomföras. Balanseringsprincipen ska tillämpas då jordbruksmark eller 
grönområden tas i anspråk för bebyggelse. Balanseringsprincipen bygger på fyra steg:  
 

1. Undvika – initial lokaliseringsprövning  
2. Minimera – placering och reglering i detaljplan  
3. Kompensera – åtgärder inom planområdet på allmän platsmark  
4. Ersätta – åtgärd på annan plats. 

 
Stegen används vid bedömningen av de konsekvenser som en exploatering kan få och hur 
kommunen kan motverka den negativa påverkan. Vid exploatering av ett område är det 
viktigt att i första hand vidta skyddsåtgärder för att försöka undvika eller minimera den 
negativa påverkan. Om jordbruksmark eller grönområden tas i anspråk för bebyggelse ska 
det kompenseras med ekosystemtjänster eller andra kompensationsåtgärder på ett sådant 
sätt att naturvärdena inte minskar. Kompensationen ska finnas på plats innan ursprunglig 
biotop tas i anspråk. Går det inte att kompensera inom planområdet ska naturvärdena 
ersättas på en annan plats i kommunen. Vissa intrång är irreversibla och kan inte ersättas, till 
exempel förlust av äldre kulturlandskap med artrik betesmark, natur- och urskogar, 
jordbruksmark eller liknande. Intrånget värderas från fall till fall. Med rätt planering kan en 
del nya naturmiljöer skapas i samband med all exploatering. Ambitionen i all planering ska 
vara att stärka de gröna värdena i kommunen. 
 
I planförslaget har kommunen inte kunnat undvika att exploatera på jordbruksmark då 
Jonstorp är en serviceort som ska växa med fler bostäder och annan mark är olämplig för 
utbyggnad. I etapp 1 handlar det om en förtätning där marken till viss del redan är bebyggd. 
Men i området behöver de gröna värden som går förlorade kompenseras. I etapp 2 handlar 
det som jordbruksmark som tas i anspråk. Jordbruksmarken går inte att ersätta. Däremot 
ska fler naturvärden tillkomma genom att kompensera gröna värden inom planområdet 
genom att få till fler ekosystemtjänster.  

NATURRESERVAT 
Grönstrukturen i Jonstorp består av två naturreservat och ett flertal grönytor. 
Vitsippeskogen är ett av naturreservaten. Det är ett kommunalt naturreservat som ligger 
nordväst om Jonstorps kyrka. Naturreservatet är ett av få tätortsnära skogsområden i 
Jonstorp. Området är viktigt för de närboendes rekreation och friluftsliv och används också 
flitigt av skolor och förskolor. Det andra naturreservatet, Jonstorp-Vegeåns mynning, är 
stort och omfattar större delen av inre Skäldervikens grundbottnar och kust. Det ligger 
mellan Jonstorp och Farhult och innehar en stor variationsrikedom där lövskogen möter 
betande strandängar, sanddyner och hav. Området har ett betydande rekreationsvärde. 
Kullaleden går genom naturreservatet och följer kusten. Kustmarkerna i naturreservatet har 
under århundranden varit betesmarker som ingick den gemensamma betesmarken Kulla 
Fälad, ett område som sträckte sig från norra Öresund till Skälderviken. I naturreservatet 
finns rester av den gamla fäladsmarken.  
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Naturreservaten ska fortsätta att vara grönstrukturområden. 

 
Bild: Karta som visar naturreservat med gul skraffering. 

GRÖNYTOR 
Grönområden i Jonstorp med stora biologiska- och sociala värden är Gerdas äng, 
Littorinavallen och Revet med skogarna i de östra delarna av Jonstorp. Kuststräckan har 
också ett högt socialt värde. De bidrar alla till ett flertal ekosystemtjänster och är viktiga att 
bevara.  
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Bild: Karta över Gerdas äng, Revet och skogarna samt Littorinavallen. 
 
GERDAS ÄNG 
Gerdas äng är ett grönområde i centrala Jonstorp som är cirka tre hektar. Det är en äldre 
åker som tidigt lagts i gräs. Idag är den delvis skogbevuxen, men det finns även örtrik äng. 
Gerdas äng är ett speciellt viktigt grönområde som kommunen vill utveckla. I de östra 
delarna vill kommunen utveckla den biologiska mångfalden genom att främja pollinerare. 
Detta är ett sätt att arbeta med ekosystemtjänster. I de västra delarna av Gerdas äng i 
närheten av Jonstorpsvägen finns en yta som Jonstorpsborna använder som mötesplats vid 
högtider. I detta område ska kommunen tillsammans med Jonstorpsborna utveckla grönytan 
med aktiviteter.  
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REVET OCH SKOGARNA 
Revet och skogarna i de östra delarna av Jonstorp utgörs utav en lövskog samt tallskog på 
mager strandklapper. Det finns en badplats med badbrygga vid Revet i Jonstorp där det 
även finns väderskydd, bänkar, grillplatser och toalett. Badplatsen vid Revet ska bevaras. 
 
Strax väster om fotbollsplanerna vid Revavägen finns Lilla skogen som är en rest av 
strandskog. Skogen används också som dagvattenhantering. Strax norr om Idrottsvägen 
finns ett skogsområde som i detaljplan är markerat som bland annat idrottsanläggning, ishall 
och parkering. Området är också utpekat i kommunens naturvårdsplan. Delar av 
detaljplanen bör därför upphävas för att inte skada grönområdet. 
 
LITTORINAVALLEN 
Littorinavallen går utmed landsbygden i sydväst och väster om orten, längs med Norra 
kustvägen i Jonstorp. Området är en rest från den gamla kustlinjen med löv- och tallskog 
och omfattar cirka två hektar. Den sydvästra delen av Littorinavallen avses utvecklas till en 
naturpark som exempelvis kan innehålla pulkabacke, öppna gräsytor, grillplats och fotboll. 
Området bör också kopplas samman med den södra delen av Littorinvallen. Idag består 
området endast av en våt gräsmark som istället kan användas för att utöka skogsområdet. 
 
Ett nytt vandringsstråk är tänkt att gå genom naturparken och utmed hela västra Jonstorp 
norrut förbi Bärvägarna. För att få ett mer intressant och omväxlande område som bjuder 
på fler aktiviteter skulle markarbeten kunna göras för att skapa höjdvariationer, exempelvis 
med jordvallar och planteringar för att skapa läskydd. Stråket kan sedan vidare kopplas ihop 
med de östra delarna av Jonstorp, exempelvis Kullaleden. Det ska också utvecklas ett 
vandringsstråk i den södra delen av Jonstorp med en koppling mellan Fornminnesvägen och 
naturreservatet Vegeåns mynning/Kullaleden. På detta sätt kan man få till en vandringslinga 
runt hela Jonstorp.  
 
Gerdas äng, Littorinavallen och Revet med skogarna i de östra delarna av Jonstorp ska 
fortsatt vara grönstrukturområde. 
 
ÖVRIGA GRÖNYTOR 
Utöver ovan nämnda grönytor och gröna stråk finns det fler viktiga grönytor i Jonstorp.  
 
I den södra delen av orten är det viktigt att kopplingen mellan Littorinavallen i väst och den 
rest av Littorinavallen, som finns mellan Tunnebergavägen och verksamhetsområdet, förblir 
intakt. Den fungerar som en barriär mellan villorna och verksamhetsområdet. Mellan 
Tunnebergavägen och Littorinavallen finns också fyra viktiga kopplingar mellan 
villabebyggelsen som ska bevaras så att det ska vara lätt att ta sig till rekreationsområdet från 
bostadsområdet. Dessa ska fortsatt vara markerade som grönstrukturområden. 
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Bild: Gröna ytor visar Littorinavallen och dess kopplingar. 
 
Utmed Backavändan finns också ett viktigt grönområde. Det är ett grönområde som är en 
ovanlig biotop i kommunen. Den består av tallar och torrängsvegetation och ska bevaras 
som ett grönstrukturområde. 

 
Bild: Den runda gröna ytan visar Backavändan. 
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I området Möllebacken finns en lekplats som kommunen ska utveckla tillsammans med 
Jonstorpsborna. Lekplatsen är betydelsefull då det är den enda inom bostadsområdet. Även 
kopplingarna mellan lekplatsen och Skivyxevägen och Bronsåldersvägen är viktiga för att 
lekplatsen ska vara lättillgänglig. Ytorna är därför markerade som grönstrukturområde.  

 
Bild: Grönmarkerade ytor visar lekplatsen med dess kopplingar samt grönområdet vid busshållplatsen och 
två viktiga kopplingar mot Jonstorpsvägen. 
 
Utmed gatan som heter Möllebacken finns två viktiga kopplingar för gång- och cykeltrafik 
ut mot Jonstorpsvägen som är markerade som grönstrukturområde. I den norra kopplingen 
finns också en busshållplats. Den gällande detaljplanen stämmer inte överens med 
verkligheten, då gång- och cykelvägen i detaljplan ligger rakt över en privat fastighet och 
dess byggnad. Detta kan behöva justeras i framtiden så att inte kopplingen riskerar att 
försvinna. Ytan i anslutning till busshållplatsen är också markerad som ett 
grönstrukturområde. Detta eftersom Jonstorpsvägen och Görslövsvägen möts vid denna 
punkt och grönstrukturen bidrar till att Jonstorp får ett grönare intryck.  
 
Söder om Jonstorp mellan väg 112 och Jonstorpsvägen finns ett grönstrukturområde som 
innefattar den östra delen av Görslövsåns dalgång. Området har ett högt värde som 
grönstruktur med sitt öppna fäladslandskap, fågelliv samt olika naturtyper. Värdet för 
rekreation är lågt kring dalgången. Detta troligen på grund av att delar av området ofta 
översvämmas eller är fuktiga.  
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Bild: Gröna ytor som visar delar av Görslövsåns dalgång. Den streckade linjen visar avgränsningen för den 
fördjupade översiktsplanen. 
 
Söder om väg 112 finns fortsättningen på Görslövsåns dalgång och en lång sträcka av 
dalgången ingår i ett naturreservat. Naturreservatet ligger utanför avgränsningen för denna 
fördjupade översiktsplan.  
 
I närheten av Revalyckan och Rubb o Stubbs väg finns en lekplats som invigdes år 2022. 
Den är markerad som ett grönstrukturområde.  
 

 
Bild: Gröna ytan visar lekplatsen vid Revalyckan och Rubb o Stubbs väg. 
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Mellan Krusbärsvägen och Måbärsvägen finns ett markerat grönstrukturområde. Det är ett 
viktigt cykelstråk som sträcker sig mellan Fläderbärsvägens södra och norra del.  
 
Mellan Jordgubbsvägen och Jonstorpsvägen finns en viktig koppling för gång- och 
cykeltrafik till Gerdas äng och busshållplatsen. Stråket passerar också områdets enda lekplats 
som är markerat som ett grönstrukturområde.  
 
I nära anslutning till Slånvägen finns också ett område för grönstruktur utmed cykelstråket i 
nord-sydlig riktning.  
 
I den norra delen vid Hjortronsvägen finns ett större grönområde med gräsytor och 
uppväxta träd. Detta markeras också som ett grönstrukturområde. Inom området finns en 
byggrätt som är till för vattenverket i Jonstorp som idag fungerar som en reservoar. Den 
delen av området markeras som ett tätortsområde.  
 
I den norra delen av Fläderbärsvägen finns en större grönyta i nordväst. Under ytan finns 
ledningar och ytan ska därför vara ett grönstrukturområde.  
 
Vid korsningen Fläderbärsvägen norr och Jonstorpsvägen finns en gräsyta på båda sidor om 
Fläderbärsvägens norra del. Denna yta kan gestaltas om till en mer parklikande yta som 
också fungerar som en entré till Jonstorp norrifrån. Området är markerat som 
grönstrukturområde. 

 
Bild: Grönytor vid Bärvägarna. 
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GRÖNSTRÅK 
Utöver grönstrukturområden finns också grönstråk utpekade i den fördjupade 
översiktsplanen. Det är viktiga stråk för både vegetation och rekreation som ska beaktas vid 
planering.  

 
Bild: Karta över grönstråk samt Kattegattleden och Kullaleden. 
  
KULLALEDEN OCH KATTEGATTLEDEN 
Kullaleden är en vandringsled runt Kullahalvön och passerar Jonstorp längs kusten och 
naturreservatet Vegeåns mynning. Leden är en del av Skåneleden och är totalt 70 kilometer 
lång och går från Helsingborg, via Höganäs, Kullaberg och Arild till Utvälinge. Även 
Kattegattleden, som är en cykelled, går igenom genom Jonstorp utmed Jonstorpsvägen. 
 
Kommunen vill förbättra möjligheterna för besökare att ta sig till Jonstorp för att kunna 
nyttja Kattegattleden och Kullaleden. Detta genom att förbättra möjligheten att ta bussen till 
Jonstorp, men också genom att det finns parkeringsplatser i centrum. Kommunen vill också 
bevara rekreationsmöjligheterna och servicen som finns utmed Kullaleden och 
Kattegattleden. 
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BLÅSTRUKTUR 
I inre Skälderviken finns mynningsområdena vid Vegeå, Görslövsån och Oderbäcken med 
både bräckta och marina miljöer. Bottnarna här är långgrunda och sandiga till grusiga med 
spridda block. På några meters djup övergår de i sandbankar, sandbotten med ålgräs, stenrev 
med spridd vegetation och mindre ytor med musselbankar. 
 
Kommunens andel av haven har generellt högt ekologiskt värde, hög biodiversitet och utgör 
viktiga lek- och uppväxtområde för fisk som torsk, kolja, sjurygg och flatfisk. Inre 
Skälderviken är kommunens enskilt största våtmark. Utmed hela kuststräckan rastar och 
övervintrar stora mängder sjöfågel och vadare. Med undantag för inre Skälderviken 
klassificeras områdena som skyddsvärda och viktiga för tumlare. 
 
Kommunen ska arbeta långsiktigt för en förbättrad havsmiljö genom att utöka arealen 
skyddad havsmiljö och förbjuda bottentrålning och exploatering av havsbottnarna. Det 
innebär att bland annat att sandtäkt och havsbaserad vindkraft inte ska tillåtas. Det finns 
regleringar för Skälderviken gällande nät- och fritidsfiske. 
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TRAFIK 
I Jonstorp är bilinnehavet högt jämfört med rikssnittet. Det genomförs i snitt cirka 2,2 resor 
per person och dygn i Jonstorp. Enligt resevaneundersökningar görs cirka 80 procent av 
resorna som har sin start i Jonstorp med bil. Ungefär hälften av hushållen i Jonstorp har två 
bilar. 58 procent av resorna som är kortare än 5 kilometer görs med bil.  
 
Orten Jonstorp har en ungefärlig form av ett timglas där den smalaste delen är kring 
centrum. Trots ortens avlånga form är avståndet från centrum till Jonstorps norra respektive 
södra ände endast en kilometer. Det är alltså bara två kilometer från norr till söder, vilket 
innebär att det är gång- och cykelavstånd inom hela orten. 84 procent av hushållen i 
Jonstorp har tillgång till cykel. Kommunen ser därför stora möjligheter att förändra 
färdmedelsfördelningen i Jonstorp och få fler att välja hållbara resealternativ såsom gång och 
cykel.   

 
Bild: Avstånd från centrum i Jonstorp. 
 

MÅLPUNKTER I JONSTORP 
I de centrala delarna av Jonstorp ligger de flesta av ortens målpunkter. Där finns 
busshållplats, matbutik, restauranger, förskola, skola, bibliotek och idrottsanläggningar. I 
nordöstra delarna av Jonstorp finns badplats och småbåtshamn, som är viktiga målpunkter 
speciellt sommartid. I den södra delen av Jonstorp finns ett mindre verksamhetsområde, 
som också kan ses som en viktig målpunkt. 

Page 559 of 735



  45 (78) 
 

 
 

 

 
 

 HÖGANÄS KOMMUN 
 

 
FÖRVALTNING 

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

 
 

 
Bild: Karta över viktiga målpunkter i Jonstorp. 
 

GATUSTRUKTUR  
Gatumönstret i Jonstorp är en blandning av långa uppsamlingsgator med återvändsgator 
inom större områden och enkla rutnätsstrukturer inom mindre områden. Gatustrukturen 
innebär att trafiken måste ledas ut till Jonstorpsvägen, eftersom denna väg är den enda 
kopplingen till det övergripande vägnätet. Jonstorpsvägen sträcker sig i nord-sydlig riktning 
genom hela orten. Norra Kustvägen sträcker sig i nord-sydlig riktning väster om tätorten, 
parallellt med Jonstorpsvägen. Södåkravägen sträcker sig från Norra Kustvägen i väst-östlig 
riktning till Jonstorpsvägen. Görslövsvägen sträcker sig från södra delarna av Norra 
Kustvägen in till Jonstorpsvägen. Trafikverket har väghållaransvar för samtliga dessa fyra 
vägar, medan de mindre vägarna i Jonstorp tillhörde vägföreningar fram till kommunen tog 
över väghållningen under år 2022. 
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Bild: Karta över huvudväg- och gatunät för biltrafik. 
 
KOLLEKTIVTRAFIK 
Idag finns det fem hållplatser för busstrafik i Jonstorp; Möllebacken, Jonstorp Centrum, 
Jonstorpsskolan, Gerdas äng och Rekekroken S. De trafikeras av två busslinjer, 224 (Arild-
Jonstorp-Ingelsträde-Mjöhult-Hjälmshult) och linje 225 (Ängelholms-Jonstorp-Höganäs). 
Med buss 224 finns det möjlighet att ansluta till Helsingborgs stadsbuss nummer 3 i 
Hjälmshult. Buss 225 trafikerar till Höganäs där det finns möjlighet att ta regionbuss vidare 
till Helsingborg eller till Ängelholm där det finns vidare koppling med tåg. Restiderna med 
buss till Helsingborg från Jonstorp är långa. Buss 225 finns även som direktbuss mellan 
Höganäs och Ängelholm, men bussen stannar inte i Jonstorp. Turtätheten för linjerna 
varierar under dagen, men båda linjer har bättre turtäthet vid rusningstrafik. Linje 225 har 
också bättre turtäthet än linje 224. Under helgerna har buss 224 endast anropsstyrd trafik. 
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För att kunna locka över Jonstorpsborna till alla göra fler resor med busstrafik behövs 
förbättringar av busstrafiken. Det behövs en bättre turtäthet och en snabbare koppling till 
både Helsingborg, Ängelholm och Höganäs.  
 
Kollektivtrafikstråket Jonstorp-Ingelsträde-Mjöhult-Hjälmshult är ett mycket viktigt stråk 
för Jonstorp och ska bevaras och utvecklas. Möjligheten att ta sig över väg 112 via 
Mjöhultsvägen ska därför också bevaras, eftersom kopplingen söderut är viktig för 
kollektivtrafiken, men också för cyklister och mopedister. 
 
Kommunen ser att det behövs bättre turtäthet med kollektivtrafik till Ängelholm och 
Höganäs. För att öka möjligheten att resa med buss till Ängelholm behövs även kortare 
restider, där en busshållplats med tillhörande pendelparkering utmed väg 112 kan möjliggöra 
att även Jonstorpsbor kan resa med direktbussen mellan Höganäs och Ängelholm. Det är 
dock mycket viktigt att det fortsatt finns en linje som trafikerar genom Jonstorps tätort. 
 
Samtlig planering av förstärkt kollektivtrafik ska göras i samråd med Skånetrafiken. 

  
Bild: Karta över busslinjer och hållplatslägen. 
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CYKEL 
Cykelvägnätet i Jonstorp är glest. Cykelvägarna är korta och bildar inget större 
sammanhängande nät. Längs Jonstorpsvägen finns ett dubbelriktat gång- och cykelfält, som 
skiljs från biltrafiken med en målad linje och pollare. Cykelvägen är en del av Kattegattleden 
och är en mycket viktig förbindelse för turism. Det är ortens enda långa cykelväg som går 
inom det tätbebyggda området och binder ihop ortens södra del med den norra delen. Även 
Görslövsvägen har en cykelväg som fortsätter över Norra Kustvägen och löper sedan utmed 
väg 112/Ängelholmsvägen mot Höganäs. Det finns goda möjligheter att cykla mellan 
Jonstorp och Höganäs.  

 

 
Bild: Cykelvägar från den nationella vägdatabasen (NVDB). 
 
För att minska antalet bilresor kortare än 5 kilometer behöver gång- och cykelnätet 
förbättras. Såsom gatustrukturen ser ut idag kan det bli svårt att skapa separata cykelvägar i 
en större utsträckning. Cykling sker ofta i blandtrafik och för att säkra upp detta och få fler 
att gå och cykla måste trafiksäkra miljöer skapas. Detta genom att bland annat 
siktförhållandena vid gatukorsningar förbättras och att gatorna utformas så att bilens 
hastighet anpassas till oskyddade trafikanters hastighet och utrymmesbehov.  
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De gator med cykling i blandtrafik som föreslås ingå i det framtida cykelnätet är Parkvägens 
norra del, Parkvägens södra del och Olof Olssons vägs norra del. Det behövs en ny gång- 
och cykelförbindelse från Rubb o Stubbs väg till Parkvägens östra del.  
 
Området väster om Jonstorpsvägen har dålig koppling mot centrum. En gen och direkt 
gång- och cykelkoppling söder om före detta biblioteksbyggnaden som i första hand når 
busshållplatsen på västra sidan Jonstorpsvägen bör skapas från det nya bebyggelseområdet i 
västra Jonstorp.  
 
Det behövs en bättre koppling mellan centrum och hamnen. Det är möjligt att ta sig från 
gång- och cykelbanan längs Jonstorpsvägen via Lillvägen. Det kan också behövas göras 
hastighetsdämpande åtgärder utmed Lillvägen för att det ska vara tryggt att gå och cykla 
utmed sträckan. Det är dock viktigt att möjligheten att köra ner båtar till hamnen fortsatt 
kvarstår trots de hastighetsdämpande åtgärderna.  
 
Det behövs en bättre koppling mellan centrum och badplatsen, där Revavägen är den 
tydligaste anslutningen. Det finns cykelfält på delar av sträckan som kan ses över för att göra 
dem tydligare längst hela sträckan. Längs övriga bostadsgator i Jonstorp förutsetts gående- 
och cyklister trafikera i blandtrafik, då hastigheter och trafikmängder förväntas vara låga. 
 
Norra Kustvägen bör förses med en gång- och cykelbana som kan bli ett viktigt rekreations- 
och pendlingsstråk. Det bör passera det nya tillkommande området i västra Jonstorp och 
binda ihop den befintliga cykelbanan utmed väg 112 med Rekekroken och vidare upp mot 
Svanshall och Arild. Kommunen bör också se över gång- och cykelstråken mellan Jonstorp- 
Södåkra samt Jonstorp-Mjöhult-Helsingborg. 
 
Det behövs anordnas pendelparkering för cyklar på strategiska platser i Jonstorp. 
Cykelparkering för både boende, kunder och besökande ska finnas i anslutning till entréer 
och busshållplatser.  
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Bild: Karta över huvudnät för gång- och cykelstråk. Förändrat huvudnät i blå prickad linje och oförändrat 
nät i blå heldragna linjer. 

 

JONSTORPSVÄGENS BEHOV AV OMGESTALTNING 
Jonstorpsvägen kan i dagsläget uppfattas som trafikfarlig och därmed skapa en barriär 
genom Jonstorp som klyver orten i två delar. Något som kan bidra till att minska känslan av 
Jonstorpsvägen som en barriär är att öka antalet övergångsställen över vägen, då det finns få 
av dessa med stora avstånd emellan. Vissa av övergångarna är inte säkra, då de är otydligt 
utformade och sikten är dålig. För att öka uppmärksamheten längs Jonstorpsvägen och vid 
passage över vägen föreslås vägens karaktär och utformning att ändras från väg till gata. En 
förändrad utformning med upphöjda banor på båda sidor för att höja trafiksäkerheten och 
framkomligheten för alla trafikanter bör prövas. Jonstorpsvägen kan då få en mer 
stadsmässig karaktär och utformas som ett tryggt och trivsamt kommunikationsstråk. 
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Bild: Illustration som visar hur Jonstorpsvägen skulle kunna omgestaltas med en upphöjd gång- och 
cykelväg. 
 
Passagen över Olof Olssons vägs norra del samt över Tomtelundsvägen bör rustas upp och 
ges en tydligare utformning med en upphöjd gång- och cykelöverfart där gång- och 
cykeltrafiken prioriteras och bilister lämnar företräde. Denna typ av utformning bidrar till 
ökad trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet för oskyddade trafikanter.  
 
JONSTORPSVÄGEN-REVAVÄGEN-SÖDÅKRAVÄGEN  
Korsningen där Jonstorpsvägen, Revavägen och Södåkravägen möts kan upplevas som 
otrygg. Därför behövs därför en omgestaltning av korsningen för att få till en trafiksäker 
lösning som underlättar för gång- och cykeltrafiken till och från skolan och busshållplatsen. 
Korsningen bör göras mindre och utformas för låga hastigheter, exempelvis skulle 
korsningen kunna utformas som en väglins med en mini rondell. Gång- och cykelvägens 
passage över Revavägen bör också flyttas närmare gatukorsningen och utformas som en 
upphöjd gång- och cykelöverfart som prioriterar gång- och cykeltrafik framför biltrafik.  
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KULTURMILJÖ  
Kulturmiljö innebär miljöer som har påverkats av människors verksamheter och aktiviteter. 
Kulturmiljöer skapar en läsbar omgivning som bidrar till människors känsla av tillhörighet 
och lägger grunden för en social hållbarhet. Jonstorps kulturmiljö utgör därför en viktig del i 
Jonstorp identitet och är avgörande för ortens attraktivitet, vilket är viktigt för både invånare 
och besökare. Läsbarheten av den fysiska miljön består i första hand av att byggnader, 
strukturer, landmärken och siktlinjer finns kvar. Läsbarheten innebär att det genom miljön 
går att utläsa och förstå platsens kulturhistoriska bakgrund och utveckling. I kulturmiljön 
ingår också immateriella värden, det innebär bland annat berättelser, kunskaper och 
traditioner som är knutna till Jonstorp.  

 
Bild: Fotografi över Jonstorps kyrka. 

HISTORIK 
I Jonstorp finns det spår av mänsklig aktivitet från stenåldern. Uppgifter om fornlämningar 
kan hittas hos Riksantikvarieämbetet och i Jonstorp finns det ett större antal punkter och 
områden som är klassade som fornlämningar eller möjliga fornlämningar. De flesta 
registrerade fornlämningarna inom och i ortens närområde är företrädesvis från stenåldern 
och är hällristningar i form av sliprännor. Jonstorp hade betydelse som medeltida 
sockencentrum. Kyrkan i Jonstorp byggdes under 1200-talet och orten har tagit form kring 
kyrkan och Jonstorpsvägen.  
 
Framväxten från jordbrukssamhälle till en växande tätort har skett i etapper med den 
ursprungliga bebyggelsen med kyrkan, gårdarna och de små gathusen i korsvirke och trä. 
Vid 1900-talets början byggdes en del tegelhus med högre sockel. I norra delen ut mot havet 
växte gles bebyggelse med sommarbostäder på stora tomter fram under 1940- och 1950-
talet. Många av dessa har sedan byggts om till permanentbostäder och det har också skett en 
förtätning i området. Från 1950-talet och fram till 1980-talet byggdes sammanhängande 
bostadsområden upp i södra delen av Jonstorp. Under 1970-talet byggdes området i 
nordöstra Jonstorp. Runt skolan i centrala Jonstorp påbörjades utbyggnad av 
bostadsområden på 1960-talet och den utbyggnaden har pågått fram till idag. 
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BEVARANDE 
Kyrkan, gårdsmiljöerna, bystrukturen med byggnader som har påtagliga kulturhistoriska 
egenvärden, årsringarna av bostadsområdena som har växt fram och de offentliga 
byggnaderna som vittnar om Jonstorps tid som kommunalt centrum före 
kommunsammanslagningen på 1970-talet är särskilt viktiga för kulturmiljön i Jonstorp.  
 
Det är viktigt att inte endast bevara enstaka värdefulla byggnader, utan även deras historiska 
sammanhang och de strukturer som de befinner sig i. Att byggnader och funktioner 
tillkommer och försvinner är en oundviklig del i stadsutveckling, men det är viktigt att det 
inte sker slentrianmässigt och utan en konsekvensbedömning. Vid ny exploatering bör äldre 
bebyggelse och bebyggelsemiljöer ses som en planeringsförutsättning och något att ta 
avstamp i. Den kan ligga till grund för utformning av den nya bebyggelsen. Detta leder till 
miljöer som är mer diversifierade och själfulla. Att bevara äldre bebyggelse och/eller hitta 
nya funktioner för den, innebär också att ekologisk hållbarhet främjas, då inget eller lite nytt 
byggmaterial behövs.  
 
Även siktlinjer är viktiga för kulturmiljön. I stadslandskap är det oundvikligt att vyer och 
siktlinjer påverkas av tillkommande bebyggelse. För orienterbarhet och läsning av Jonstorps 
relationer ska dock vissa siktlinjer hållas öppna. Kontakten med Skälderviken är viktig. 
Skälderviken och det forntida sundet har lagt grund till möjligheter för fiske och sjöfart 
tillsammans med det skyddade läget inne i viken, som har varit avgörande för bosättningar 
och senare bybildning. Närheten till havet har också spelat en stor roll i senare tid då 
Jonstorp fungerat som semesterort med en stor andel fritidshusbebyggelse. I Jonstorp är det 
därför viktigt att bevara siktlinjerna på den öppna ytan i norra delen av orten mellan Norra 
Kustvägen och havet, liksom siktlinjerna i korsningen Jonstorpsvägen-Görslövsvägen och 
havet. Kontakten mellan kyrkan och de centrala delarna av orten från Södåkravägen och 
delvis från omkringliggande vägar är också viktig.  

 
Bild: Siktlinjer mot havet som är viktiga att bevara. 
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Planförslaget innebär en förtätning inom tätorten och en utbyggnad av den. De nya 
byggnaderna ska ta avstamp i befintliga miljöer och strukturer samtidigt som byggnaderna 
ska kunna ge sin tids arkitektoniska uttryck och på vissa platser en annan höjdskala. 
Exempelvis kan materialval anpassas efter befintlig bebyggelse. I Jonstorp centrum (etapp 1) 
är anpassningen till befintlig bebyggelse särskilt viktig, exempelvis ska inte platsen framför 
det före detta kommunhuset bebyggas. I utbyggnadsområdet i västra delarna av Jonstorp 
(etapp 2) är det viktigt att fortsätta de befintliga strukturera genom att förlänga de befintliga 
vägarna, bibehålla kontakten mellan kyrkan och de centrala delarna av orten, visa hänsyn till 
de kulturhistoriskt värdefulla gårdarna samt värna om kulturlandskapet som exempelvis 
Littorinavallen.  
 
Delar av det föreslagna utbyggnadsområdet ligger intill möjliga fornlämningsområden. 
Hänsyn ska tas till både bestämda och möjliga fornlämningar inom planområdet. Enligt 
kulturmiljölagen är det förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort eller på annat sätt ändra 
eller skada en fast fornlämning 

 
Bild: Utsnitt med markerade fornlämningar och fornlämningsområde ur karttjänsten Fornsök från 
Riksantikvarieämbetet.  
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HÄLSA OCH SÄKERHET  
I detta kapitel hanteras frågor som är kopplade till människors hälsa och säkerhet. 
Klimatförändringar kan leda till att infrastruktur och annan service kan bli lidande. Tillfällig 
översvämning kan drabba enskilda fastighetsägare med exempelvis översvämning i en 
källare. En översvämning kan också leda till att större samhällsfunktioner påverkas som 
exempelvis att Räddningstjänsten inte kommer fram. I detta kapitel hanteras även frågor 
kring erosion, förorenad mark och farligt gods. 

 

KLIMATFÖRÄNDRINGAR  
Jonstorp ligger nära havet vilket innebär att delar av Jonstorp i framtiden kommer bli utsatt 
för stigande havsnivåer på grund av klimatförändringarna. Kommunen har tagit fram en 
Fördjupad klimatutredning från september 2022. I rapporten har kommunen tittat på framtida 
havsnivåer utifrån Boverkets och Länsstyrelsens rekommendationer.  
 
HAVSNIVÅER 
Det går inte att säga exakt hur mycket havet kommer att stiga till ett visst år, eftersom det 
beror på hur bra vi lyckas med att begränsa våra utsläpp av växthusgaser. FN:s klimatpanel 
IPCC har tagit fram olika scenarios för hur klimatet kan komma att förändras, beroende på 
hur vi lyckas med utsläppsbegränsningen. SMHI har beräknat hur havets medelnivå kommer 
att stiga för dessa olika scenarios. Boverket skriver att kommuner i Sverige ska utgå från 
IPCC:s värsta scenario, som kallas RCP 8.5. Länsstyrelsen i Skåne vill att kommunerna tar 
höjd för hur det kommer se ut fram till år 2200. Enligt RCP 8.5 kommer havets medelnivå 
vid Jonstorp att ligga på +1,84 meter år 2200 enligt RH2000. RH2000 är ett referenssystem 
för höjdredovisning som kommunen utgår ifrån. RH2000 anger att havsmedelnivå är noll 
enligt referenssystemet. 
 
GRUNDVATTEN 
När havets medelnivå stiger påverkas också grundvattennivån närmast havet. Det är dock 
svårt att bedöma hur långt in och hur mycket den kommer att påverkas, eftersom det finns 
ganska lite underlag gällande grundvattennivåer och lokala variationer i jordlagerföljder. Ett 
generellt antagande är att om havets medelvattennivå höjs med en meter höjs också 
grundvattennivån med en meter. Utifrån det kan man göra en ungefärlig uppskattning om 
vilka områden som kan få problem med grundvatten i källare och grundläggning, men för att 
kunna göra en säkrare bedömning behövs grundvattenmätningar i området under en längre 
tid. 
 
HÖGVATTEN 
Vid tillfälliga högvatten, i samband med stormar, stiger vattnet högt över medelnivån och 
kan då orsaka tillfälliga översvämningar i områden som normalt inte är översvämmade. 
Klimatutredningen har därför studerat 100-årshögvatten, det vill säga tillfälliga högvatten 
som har en 100 års återkomstid. Diagrammet nedan visar vattennivåerna för några olika år 
fram till 2200. Den blåa delen av stapeln visar havets medelnivå, som är den som stiger i takt 
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med att klimatet förändras. Den orange delen visar 100-årshögvattnet. Eftersom Jonstorp 
ligger inne i Skälderviken påverkas vattenståndet också av vinduppstuvning, vilket visas i 
den gröna delen. Vinduppstuvning innebär att när vinden är kraftig och blåser in i 
Skälderviken, vilket den ofta gör vid stormar, trycks vattnet in och har ingenstans att ta 
vägen och därför stiger havsnivån ytterligare.  

 
Bild: Diagram som visar vattennivåerna i Jonstorp vid olika årtal med klimatscenario RCP 8.5. 

 
ÖVERSVÄMNING 
Det finns områden i Jonstorp som redan idag skulle kunna svämmas över vid en extrem 
storm, eftersom vattennivån då kan nå ungefär 2,4 meter över medelhavsnivån enligt 
RH2000. Runt 2100 förväntas havet kunna nå upp till ungefär 3 meter över medelhavsnivå 
enligt RH2000 vid en extrem storm. Då översvämmas fastigheter i området Revet samt 
hamnen.  

 
Bild: Översikt över Jonstorp med 3 meter höjdlinje samt vattnets väg. 
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Vid en högvattennivå på fyra meter som beräknas kunna inträffa runt år 2200 är det fler 
fastigheter som drabbas. Det är bland annat Halsahusvägen, Litorinavägen, Lindesvägen, 
Kärsnäppevägen, Gåsvägen, Revalyckans äldreboende och delar av Parkvägen. 

 
Bild: Översikt över Jonstorp med 4 meter höjdlinje i gult samt vilka områden som riskerar att drabbas. 
 
SKYDD MOT ÖVERSVÄMNING 
Den fördjupade klimatutredningen visar olika insatser som kan göras för att skydda befintlig 
bebyggelse. För att skydda bebyggelse mot tillfälliga översvämningar, som 100-årshögvatten, 
kan det exempelvis uppföras vallar. De kan byggas ut efter hand som behovet uppstår.  
 
För att kunna skydda befintlig bebyggelse vid Revet behövs en vall någon gång innan år 
2050. Vallen behöver då skydda för en 2,5 meters nivå. Men eftersom havet beräknas stiga 
till över en 3 meters nivå redan innan år 2100 är det mer kostnadseffektivt att bygga ett 
skydd som klarar 3 meters nivån direkt. Vallen behöver anslutas till befintliga höjdryggar på 
tre meters nivå. Eftersom marken ligger två meter över havet idag behöver vallen vara cirka 
en meter hög. Vallen skulle antingen kunna vara en upphöjning av Revavägen i syd, 
alternativt skulle den kunna placeras strax utanför Revavägen. Vallen kommer inte påverka 
utsikten nämnvärt då det fortsatt går att se över den. Den skulle också kunna göras 
mångfunktionell, då förslagsvis en stig skulle kunna upprättas ovanpå vallen. I rapporten har 
olika dragningar av vallen studerats. Om vallen dras söder om Revavägen hamnar den i ett 
naturreservat, vilket kan strida mot föreskrifterna för naturreservatet. Den kan också göras 
integrerad i Revavägen men då krävs det sluttning upp mot vägen som antingen måste ta 
fastigheternas mark i anspråk eller naturreservatet. Det finns dock fler lösningar för att 
skydda naturreservatet från intrång, exempelvis murar. Detta kan studeras under den 
fortsatta planprocessen, eller i ett separat projekt. 
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Bild: Illustration på hur vallen kan se ut. Principen visar att vallen inte har någon större påverkan på 
utsikten. 
 
Utöver den längre omslutande vallen behövs tre förstärkningar av den naturliga vallen i 
områdets nordliga delar. Höjdnivån på de lägsta punkterna i den naturliga befintliga vallen är 
runt 2,8 meter vilket resulterar i att förstärkningen inte behöver vara mer omfattande än 
cirka 0,2 meter. Två möjliga dragningar av vallen har föreslagits. En går genom skogen i 
Revet och en går närmre bostadsfastigheterna. Den senare gör ett mindre intrång i 
naturmarken. Entreprenadkostnaden för vallen beräknas bli cirka 1,2-1,4 miljoner kronor. 
 

 
Bild: Förslag på vallarnas sträckning. 
 
Vid år 2100 börjar det bli nödvändigt med ett skydd för områden belägna mellan 3 och 4 
meter över medelhavsnivån enligt RH2000. Samtidigt blir det svårare att skydda bebyggelsen 
vid Revet, eftersom grundvattennivån riskerar att bli för hög. De tidigare föreslagna vallarna 
kring Revet kan höjas till en nivå på 4 meter, det vill säga ytterligare en meter över den 
tidigare föreslagna vallen, och två meter över dagens marknivå, men det skyddar inte mot högt 
grundvatten.  
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Kostnaderna för att pumpa ut grundvattnet är troligtvis mycket höga och är sannolikt inte 
en rimlig lösning. En eventuell pumpinsats behöver också föregås av en analys av risken för 
saltvatteninträngning vid bortledande av grundvatten. Ett annat alternativ, som både tacklar 
problemen gällande grundvatten och högvatten, är en höjning av marknivån. Dagens 
marknivå på 2 meter borde då höjas upp till minst 3 meter för att minimera risken för 
översvämningar inom de närmaste 100 åren. Detta innebär troligtvis höga kostnader, då 
både byggnader i området måste höjas upp och diverse ledningssystem som är belägna under 
marken måste dras om. 
 
En vall för att skydda mot havsnivåer på över 3 meter föreslås ungefär på nuvarande 3 
meters kurva som höjs till 4 meter. Vallen skulle därmed skydda för framtidsscenariots 
högvatten år 2200, som är uppskattat till 4 meter. Enligt prognosen för havets stigning skulle 
en sådan vall behöva anläggas cirka år 2100 och därmed utgöra ett tillräckligt skydd i cirka 
100 år. Entreprenadkostnaden beräknas kosta cirka två miljoner i dagens penningvärde. 
 

 
Bild: Förslag på vall som kan skydda befintlig bebyggelse mot en 4 meters havsnivåhöjning. 
 
Alternativet med en vall vid 3 meters höjdlinje innebär att bebyggelsen i området Revet 
måste flyttas kring år 2100. Det behövs dock ytterligare mätningar av grundvatten för att 
närmare veta hur kommunen ska kunna tackla grundvattenproblematiken, vilken blir 
avgörande för hur man ska hantera området efter år 2100. Innan kommunen har fått en 
fullständig bild över hur Revet ska hanteras är det därför inte lämpligt att bygga fler bostäder 
inom området.  
 
För att undvika att fler bostäder byggs på mark som riskerar att översvämmas i framtiden 
föreslår planförslaget endast ny bebyggelse på marknivåer över 4,16 meter.  
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Det är viktigt att mark reserveras för de föreslagna vallarna så att de kan uppföras när de 
behövs. Markreservatet innebär att det inom detta område ska finnas plats för att bygga de 
vallar som behövs för att skydda mot havsnivåhöjningar. Markreservatet innebär dock inte 
att hela ytan ska bebyggas med vallar. 

 
Bild: Röd skraffering visar markreservat som ska bevaras för framtida vallar. 
 

EROSION 
Utöver översvämningar har Jonstorp också problem med pågående erosion i kustområdets 
nordvästliga delar. Denna erosion är primärt vid vegetationslinjen ovanför strandlinjen och 
strandlinjen är relativt konstant. Framkomligheten längs kustlinjen på denna sträcka är 
mycket begränsad. 
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Bild: Erosionsutsatta områden utmed Jonstorps kust markerat med rött.  
 
För att minska erosionen i utpekat område föreslås stenskoning vid vegetationslinjen. Detta 
alternativ innebär ett effektivt skydd mot erosionen, samtidigt som Natura 2000-området 
utanför kustlinjen inte påverkas. Det är viktigt att skoningen når tillräckligt högt för att 
skydda mot jorderosion vid höga vattenstånd och att den är korrekt grundlagd med fiberduk 
och filterlager för att undvika underminering. Tån på stenskoningen rekommenderas att 
utformas som en ”hylla” som man kan gå på, vilken kan anslutas till Skåneleden i väster via 
en trappa på lämpligt ställe. På så sätt förbättras tillgängligheten till stranden så att man kan 
följa kustlinjen längs med hela Jonstorp. Man kan även fylla på med en mindre mängd sand 
för att göra strandplanet lite större än idag, men detta skulle då inte vara en del av skyddet 
utan bara för att öka rekreationsvärdet. Stenskoningen bedöms behöva ha en medelhöjd på 
cirka 5 meter och bedöms kosta cirka 2 miljoner kronor. Det rekommenderas att skyddet 
anläggs snarast möjligt för att minska skadekostnaderna som riskerar att uppstå innan 
skyddet är på plats. Marken vid fastigheterna är här på en säker nivå för översvämning från 
havet. 

FÖRORENAD MARK  
Inom planområdet finns tre kända markföroreningar. I västra Jonstorp intill Norra 
Kustvägen finns en mindre förorening som är del av en gammal märgelgrav. I kommunen 
finns både kända och okända märgelgravar. Flertalet märgelgravar är inte undersökta. Det 
kan finnas både hushållsavfall och annat, även farligt avfall, i märgelgravarna. Under 1900-
talet kunde allt möjligt läggas i märgelgravarna utan att det så noga noterades. Senare täcktes 
de över och vissa till och med glömdes bort. Om det inte ska ske en exploatering på eller i 
närheten av märgelgraven bör dessa förbli orörda. Det är inte tänkt att någon exploatering 
ska ske i närheten till den utpekade märgelgraven som dessutom är en del av Norra 
Kustvägens vägområde. 
 
Den andra kända markföroreningen ligger inom det befintliga verksamhetsområdet i södra 
Jonstorp. En av fastigheterna har tidigare varit en underhållsstation för nuvarande 
Trafikverket och det innebär att det kan finnas rester av tjärasfalt, eftersom det är okänt 
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vilka möjliga åtgärder som genomförts. Tjärasfalt är sådant som ofta är förekommande 
bland äldre asfalt. 
 

 
Bild: Karta över platser inom planområdet med förorenad mark.  
 
DEPONI 
Den tredje kända markföroreningen är en nedlagd deponi i östra Jonstorp som var i drift i 
25-30 år fram till år 1977. Det deponerade avfallet består delvis av hushållsavfall, men mest 
av byggavfall och industriavfall. En deponi kan innebära en ökad risk för 
grundvattenpåverkan och vid risk för läckage är det angeläget att sanera. Enligt den 
Fördjupade klimatutredningen från 2022 kommer framtida havsnivåer tillsammans med ett 
högvattenstånd påverka deponins risk för erosion, vilket kan inträffa redan före år 2050. 
Erosionsrisken minskar deponins stabilitet. Vid ännu högre vattennivåer ökar belastningen 
för deponin ytterligare. 
 
En utredning utöver den ovannämnda har tagits fram med syfte att undersöka och ta reda 
på eventuell föroreningssituation, ta fram förslag på eventuella miljöförbättrande åtgärder 
för deponin och om möjligt uppskatta kostnader för dessa. I utredningen föreslås det att 
hela deponiområdet bör sluttäckas, men i samband med och efter täckning av deponin 
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rekommenderas det även att tas prover på grundvatten samt ytvatten de första två åren efter 
täckningen. Detta för att ta reda på eventuell omgivningspåverkan av sluttäckningen 
eftersom området ligger intill havet som dessutom är ett Natura 2000-område. Det går 
därmed inte att utesluta påverkan från deponin till vare sig grundvattnet eller havet då det 
inte inkluderades i utredningen. Det pågår utredningar för olika strategier om vilka åtgärder 
som bör genomföras gällande deponin, förutom sluttäckning, för att inte riskera framtida 
påverkan på grundvattnet samt ytvattnet.   
 

FARLIGT GODS 
Farligt gods transporteras främst på vägar som är rekommenderade för genomfartstrafik för 
farligt gods. Inom Jonstorp tätort finns det inga vägar som är avsedda för detta. Väg 112 
söder om Jonstorp är avsedd för farligt gods. Ingen ny bebyggelse föreslås i närheten av väg 
112. 
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 
VA 
I Jonstorp finns det ett vatten-, avlopp- och dagvattensystem för befintlig bebyggelse. Det 
innebär att det finns möjlighet att koppla på mindre områden eller bostäder till vatten- och 
avloppsnätet, men för att koppla större områden kan ledningsnätet behövas dimensioneras 
upp på vissa sträckor. Huvudvattenledningen håller på att bytas ut och dimensioneras upp i 
Jonstorp för att kunna förse orten tillsammans med omkringliggande byar med 
vattenförsörjning.  
 

DAGVATTEN OCH SKYFALL 
Dagens ledningar för dagvatten i Jonstorp är dimensionerade för 10-års regn. Vid skyfall kan 
därför inte dagvattenledningarna ta emot allt regn. Det behövs då platser där regnvattnet 
kan fördröjas och infiltreras. Kommunen har tagit hjälp av en konsult, DHI, som tagit fram 
modelleringar för var regnmängder vid skyfall samlas i Jonstorp. Modelleringen är gjord på 
klimatfaktor 1.3 och med 100-års regn. Det innebär att man har beräknat på att ett 100-års 
regn i framtiden kommer att vara 30 procent större än idag. Modelleringen har bland annat 
tagit hänsyn till höjddata, ledningsnätets kapacitet och jordartsdata.  

 
Bild: Röda ringar visar områden som kan bli utsatta inom befintlig bebyggelse. 
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Det finns platser i Jonstorp där stora mängder regn kan samlas tillfälligt vid skyfall inom 
befintlig bebyggelse. Det är framför allt tre platser som kan drabbas hårt vid skyfall. Det är 
de södra delarna av verksamhetsområdet Packen, ett område söder om Gerdas äng samt 
söder om skolan och kring Revalyckans äldreboende. Söder om Revalyckans äldreboende 
finns dessutom en detaljplan där det planeras att byggas ett trygghetsboende. Inom den 
befintliga bebyggelsen är det den enskilda fastighetsägaren som ska ta ansvar för att hantera 
skyfall på sin egen mark. Kommunen behöver dock se över sina egna ytor så att inte de 
orsakar problem för kringliggande fastigheter, exempelvis kan kommunen justera 
höjdsättningen så att vatten vid skyfall inte påverkar privat mark. I modelleringen har också 
de nya föreslagna bebyggelseområdena studerats. I de nya områdena finns inte några större 
ansamlingar av vatten vid skyfall vid föreslagen bebyggelse. I centrum kan man se att vattnet 
samlas vid det tilltänka torget varför det är viktigt att inkludera skyfallshantering vid 
gestaltning och utformning av torgytan.  

 
Bild: Bild över Jonstorps centrum som visar var regnvatten samlas vid skyfall. 
 
I västra Jonstorp finns det inte större några ansamlingar med regnvatten. Det är dock viktigt 
att det skapas ytor för dagvattenfördröjning i området då stora delar blir hårdgjorda ytor 
istället för den jordbruksmark som finns idag. Hårdgjorda ytor kan inte infiltrera vatten 
vilket jordbruksmarken till viss del kan. 
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Bild: Bild som visar var regnvatten samlas vid skyfall inom föreslaget utbyggnadsområde i västra Jonstorp.  
 

ENERGI  
Höganäs Energi AB är det kommunala energibolaget i Höganäs kommun. Den fysiska 
planeringen kan utnyttjas för att möjliggöra för resurseffektiva samt långsiktigt hållbara 
energisystem. Detta genom att bland annat skapa förutsättningar för utbyggnad av 
fjärrvärme, användning av solenergi eller genom att planera för en bebyggelsestruktur som 
kan hjälpa till att minska bilberoende.  
 
Höganäs Energi AB har idag inte ansvar för fjärrvärme i Jonstorp, men det pågår 
diskussioner om att ta över det. I Jonstorp finns ett separat värmeverk, med så kallad 
närvärme, där energin fås genom förbränning av pellets och med olja som reserv. En 
ambition är att bostadsområdena i Jonstorp ska kunna kopplas till fjärrvärmenätet.  

FIBER 
Höganäs Energi AB har genomfört framdragning och installation av fibernät till största del 
hela kommunen. I Jonstorp så har 91 procent av hushållen fiberanslutning. Ny bebyggelse i 
fördjupade översiktsplanen för Jonstorp förutsätts erbjudas anslutning till fibernätet.  
 

AVFALLSHANTERING 
I Höganäs kommun sköts renhållningen genom NSR. I Jonstorp finns det en 
återvinningsstation söder om Vitsippeskogen och norr om Södåkravägen. Det är viktigt att 
återvinningsstationen får finnas kvar i orten för att det ska fortsätta vara lättillgängligt för 
invånarna att sortera sitt avfall.  
 

Page 581 of 735



  67 (78) 
 

 
 

 

 
 

 HÖGANÄS KOMMUN 
 

 
FÖRVALTNING 

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

 
 

HÄNSYN 
I kapitlet beskrivs vilken hänsyn som planförslaget måste förhålla sig till. 
 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN 
Målet med miljökvalitetsnormer för vatten är att kunna säkra Sveriges vattenkvalitet. 
Normerna används främst av myndigheter och kommuner. Jonstorp ingår i Västerhavets 
vattendistrikt. Planområdet berör två recipienter samt en grundvattenrecipient med 
statusklassning från 2021. Planförslaget får inte negativt påverka vattenförekomsternas 
status eller möjligheten att uppnå satta miljökvalitetsnormer.  
 
YTVATTENFÖREKOMSTER 
Skälderviken är recipient för byarna längs med kommunens nordöstra kust vilket då 
inkluderar Jonstorps norra del. Jonstorps södra delar har Görslövsån som recipient för 
dagvatten. Skälderviken uppnår god ekologisk status samt god kemisk ytvattenstatus medan 
Görslövsån ekologiska status samt god kemisk ytvattenstatus enligt Vattenmyndigheten är 
otillfredsställande samt uppnår ej god status. Rening av dagvatten är en viktig faktor för att 
minska potentiell påverkan från planen. Vid tillskapande av ny bebyggelse bör dagvatten 
först och främst tas omhand lokalt och renas vid källan så att belastningen på recipienten 
minimeras samt att höga halter av föroreningar kan renas före utsläpp till recipient. I 
samband med framtida detaljplanering utreds dagvatten närmare för att minska och 
begränsa påverkan på de berörda vattenförekomsterna. 

 
Stora delar av dagvattnet i kommunen och från nordvästra Skåne avleds direkt eller indirekt 
till Skälderviken. Detta genom ett antal större vattendrag vilket medför stora tillskott på 
näringsämnen. Det är därför inte ovanligt att Skälderviken regelbundet drabbas av syrebrist 
och bottendöd på de djupa bottnarna. Föroreningar från dagvatten bedöms dock inte 
påverka den kemiska statusen för havet som helhet. Däremot kan påverkan vara mer tydlig i 
grundare vattenområden, vattendrag samt småvatten.   
 
Tidigare har tillståndet i Görslövsån varit dåligt på grund av att avrinningsområdet främst 
består av jordbruksmark och att stora delar av vattendraget består av raka, grävda kanaler, 
utan skyddszoner eller omgivande vegetation. Det är främst enskilda avlopp som tillför 
uppskattningsvis 25–50 procent av fosfor till Görslövsån. God ekologisk status har kunnat 
uppnås med tack vare skyddszoner, skuggplanteringar samt kraftig minskning av närsalt 
utsläpp. Ytvattenförekomster i Görslövsån har slutrecipient Skälderviken.  
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Bild: Fotografi av Skälderviken. 
 
GRUNDVATTENFÖREKOMSTER 
Inom planområdet finns en grundvattenförekomst, Nyhamnsläge-Jonstorp. Förekomsten 
bedöms ha god kvantitativ status samt god kemisk grundvattenstatus. Jonstorp ligger inom 
ett område som kan komma få höga grundvattennivåer i framtiden. Därför föreslås inte 
någon ny exploatering inom områden där förhöjda grundvattennivåer hade krävt pumpning 
även vid framtida scenarier.    
 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT  
De fastställda kvalitetskraven för de olika ämnen som finns i luften överskrids inte i 
dagsläget. En proaktiv planering ska eftersträvas för en god luftkvalitet. Vältrafikerade 
vägsträckor är den främsta upphovsmakaren till förhöjda halter av partiklar och andra 
luftföroreningar som påverkar vår hälsa. Därför föreslås en hållbar infrastruktur som 
möjliggör för utvecklade gång- och cykelstråk samt kollektivtrafik.  
 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR BULLER 
Buller kan vara ett miljö- och folkhälsoproblem och något som barn är särskilt känsliga för. 
I Jonstorp finns det endast två huvudsakliga bullerkällor. Den ena är buller från 
verksamheter och den andra är buller från vägar. Det främsta bullret i Jonstorp kommer 
från Norra Kustvägen. Vid planering av bebyggelse längs med Norra Kustvägen ska hänsyn 
tas till generella riktlinjer för buller. Vid risk för överskridande bullernivåer, ska en 
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bulleranalys tas fram samt förslag på bullerreducerande åtgärder. Det kan handla om bland 
annat lokalisering och utformning av bebyggelse som skapar en bättre ljudmiljö. Inga nya 
verksamhetsområden föreslås inom planområdet som kan tillskapa störande bullernivåer.  

STRANDSKYDD 
Strandskydd regleras i 7 kap. § 13 miljöbalken. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor 
för djur- och växtlivet på land och i vatten. Enligt miljöbalken sträcker det generella 
strandskyddet sig 100 meter från strandlinjen, ut i vatten och in på land. Men i Skåne har 
länsstyrelsen och kommunerna tillsammans reviderat regionens strandskyddade områden. I 
vissa områden har strandskyddet minskats eller helt tagits bort. I andra områden har 
strandskyddet utvidgats till maximalt 300 meter. Höganäs kommun är enig med 
Länsstyrelsen om strandskyddets utbredning. 

 
Bild: Karta som visar att strandskydd gäller inom orange markering. 
 
Inom ett strandskyddsområde är det förbjudet att: 

• uppföra nya byggnader, 
• ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller 

allmänheten från att röra sig där, 
• gräva, spränga eller på annat sätt förbereda för sådana åtgärder, 
• utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv. 
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RIKSINTRESSEN  
Riksintressen är områden som innehar kvaliteter och värden som är betydelsefulla från en 
nationell synpunkt. Riksintressen skyddas i miljöbalkens tredje och fjärde kapitel, där de 
skyddas mot påtagliga skador. De riksintressen som berör Jonstorp är riksintresse för 
naturvård, rörligt friluftsliv, högexploaterad kust, totalförsvarets militära del samt tre Natura 
2000-områden.  
 

NATURVÅRD (3 KAP. 6 § MILJÖBALKEN) 
Farhult – Görslövsån – Vegeåns mynning – Ängelholms strandskog (N 42) 
Lerhamn-Arild-Farhult utgör ett representativt odlingslandskap med fiske och jordbruk i 
kustbygd. Naturbetesmarker som utgörs av öppen hagmark och havsstrandängar 
förekommer vid Görslövsåns mynning. Här återfinns delvis art- och individrika 
växtsamhällen med hävdgynnade arter som kattfot och knägräs. Våtmarksområdet vid 
Görslövsåns mynning utgörs av ett värdefullt våtmarkskomplex/strandkomplex med en 
högt värderad marin strandäng. Lokalen är även en viktig fågellokal. Området mellan 
Vegeåns mynning och Ängelholm har välutvecklade kustdyner som är bevuxna med 
tallskog. Innanför dynerna vidtar en sänka med sumpskog. 
 
Det föreslås ingen ny bebyggelse inom riksintresse för naturvård. Däremot finns ett förslag 
angående en vall för kustskydd och erosionsskydd inom riksintresse för naturvård. 
Planförslaget anses dock inte ha en negativ påverkan som för med sig en påtaglig skada på 
riksintresse för naturvård.  

 
Bild: Karta över område för riksintresse för naturvård.  
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RÖRLIGT FRILUFTSLIV (4 KAP. 2 § MILJÖBALKEN) 
Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden är utpekat som ett riksintresse 
för rörligt friluftsliv. Hela Jonstorp ligger inom riksintresset för rörligt friluftsliv. Inom det 
utpekade området ska turismens och friluftslivets intressen särskilt beaktas. Området öster 
om Jonstorp har höga friluftsvärden, men inte jämförbara med Kullaberg. Det är främst 
havsmiljön och badplatserna som här attraherar besökare. Farhultsbaden är med sin 
långgrunda strand populär för barnfamiljer och drar besökare långväga. Farhultsbaden ligger 
utanför Jonstorps tätort. Det rörliga friluftslivet kan i vissa delar stå i konflikt med 
naturvärdena, då främst fågellivets behov av störningsfria områden under häckningstid. 
Länsstyrelsen har därför i naturreservatet Jonstorp – Vegeå mynning beslutat om 
beträdnadsförbud för delar av området och bland annat reglerat kite- och vindsurfing, båtars 
hastighet, vattenskoter och camping. 
 
Ny bebyggelse kommer att hamna inom riksintresset för rörligt friluftsliv. Planförslaget 
anses dock inte ha en negativ påverkan som för med sig en påtaglig skada på riksintresset 
rörligt friluftsliv. I planförslaget finns förslag på nya vandringsstråk som kopplar an till 
Kullaleden, vilket skulle ha positiv effekt på riksintresset. Det finns också förslag om att det 
ska bli lättare att kunna använda Kullaleden och Kattegattleden genom att anordna fler 
parkeringsplatser i centrum samtidigt som det föreslås förbättringar i kollektivtrafiken. Det 
finns också strategier om att utveckla badplatsen vid Revet, utveckla en ny sandstrand norr 
om hamnen samt att förbättra gång- och cykelstråk mellan Jonstorp och omgivande byar, 
exempelvis ett nytt cykelstråk utmed Norra Kustvägen som sedan kan bindas ihop med 
Rekekroken, Svanshall och vidare till Arild. Ett mål är också att Jonstorp ska vara en stark 
nod för cykling och vandring. Dessa förslag anses ha en positiv påverkan för riksintresset 
för rörligt friluftsliv. 
 
Bestämmelserna i miljöbalkens fjärde kapitel utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga 
tätorter, utveckling av det lokala näringslivet, utförandet av anläggningar som behövs för 
totalförsvaret eller om det finns särskilda skäl för anläggningar för utvinning av 
riksintressanta fyndigheter av ämnen eller material. Planförslaget innebär en utveckling av 
befintlig tätort. 
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Bild: Karta över område för riksintresse för riksintresse för rörligt friluftsliv.  
 
HÖGEXPLOATERAD KUST (4 KAP. 4 § MILJÖBALKEN) 
Längs hela Skånes kust ligger ett 2-3 kilometer brett bälte inåt land och 5 kilometer ut i 
vattnet som är riksintresse för högexploaterad kust. Ny bebyggelse ska prövas restriktivt så 
att allmänhetens tillgång och tillgänglighet till strandområdena inte påverkas negativt. 
Kustzonen är också av riksintresse ur häcknings- och rastningssynpunkt för fågel. 
Riksintresset ska även se till att friluftslivet och turismen utvecklas på ett sådant sätt att 
områdena som är särskilt känsliga för slitage, eller med hänsyn till floran och faunan skyddas 
så att erforderlig hänsyn ta till naturvårdsintressena.  
 
Bestämmelserna i miljöbalkens fjärde kapitel utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga 
tätorter, utveckling av det lokala näringslivet, utförandet av anläggningar som behövs för 
totalförsvaret eller om det finns särskilda skäl för anläggningar för utvinning av 
riksintressanta fyndigheter av ämnen eller material. Planförslaget innebär en utveckling av 
befintlig tätort, varför planförslaget inte anses inte ha påverkan på riksintresset för 
högexploaterad kust.  
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Bild: Karta över område för riksintresse för högexploaterad kust.  
 
TOTALFÖRSVARETS MILITÄRA DEL (3 KAP. 9 § MILJÖBALKEN) 
Riksintressen för totalförsvarets militära del omfattar dels riksintressen som kan redovisas 
öppet, dels riksintressen som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. Totalförsvaret intar 
en överordnad roll i samhällsplaneringen. Dess intressen ska alltid tillgodoses gentemot 
andra riksintressen. Jonstorp ingår i påverkansområde väderradar – Bjäre. Försvarsmaktens 
Vädertjänst och SMHI har en gemensamägd meteorologisk infrastruktur i Sverige, till vilken 
denna radarstation hör. Denna infrastruktur är en förutsättning för båda myndigheternas 
funktion inom sina ansvarsområden och måste fungera i samtliga beredskapsnivåer. Inom 
påverkansområdet finns en stor risk att etablering av höga objekt kommer i konflikt med 
riksintresset. Samtliga ärenden, som rör objekt högre än 20 meter utanför sammanhållen 
bebyggelse och högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse ska remitteras till 
Försvarsmakten. Definitionen vad som är sammanhållen bebyggelse i detta sammanhang 
utgår från Lantmäteriets översiktskarta i skala 1:250 000. 
 
Planförslaget anses inte ha påverkan på riksintresset då inga byggnader eller andra objekt 
över 20 meter föreslås. 

Page 588 of 735



  74 (78) 
 

 
 

 

 
 

 HÖGANÄS KOMMUN 
 

 
FÖRVALTNING 

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

 
 

 
Bild: Karta över område för Försvarsmaktens omgivningspåverkan.  
 
NATURA 2000 (4 KAP. 1 OCH 8 § MILJÖBALKEN) 
Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Urvalet är en viktig grund för 
att bevara värdefulla naturområden och arter som är representativa för Sverige och särskilt 
skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. Natura 2000 skapades inom EU för att hejda 
utrotningen av djur och växter och för att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Sverige och 
övriga EU-länder ska se till att nödvändiga bevarandeåtgärder vidtas i områdena enligt art- 
och habitatdirektivet och fågeldirektivet. Syftet är att främja den biologiska mångfalden 
genom att utveckla, förbättra och bevara miljön i dessa områden. Av 4 kap. 1 och 8 § 
miljöbalken framgår att alla sådana områden i landet är av riksintresse.  
 
Inom planområdet finns två Natura 2000-områden och ett angränsande Natura 2000-
område. Natura 2000-området Jonstorp-Vegeåns mynning består av områden med grunda 
bottnar och mycket flacka stränder. Kring åmynningen finns utbredda vassområden. De 
grunda bottnarna utgör viktiga lek- och yngelplatser för fisk. Natura 2000-området 
Skälderviken består av grunda, sandiga och leriga bottnar som blottas vid lågvatten, estuarier 
vid åmynningar där sötvatten blandas med det saltare havsvattnet, laguner, stenrev, enskilda 
block på morän, sandbankar och sublittorala sandbottnar. Det är ett viktigt område för 
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rastande och övervintrande fågel. Natura 2000-området Nordvästra Skånes havsområde sträcker 
sig från kustnära vatten ut till ekonomisk zon. Djupintervallet varierar mellan dryga 3 meter 
till 46 meter. Dominerande djupintervall är 20-30 meter. Mjukbottnar dominerar med 
värdefull fauna, bland annat koralldjur, och utgör ett viktigt lekområde för torsk. Det 
förekommer ett betydande antal av rastande/övervintrande änder och området är särskilt 
viktigt för sjöborre och svärta. Tumlare förekommer under hela året och i högst antal under 
det varmare halvåret. Knubbsäl är vanligt förekommande.  
 
Planförslaget anses inte ha en negativ påverkan på något av de tre Natura 2000-områdena. 

 
Bild: Karta över område för Natura 2000, Jonstorp-Vegeåns mynning. 
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Bild: Karta över område för Natura 2000, Skälderviken. 

 
Bild: Karta över område för Natura 2000, Nordvästra Skånes havsområde. 
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GENOMFÖRANDE  
I den fördjupade översiktsplanen för Jonstorp presenteras en tidshorisont fram till år 2045. 
När planområdet är fullt utbyggt planeras cirka 250 nya bostäder att ha tillkommit. 
Utbyggnadshastigheten för det som är föreslaget i Jonstorp kan ändras på grund av olika 
faktorer och trender exempelvis behov, marknadspriser eller materialbrist. Den fördjupade 
översiktsplanen är inte juridiskt bindande men definierar hur planärenden i stort bör 
hanteras och har en stor tyngd inför olika avvägningar.  
 

UTBYGGNAD AV FÖRESLAGEN BEBYGGELSE 
Det är viktigt att utbyggnaden påbörjas i Jonstorp centrum. Detta eftersom förtätning ska 
prioriteras framför mark som inte är ianspråktagen. För västra Jonstorp, som är ett större 
utbyggnadsområde, kan ett planprogram tas fram om den fördjupade översiktsplanen inte 
anses ge tillräckligt med underlag för olika avvägningar i detaljplaneprocessen. I 
planprogrammet föreslås att kommunen tar fram en etappvis utbyggnad av västra Jonstorp 
där en god dialog med brukaren ska genomföras för att säkerställa att hänsyn tas i både 
planerings-, bygg- och driftsskede gällande exempelvis tillgänglighet till omkringliggande 
åkermark och minimerad kompaktering på omkringliggande åkermark. Om inte ett 
planprogram anses vara nödvändigt ska dock en strategisk etappindelning tas fram för att 
undvika att fragmenterade och svårbrukade jordbruksytor skapas. 
 

UTBYGGNAD PÅ KOMMUNAL OCH PRIVAT MARK  
På områden med privata markägare har kommunen mindre rådighet över den föreslagna 
utbyggnaden. För att kunna genomföra den fördjupade översiktsplanens intentioner krävs 
det att kommunen har en aktiv markpolitik så att strategiska områden som exempelvis vägar 
kan köpas in tidigt. Den fördjupade översiktsplanen visar endast att marken kan vara lämplig 
för ny bebyggelse, men det kan bli upp till markägaren att starta upp frågan om planläggning 
som sedan prövas av kommunen.  
 

UTBYGGNAD AV ALLMÄNNA PLATSER 
I Jonstorp ansvarar Trafikverket väghållningen för Jonstorpsvägen, Södåkravägen samt 
Norra Kustvägen. För att kunna genomföra översiktsplanens förslag på utveckling kring 
Jonstorpsvägen är det nödvändigt att kommunen blir väghållare för den. De mindre vägarna 
inom Jonstorp har fram till 2022 skötts av en samfällighet, men kommunen har nyligen tagit 
över ansvaret och driften. Detsamma gäller för övriga allmänna platser i Jonstorp som 
exempelvis parker.  
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UTBYGGNAD AV VATTEN OCH AVLOPP  
Kommunen arbetar idag med att byta ut, samt dimensionera upp, huvudvattenledningen till 
Jonstorp för att säkra den framtida vattenförsörjning till orten. För att kunna förse det 
planerade området till väster med vatten kommer även en del av ledningarna genom orten 
att behövas bytas ut. 
 
Idag finns det kapacitet i spillvattennätet, men på grund av höjdskillnader kommer en 
pumpstation behöva byggas i den södra delen av västra Jonstorp området. Självfall kan 
däremot utnyttjas i den norra delen. 
 
Kapaciteten för att omhänderta dagvatten i ledningsnätet är starkt begränsad. Det innebär 
att dagvatten måste fördröjas inom de nytillkommande områdena. Inför detta krävs vidare 
utredning. Att bygga ut ledningsnätet för dagvatten kan betyda omfattade kostnader.   
 
När ny bebyggelse tillkommer ska den utvecklingen kunna ske med en hållbar hantering av 
vatten och avlopp för att inte äventyra påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten i 
bebyggelseområdets recipient. I Höganäs kommuns VA-plan redovisas ställningstagande för 
planering av spill-, dricks- och dagvatten inom kommunen.  
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INLEDNING  

BAKGRUND  
Inför arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Jonstorp har kommunen tagit fram en 
social konsekvensanalys. En social konsekvensanalys är ett verktyg för att utforma och 
bedöma planförslaget utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv. Aspekter som är viktiga att ta 
hänsyn till i arbetet med social hållbarhet är bland annat frågor som rör trygghet, 
tillgänglighet, tillhörighet och delaktighet. Den sociala konsekvensanalysen är ett stöd för 
sortering och identifiering av viktiga sociala aspekter i Jonstorp och den ska fungera som ett 
verktyg under hela planprocessen för framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för 
Jonstorp.  
 

METOD 
Den sociala konsekvensanalysen utgår ifrån Göteborg stads modell, men har anpassats till 
Höganäs kommuns förutsättningar. Verktyget används i tre olika steg; inventering, åtgärder 
och konsekvenser.  
 
Genom en inventering samlas information in om hur det sociala livet i Jonstorp är i 
dagsläget. Värden och behov identifieras och kunskap kan därmed kartläggas i en 
nulägesanalys. Kartläggningen skapar en förståelse för orten som annars är svår att fånga, 
där informationen hämtas in från flertalet olika källor.  
 
Utifrån nulägesanalysen har åtgärder tagits fram. Dessa åtgärder har legat som underlag till 
den fördjupade översiktsplanens mål och strategier.  
 
När förslaget till den fördjupade översiktsplanen är klar bedöms vilka konsekvenser den får 
utifrån sociala aspekter. I konsekvensanalysen kan frågor lyftas som inte planförslaget i sig 
kan styra eller påverka. Trots det ska konsekvenserna i analysen hantera det planförslaget 
inte kan påverka.   
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INVENTERING 
Den 9 november 2021 hade kommunen ett möte i Jonstorp där 21 Jonstorpsbor deltog för 
att hjälpa kommunen med inventeringen. På detta sätt samlades kunskaper om Jonstorps 
sociala karaktär in mycket tidigt i planprocessen. Under mötet användes en matris till hjälp 
för att inventera vilka styrkor och utmaningar som finns i Jonstorp. Matrisen utgår ifrån fyra 
olika teman av sociala aspekter. Dessa är: Ett öppet och levande Jonstorp, Ett fungerande vardagsliv i 
Jonstorp, Det trygga Jonstorp och Det unika Jonstorp. 

 

 
Bild: Matris som användes vid inventering av de sociala aspekterna.  

 
Ett öppet och levande Jonstorp innehåller frågor som rör stråk, mötesplatser och delaktighet. 
Stråk innebär viktiga vägar, gator och leder för biltrafik, kollektivtrafik, gång och cykel. 
Mötesplats innebär platser där människor träffas för umgänge och gemenskap. Det kan 
exempelvis vara ett torg, grönområde, busstation eller ett bibliotek. Delaktighet innebär att 
man har möjlighet att vara med och påverka och bidra i samhället. I temat finns också frågor 
som rör fysiska och mentala barriärer. Det kan exempelvis vara en älv eller en väg som 
fysiskt delar upp en stad i två delar. Mentala barriärer kan exempelvis vara en park som 
upplevs otrygg och att man därför undviker att gå igenom den.  
 
Ett funderande vardagsliv i Jonstorp handlar om hur vardagslivet i Jonstorp ska fungera, 
exempelvis att det finns skola, mataffär och kollektivtrafik nära, men också om det finns 
fritidsaktiviteter.  
 
Det trygga Jonstorp handlar om trygghet och säkerhet. Säkerhet innebär exempelvis hur säker 
en människa faktiskt är på en viss plats medan trygghet handlar om hur den individen 
upplever sin egen säkerhet på den platsen. Trygghet kan alltså upplevas olika för olika 
individer.  
 
Det unika Jonstorp handlar om Jonstorps historia och identitet, exempelvis kan det handla om 
hur Jonstorp skiljer sig från andra orter och vilka berättelser som finns om Jonstorp. 
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I matrisens vågräta led finns olika geografiska skalnivåer. Den första skalnivån längst till 
vänster handlar om den enskilda platsen där exempelvis en byggnad står. Den andra handlar 
om kvarteret eller det absoluta närområdet. Nästa steg är geografiskt avgränsad till hela 
orten Jonstorp. Den fjärde handlar om hela Höganäs kommun och den sista handlar om 
påverkan för Familjen Helsingborg, där de nordvästskånska kommunerna ingår. De 
geografiska skalnivåerna finns för att se i vilken grad de olika sociala aspekterna påverkar sin 
omgivning. Exempelvis kan en fråga om en ny cykelbana innebära att inte bara byggnaden 
eller kvarteret där cykelbanan byggs påverkas utan att den också kan få påverkan i ett 
Höganäs kommun-perspektiv då den knyter ihop Jonstorp med fler orter i kommunen. 
 
Matrisen har inga rätt eller fel utan den har fungerat som ett underlag för diskussionerna. 
Med hjälp av matrisen har kunskapen sorterats, knäckfrågor identifierats och 
kunskapsluckor har blivit synliga och kompletterats. Det har också samlats in annan 
kunskap om Jonstorp från kommunens olika förvaltningar, exempelvis om ortens gröna 
platser, behov av förskola och frågor gällande klimatpåverkan. Information har även hämtas 
in genom platsbesök, träffar med representanter från olika föreningar samt elever på 
Jonstorpsskolan. Kommunen har sedan tagit fram åtgärder baserat på det insamlade 
materialet.  
 
Åtgärderna i den fördjupade översiktsplanen presenterades därefter för byaföreningen samt 
ett mindre antal föreningar i Jonstorp. Vid detta tillfälle framkom det att deltagare upplevde 
att inventeringens kartläggning fått genomslag i den fördjupade översiktsplanens mål och 
strategier. 
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NULÄGESANALYS 
Nedan presenteras Jonstorps nulägesanalys utifrån matrisens olika teman av sociala aspekter.  

 
ETT ÖPPET OCH LEVANDE JONSTORP 
I Jonstorp finns olika föreningar kopplat till sport och andra fritidsaktiviteter. Många av de 
aktiviteter som finns i Jonstorp är även tillgängliga för barn och unga. Det framkom under 
inventeringen att några upplever att det saknas tillgång till en större lekplats närmare 
hemmet. Förutom biblioteket finns det inte andra mötesplatser som inte kräver ett 
deltagande i en förening. Det saknas också mötes- eller samlingslokaler för allmänheten i 
Jonstorp. Detta påverkar möjligheterna till att mötas under de mörkare och kallare 
årstiderna då utemiljön med dess väderförhållanden inte är lika välkomnande.  
 
Det finns en stark uppslutning hos föreningarna med mycket privata- och föreningsinitiativ 
som lyfter orten. Det är främst dessa frivilliga krafter som ordnar aktiviteter samt 
mötesplatser runt om i orten.  
 
 
ETT FUNGERANDE VARDAGSLIV I JONSTORP 
Generellt består vägarna i Jonstorp till stor del av mindre villagator utan några gångbanor. 
Det innebär att gående, cyklister och bilister samsas om samma utrymme. Detta kan både ha 
positiva och negativa effekter. Dels kan vägarna upplevas som otrygga om gående och 
cyklister behöver trängas på en mindre väg tillsammans med en eller flera bilar. Dels kan det 
även innebära att bilföraren faktiskt sänker sin hastighet och håller uppsikt. Men framför allt 
finns risken att barnen inte får röra sig på egen hand, att få gå och cykla själva till kompisar, 
lekplatser, skola och fritidsintressen. Risken finns att föräldrar behöver följa med eller 
skjutsa sina barn vilket kan vara en utmaning för att få till ett fungerande vardagsliv. Det 
som framkom under inventeringen var att det till mesta del upplevdes otryggt.  
  
I Jonstorp erbjuds utbud av bussförbindelser både till Ängelholm, Höganäs och 
Helsingborg. Dessa upplevs dock ta alldeles för lång tid att resa med samt att de slutar att gå 
för tidigt på kvällen och helger vilket gör att fler åker med bilen in till de större orterna. God 
tillgång till ett gott utbud av kollektivtrafik är också viktigt för äldre barns möjligheter till att 
själva kunna ta sig mellan olika målpunkter såsom till skolan, hemmet och till olika 
fritidsaktiviteter. Finns alla dessa målpunkter inom Jonstorp finns det dessutom stor 
möjlighet att även kunna cykla mellan dessa. Många boende i Jonstorp måste pendla till 
andra orter för att ta sig till sin arbetsplats och omkring 80 procent av resorna i Jonstorp 
görs med bil.  
 
Under inventeringen framkom det att skolan i Jonstorp har ett gott rykte och det är viktigt 
att skolan ska fortsätta ha sina kvaliteter.   
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ETT TRYGGT JONSTORP 
Det finns en delaktighet och en igenkänning hos varandra bland de som bor i orten. 
Invånarna i Jonstorp är en relativt homogen grupp med mycket barnfamiljer. Jonstorp 
upplevs generellt som en trygg plats att bo på med väldigt låg brottslighet. 
 
Det finns i dagsläget olika platser längs med Jonstropsvägen som kan upplevas osäkra 
gällande trafiken, särskilt under skoltid då det är många barn som korsar vägen. Trafikmiljön 
blir dessutom mycket viktigare kring miljöer där barn och unga ofta vistas. Behöver 
exempelvis barnet korsa en trafikerad väg från och till skolan så måste det finnas möjlighet 
att kunna tolka och läsa av olika trafiksituationer även för yngre.  
 
Under inventeringen framkom det en del oro kring att Jonstorp ligger flackt. Redan i 
dagsläget finns det risk för att delar av Jonstorp periodvis blir översvämmade på grund av 
havsnivåhöjningar och skyfall. Detta kommer att öka med tiden på grund av 
klimatförändringar vilket även påverkar erosionsrisken kring kuststräckorna. 
 
 
DET UNIKA JONSTORP 
Jonstorp är en ort belägen i östra delen av Höganäs kommun med närhet till lokala och 
regionala målpunkter. Även om orten kan tyckas vara geografiskt avsides så finns det en 
upplevd närhet till både större och mindre orter samt värdefulla rekreationsområden och 
natur.  
 
Det som kallas Jonstorp centrum består nästintill endast av en matbutik, en större 
parkeringsyta samt en busshållplats. Resten av orten präglas av sina mindre villagator med 
närhet till grönstruktur både inom och utanför ortstrukturen. Det finns närhet till både 
havet och skogen och detta är en stor del av Jonstorps identitet. Längs med Jonstorpsvägen 
kan man främst hitta den äldre bebyggelsen som vittnar om ortens historia såsom kyrkan, 
brandstationen och kommunhuset.  
 
Något som framkom tydligt under workshopen med boende i Jonstorp är att gemenskapen i 
orten är stark. Detta är troligen tack vare bland annat det föreningsliv som har utvecklats i 
orten tillsammans med många olika privata initiativ som får saker att hända i orten.  
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KONSEKVENSANALYS 
Nedan analyseras och redovisas planförslagets sociala konsekvenser om planförslaget 
genomförs fullt ut. Delarna innehåller beskrivning av åtgärder samt dess konsekvenser och 
är uppdelade efter de teman av sociala aspekter som användes i matrisen. 
 
ETT ÖPPET OCH LEVANDE JONSTORP 
Åtgärder: Både nya och utveckling av befintliga mötesplatser möjliggörs i planförslaget. 
Många av målen i den fördjupade översiktsplanen är kopplade till att skapa eller bevara 
målpunkter och mötesplatser i Jonstorp. Planförslaget föreslår att det ska tillkomma ett torg 
framför matbutiken i centrala Jonstorp och en omgestaltning av miljön framför det före 
detta kommunhuset som ska resultera i en grön mötesplats. Hamnen föreslås utvecklas till 
mer tillgänglig mötesplats och det föreslås en ny badplats norr om hamnen. Det är även 
tänkt att en förädling av Gerdas äng ska ske vilket innebär att platsen kan bli en mötesplats 
för fler målgrupper. Lekplatsen i området Möllebacken kommer även att utvecklas och det 
möjliggörs för en naturpark i sydvästra delarna av Littorinavallen. Till de flesta mötesplatser 
som föreslås tillkomma i planförslaget uppmuntras det till att platserna ska utvecklas 
tillsammans eller i dialog med boende i Jonstorp. 
 
I den fördjupade översiktsplanen föreslås även att det ska ske dialoger med berörda 
medborgare om trygghetsskapande åtgärder i tätorten genom exempelvis 
trygghetsvandringar. Andra trygghetsskapande åtgärder är att det föreslås tillkomma fler 
passager över Jonstorpsvägen och Norra Kustvägen samt att se över trafiksäkerheten längs 
med båda vägarna. En passage över Norra Kustvägen skulle öppna upp möjligheten att på 
ett mer säkert sätt röra sig utanför orten och bredda möjligheten för friluftslivet.  
 
Planförslaget föreslår en utveckling av cykelstråk och gångstråk. Ett gångstråk föreslås runt 
hela Jonstorp där västra Jonstorp knyts ihop med norra och södra Jonstorp samt med 
Kullaleden i östra Jonstorp. Detta innebär att det kommer bli lättare att ta sig runt i 
Jonstorp. 
 
Konsekvenser: Det är positivt att det i planförslaget föreslås att dialog med boende ska ske 
när nya mötesplatser ska gestaltas. I dialog med medborgare ska olika typer av målgrupper 
ha möjlighet att kunna påverka.   
 
Det svårbedömliga med att den fördjupade översiktsplanen beskriver att det ska tillkomma 
mötesplatser är att veta vad för inverkan just de mötesplatserna kommer få. Det går vid 
detta läge inte att avgöra om de mötesplatser som föreslås kommer bli välbesökta eller 
inneha de värden som önskas av de boende i Jonstorp eller av besökare. Men ett antagande 
är att om gestaltningen till stor del sker i dialog med invånarna i Jonstorp så finns det stor 
chans att mötesplatsen blir en naturlig del av Jonstorp för invånarna att träffas på. 
Planförslaget föreslår lokaler för centrumanvändning vilket kan leda till att efterfrågan för 
lokal till möten och sammankomster kan mättas. Dock pekar inte planförslaget ut någon 
specifik plats för den typen av lokal.  
 

Page 600 of 735



  8 (12) 
 

 
 

 

 
 

 HÖGANÄS KOMMUN 
 

 
FÖRVALTNING 

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

 
 

Ett hinder som skulle kunna stoppa möjligheten för passage förbi Norra Kustvägen är 
främst finansiering av ett sådant projekt. 
 
Ett hinder med de föreslagna gång- och cykelstråken är att vissa av dem fortfarande 
kommer vara i blandtrafik. Det finns inte tillräckligt med yta i gatustrukturen längs med alla 
stråk för att kunna separera gång- och cykeltrafik från biltrafik. Det är därför viktigt att 
fortsätta bevara och utveckla möjligheten för barn att på ett tryggt sätt kunna ta sig till och 
från skolan och hemmet på egen hand genom andra lösningar i stadsmiljön.  
 
 
ETT FUNGERANDE VARDAGSLIV I JONSTORP 
Åtgärder: Ett mål med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Jonstorp är att stärka 
orten som en serviceort. En serviceort i Höganäs kommun ska kunna erbjuda förskola, 
skola, matbutik och kollektivtrafik nära hemmet. Utöver detta ska det även finnas tillgång till 
olika fritidsaktiviteter som en del av invånarnas vardag, en variation av bostäder samt ett 
gott utbud av kollektivtrafik.  
 
Genom att satsa på konst med olika funktioner i ortens offentliga miljöer stärks möjligheten 
till att skapa tydliga mötesplatser och platser att umgås på i vardagen. Torgytan i centrum 
har de flesta boende i Jonstorp mindre än en kilometer till och ligger i anslutning till 
bussförbindelser till andra delar av kommunen och regionen. Planförslaget lägger värde i att 
behålla och utveckla de platser för fritidsaktiviteter och socialt umgänge som i dagsläget 
redan finns. Tillgång till gröna platser är, förutom ett trevligt inslag i ortstrukturen, något 
som bidrar till hälsa och välbefinnande. 
 
Det före detta kommunhuset föreslås vara en byggnad som ska vara fortsatt offentlig, vilket 
öppnar upp för verksamheter att kunna öppna i lokalerna som kan bidra till arbetsplatser på 
orten. 
 
Planförslaget föreslår att den befintliga kollektivtrafiken stärks genom bland annat en ökad 
turtäthet för de linjer som går genom Jonstorp så att fler ska vilja och kunna använda sig av 
kollektivtrafiken. Planförslaget föreslår också att ett nytt hållplatsläge ska tillkomma strax 
utanför södra Jonstorp i anslutning till väg 112 för att tillgängliggöra direktbuss 225 
Höganäs-Ängelholm för Jonstorpsborna. 
 
Gång- och cykelnätet inom Jonstorp föreslås utvecklas genom att säkra upp trafikmiljön för 
oskyddade trafikanter. Detta genom olika typer av omgestaltningar och översyn av 
siktförhållande vid gatukorsningar, främst kopplat till Jonstorpsvägen.  
 
Konsekvenser: Planförslaget föreslår en bebyggelseutveckling med omkring 250 bostäder 
vilket kan bidra till att stärka den service som orten erbjuder.  
 
Torgytan som föreslås i centrum kan medföra en tryggare trafikmiljö för gående och 
cyklister. Det är även tänkt att torget ska fungera som en mötesplats för de boende i 
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Jonstorp men även besökare. Precis som när större parkeringsplatser är tomma kan torg 
även upplevas otrygga om det inte är några människor där. Med väl utformad gestaltning, 
som dels kan dra folk till platsen kan även känslan av otrygghet minska om torget skulle vara 
tomt på människor.  
 
I relation till antalet planerade bostäder så möjliggör inte planförslaget en särskild ökning av 
arbetstillfällen i samma skala inom orten. Därför är det viktigt för Jonstorp att satsa på 
kommunikationerna för att Jonstorpsborna ska kunna nå en arbetsmarknad utanför orten.  
 
Gång- och cykelnätet erbjuder inte ett fullt utbyggt vägnät med separerad gång- och 
cykelväg vilket innebär att barn kan komma att behöva cykla i blandtrafik bland de olika 
bostadsområdena.  
 
 
DET TRYGGA JONSTORP 
Åtgärder: I planförslaget finns förslag på att ett nytt bostadsområde ska byggas med 
omkring 200 bostäder samt att det i centrum ska tillkomma omkring 50 bostäder. Ett ökat 
antal personer kan öka tryggheten genom att området blir mer befolkat.  
 
En del i att kunna skapa ett tryggare och säkrare Jonstorp är att kunna röra sig säkert inom 
orten. En utökad trafiksäkerhet är en del av att kunna erbjuda en trygg miljö. Även andra 
trygghetsskapande åtgärder föreslås. Exempelvis kan buskage röjas eller en översyn av 
belysningen genomföras.  
 
Åtgärder för att kunna klara ett förändrat klimat är också en väsentlig del av att kunna bo 
tryggt i Jonstorp. Det ska även vara möjligt att fortsättningsvis kunna ta sig fram längs med 
hela kusten. I planförslaget presenteras ett markreservat för att vid framtida behov kunna 
uppföra vall mot översvämning från Skälderviken.  
 
Konsekvenser: Upplevd trygghet och verklig säkerhet är ofta olika saker. Med en ökad 
befolkning och fler nya boende i orten kan det innebära en oro för befintliga invånare när 
det är tänkt att tillkomma fler bostäder i ett helt nytt område. Mindre orter har generellt en 
mindre mångfald i befolkningen och Jonstorps befolkning är också relativt homogen med 
till största del barnfamiljer boende i småhus. Det är av vikt att nyinflyttade invånare kan ta 
del av de olika gemenskaper, föreningar och aktiviteter som Jonstorp kan erbjuda. I vilken 
grad nyinflyttade tar del av olika gemenskaper kan ha stor betydelse för vilken tillit invånarna 
i Jonstorp har till varandra. Därtill kan det tillkomma en oro om hur ny bebyggelse kan 
tänkas passa in. Ett annat sätt att minska en sådan oro på är att skapa förståelse för hur 
stadsbyggnadsprocessen går till och när det finns möjlighet att göra sin röst hörd vid 
planering, genom att bland annat få lämna synpunkter. 
 
Det har inte framkommit att det skulle finnas någon annan typ av otrygghet i Jonstorp 
utöver trafiksäkerheten. Men det kan vara positivt att ändå föreslå åtgärder som kan verka 
förebyggande. Många aspekter av säkerhet och trygghet ligger även utanför vad planförslaget 
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kan föreslå och genomföra. Det kan exempelvis handla om samarbete mellan skola, 
föreningar och andra sociala insatser. Vid vidare planering av de föreslagna bostäderna kan 
rätt placerad bebyggelse även bidra till trygghet. Ögon mot gatan skapar närvaro och gör det 
möjligt att bli sedd. Att skapa mer liv i de centrala delarna av Jonstorp genom levande 
bottenvåningar kan bidra till en ökad trygghet.  
 
Det finns en grad ovisshet i vad klimatförändringarna faktiskt kommer innebära för 
Jonstorp, speciellt för den bebyggelse som enligt planförslaget och tillhörande utredningar, 
kan komma att påverkas. Förslagen på kust- och erosionsskydd bör ge boende en ökad 
trygghet inför framtida scenarion. 
 
 
DET UNIKA JONSTORP 
Åtgärder: Den fördjupade översiktsplanen för Jonstorp föreslår att det småskaliga och 
gemytliga med Jonstorp ska bevaras. Det kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och 
strukturerna som vittnar om Jonstorps historia ska bevaras och ny bebyggelse ska anpassas 
till befintlig bebyggelse. Det före detta kommunhuset är en sådan byggnad som vittnar om 
Jonstorp som en tidigare kommunhuvudort. Det är tänkt att utforma och omgestalta ytan 
framför det före detta kommunhuset så att huset i sig får möjlighet till att bli mer 
betydelsefull för orten och dess historia. Den gamla biblioteksbyggnaden är även en sådan 
byggnad som vittnar om ortens historia som även ska bevaras. I planförslaget är ambitionen 
att kunna skapa en mer samlad bebyggelse kring de mest centrala delarna i Jonstorp.  
 
Siktlinjer i orten ska bevaras och viktiga målpunkter ska kopplas ihop. I planförslaget 
föreslås inte någon ny bebyggelse som skulle skymma siktlinjerna ut mot Skälderviken. 
 
Planförslaget har även en strategi för att natur- och grönområden i Jonstorp ska bevaras och 
utvecklas, dels utifrån ett perspektiv för biologisk mångfald, dels för friluftslivet samt den 
vardagliga tillgången till grönska. Jonstorp ska enligt planförslaget även utvecklas till att bli 
en nod för cykling och vandring genom att bevara rekreationsmöjligheterna utmed 
Kullaleden och Kattegattleden. I en del av att utveckla Jonstorp som nod så föreslår 
planförslaget att parkeringar i centrum för både bil och cykel ska finnas tillgängligt för just 
den typen av aktivitet. 
 
Föreningslivet och gemenskapen präglar orten och är en stor del av dess identitet. 
Planförslaget föreslår inte något som skulle hindra möjligheten till att ta del av föreningslivet 
och de aktiviteter som finns på orten. 
 
Konsekvenser: Ett förslag från den fördjupade översiktsplanen som kan ändra 
uppfattningen om vart orten börjar och slutar, alltså Jonstorps entréer, är uppförandet av 
det föreslagna bebyggelseområdet i västra Jonstorp. Vilket även kan förändra uppfattningen 
om Jonstorp gamla strukturer.  
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Att bevara tydliga siktlinjer inom och kring orten är en del av att öka möjligheten för boende 
och besökare att stärka en typ av koppling och igenkänningsfaktor till orten, dess närmiljö 
och historia, vilket kan bidra till känslan till vad som gör Jonstorp unikt.  
 
Genom att göra det enklare även för besökare att ta sig till Jonstorp via kollektivtrafik 
möjliggör ett stärkt kollektivtrafiksutbud. Det kan alltså stärka möjligheten för ökad 
turtäthet samt förbättrade förbindelser för hela Jonstorp. Gällande parkeringarna i centrum 
går det inte med säkerhet att säga att den typ av parkering som erbjuds kommer användas av 
personer som vill ta sig ut till de olika lederna i någon större grad än i dagsläget.   
 
Med de olika aktiva föreningar och privatpersoner som ordnar med aktiviteter i orten finns 
stora möjligheter att ta del av deras kunskaper och synpunkter vid utformning av 
mötesplatser där det är tänkt att en medborgardialog ska ta plats.  
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SLUTSATSER 
De verkliga konsekvenserna av en fördjupad översiktsplan visar inte sig förrän det finns 
detaljplaner eller projekt genomförda utefter förslaget. Slutsatsen presenterar vidare arbete 
och rekommendationer för en långsiktigt socialt hållbar utveckling av Jonstorp.  
 
Bostäder: I arbetet med att utveckla ett nytt bostadsområde är det viktigt att försöka 
tillskapa en social blandning. Detta genom att erbjuda en variation av upplåtelseformer, 
boendeformer samt storleken på boendet. Tillkommande bebyggelse bör planeras med 
fokus att göra Jonstorp till en plats för alla grupper av människor. Kulturhistoriska miljöer 
och strukturer ska bevaras för att stärka Jonstorps identitet.   
 
Offentliga rum: Arbeta med att låta de offentliga rummen bestå av en blandning av 
nödvändiga aktiviteter, som att handla eller vänta på bussen, tillsammans med frivilliga 
aktiviteter som exempelvis ta promenader eller fika. Möjliggöra att det tillkommer fler 
mötesplatser inomhus som kan gynna olika målgrupper, främst ungdomar och äldre.  
 
Grönska och klimat: Fortlöpande informationshämtning om klimatförändringar och 
förebyggande arbete.   
 
Delaktighet: Att kunna få med olika målgrupper i dialogarbetet i tidiga skeden när det 
fortfarande handlar om verklig delaktighet och inte endast om information. Stötta en god 
utveckling av föreningslivet.   
 
Trafik: I arbetet bör det fortsatt ske en kontinuerlig dialog med Trafikverket om de statliga 
vägarna samt Skånetrafiken för kollektivtrafiksåtgärder.  
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Höganäs kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Jonstorp. Kommunen har en gällande 

översiktsplan antagen 2019, Höganäs 2035, i vilken denna fördjupade översiktsplan tar avstamp. En 

fördjupad översiktsplan är ett komplement till översiktsplanen genom att den är mer detaljerad 

gällande kommunens intentioner om mark- och vattenanvändningen inom det avgränsade området. 

Denna handling utgör miljökonsekvensbeskrivningen till den fördjupade översiktsplanen. 

Den fördjupade översiktsplanen gäller hela Jonstorps tätort och tar sikte på år 2045. Planen syftar till 

att visa kommunens viljeinriktning om hur Jonstorp ska utvecklas till 2045. Tre övergripande mål har 

formulerats: Det fungerande vardagslivet i Jonstorp, Det öppna och levande Jonstorp samt Det 

blågröna Jonstorp. Varje övergripandemål har i sin tur delmål med strategier för måluppfyllelse.   

Planen möjliggör uppförandet av ca 260 bostäder. Cirka 60 av dessa tillkommer i Jonstorps centrum 

vilket utgör en första utbyggnadsetapp. Ytterligare ca 200 bostäder planeras i Västra Jonstorp på vad 

som idag är jordbruksmark. Ingen ny bebyggelse planeras på områden som riskerar att drabbas av 

framtida översvämningsproblematik. Planen innehåller också förslag till klimatanpassning i form av 

erosionsskydd för att hindra pågående erosion, skyddsvallar mot framtida havsnivåhöjning samt 

fortsatta utredningar kopplat till förväntade höjda grundvattennivåer. Vidare föreslås att den rekreativa 

grönstrukturen utvecklas och att nya områden byggs med lokal dagvattenhantering. Åtgärder i 

infrastrukturen planeras också för att gynna klimatsmarta färdsätt och en säker trafikmiljö. 

För att analysera konsekvenserna på människors hälsa och miljö av genomförandet av planförslaget 

fokuserar miljökonsekvensbeskrivningen på tre aspekter som utifrån avgränsningssamrådet bedömts 

kunna medföra betydande negativ eller positiv påverkan. Aspekterna är klimatanpassningar, 

vattenmiljön samt hushållning med naturresurser. 

Genom anpassningar i lokalisering av bebyggelse samt avsättning av mark för vallar, erosionsskydd 

och lokal dagvattenhantering bedöms den fördjupade översiktsplanen bidra till en utveckling av 

Jonstorp som är anpassad till kommande höjda havsnivåer och framtida skyfall. Planförslaget 

bedöms medföra en ökad motståndskraft mot klimatförändringar och därmed positiva konsekvenser 

kopplat till klimatanpassning. Det finns dock ett fortsatt behov av att utreda konsekvenserna av höjda 

grundvattennivåer dels gällande påverkan på bebyggelse och infrastruktur, dels gällande risk för 

spridning av föroreningar från deponi. Planen föreslår ett mätprogram för grundvattennivåerna och det 

pågår utredningar gällande vilka åtgärder som bör genomföras gällande deponin. Detta kan i 

framtiden leda till utvecklade strategier och åtgärder kopplade till dessa frågor. 

De åtgärder som föreslås i planen för att mildra konsekvenser av höjda havsnivåer och ökade skyfall 

har också effekt på vattenmiljön och miljökvalitetsnormer för vatten. Genom att planförslaget ger 

möjligheter att rena dagvattnet genom sedimentation i dammar och diken, samt genom fastläggning 

av föroreningar i växtlighet minskar risken för negativ påverkan på recipient. Dessa åtgärder innebär 

att vattnet förväntas nå en reningsgrad som inte ger negativ påverkan på möjligheten att uppnå 

gällande miljökvalitetsnormer. Sammantaget bedöms detta ge möjlighet till positiva konsekvenser för 

vattenmiljön. Avsaknaden av åtgärder kopplat till höjda grundvattennivåer och havsnivåhöjning ger en 

osäkerhet kring deponin och dess eventuella påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten till följd av 

risk för läckage och erosion.  

Planförslagets främsta negativa konsekvens är kopplat till att genomförande av planförslaget innebär 

att jordbruksmark bebyggs. Påverkan är irreversibel och innebär därför att värden av kommunal 

betydelse försvinner permanent. Kommunen har dock utrett alternativa placeringar av bebyggelse 
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under planprocessen och Jonstorps struktur tillsammans med översvämningsproblematik kopplat till 

framtida klimatförändringar ger begränsade möjligheter till utbyggnad i andra lägen i önskad 

omfattning.  

Vallar och erosionsskydd kommer att uppföras inom, eller i anslutning till Riksintresse naturvård samt 

Natura 2000-område Jonstorp-Vegeåns mynning och Natura 2000-område Skälderviken. Det 

planeras också för utveckling av de rekreativa strukturerna i området. En bit utanför Jonstorp ligger 

även Natura 2000-område Nordvästra Skånes havsområde. I fortsatt arbete är det viktigt att 

analysera vilka konsekvenser åtgärderna leder till för riksintressena så att risken för negativa 

konsekvenser minimeras.  

Den fördjupade översikten bidrar till att nå miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Hav i balans samt 

levande kust och skärgård, God bebyggd miljö och Ett rikt väx och djurliv. Planen bidrar obetydligt till 

miljömålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande 

våtmarker och Levande skogar. Den motverkar miljömålet Ett rikt odlingslandskap. 

 Tabell 1: Översikt över förväntade konsekvenser. 

 

Miljöaspekter 

Konsekvenser av planförslaget 

Förväntade 
negativa 

Risk för 
negativa 

Obetydliga/ 
neutrala 

Möjlighet till 
positiva 

Förväntade 
positiva 

Klimatanpassning – 
översvämning och 
erosion 

     

Klimatanpassning – 
skyfall 

     

Klimatanpassning – 
grundvattenhöjning 

     

Vattenmiljö – påverkan 
på MKN 

     

Hushållning med 
naturresurser –
jordbruksmark 
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1.1 Bakgrund 
Jonstorp är en tätort i Höganäs kommun i Region Skåne. Samhället har en kontinuerlig 

befolkningstillväxt och det bedöms finnas behov av utbyggnad av bostäder till ca cirka 700 personer 

från nu till år 2045. 

För närvarande pågår ett arbete inom kommunen med att upprätta en fördjupad översiktsplan för 

Jonstorps tätort. Planen är en fördjupning av Höganäs kommuns översiktsplan 2035 som antogs 

2019. 

Sweco har på uppdrag av Höganäs kommun arbetat fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inför 

samråd av den fördjupade översiktsplanen. 

1.2 Om fördjupad översiktsplanering 
En fördjupad översiktsplan omfattar en mindre del av kommunens yta till exempel en stad eller en 

tätort. Den fördjupande översiktsplanen används som ett komplement till översiktsplanen genom att 

vara mer detaljerad gällande kommunens intentioner om mark- och vattenanvändningen inom en 

geografisk del av kommunen.  

Precis som översiktsplanen är den fördjupade översiktsplanen inte heller juridiskt bindande. Den är 

därmed inte absolut styrande när planer eller projekt ska genomföras men utgör det viktigaste 

övergripande dokumentet för efterföljande planering enligt plan- och bygglagen. Det är här som 

allmänna intressen vägs mot varandra. Dessa avvägningar ligger sedan till grund för större 

samhällsinvesteringar samt bevarande och utveckling av värdefulla tillgångar, som exempelvis natur- 

och kulturmiljöer.   

1.3 Syfte och mål med den fördjupade översiktsplanen 
Höganäs kommuns gällande översiktsplan ÖP 2035 redovisar den framtida markanvändningen i 

kommunen på en relativt övergripande nivå. Översiktsplanen pekar ut ett behov av fördjupade 

översiktsplaner för kommunens serviceorter.  

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen har det tagits fram tre övergripande mål: Det 

fungerande vardagslivet i Jonstorp, Det öppna och levande Jonstorp samt Det blågröna Jonstorp. Till 

dessa övergripande mål finns åtta delmål som ska hjälpa till att uppfylla de övergripande målen. 

Under varje delmål finns i sin tur flertalet strategier som ska uppfylla delmålet.  

Det första delmålet under Det fungerande vardagslivet i Jonstorp är Stärk Jonstorp som serviceort. 

Delmålet omfattar frågor som att skapa ett levande centrum med service, offentliga platser och 

tillgång till lokaler i bottenplan. Det andra delmålet är att Jonstorp ska vara en plats att bo på under 

livets alla skeden. Delmålet omfattar frågor om att det ska finnas bostäder och upplåtelseformer som 

möter behovet i Jonstorp och att skalan ska anpassas till samhällets kulturmiljö och karaktär. Här lyfts 

också frågor om trygga miljöer för medborgarna och specifikt för barn när de ska röra sig i samhället. 

Det första delmålet under Det öppna och levande Jonstorp är att Jonstorp ska vara en plats för 

gemenskap där alla får möjlighet att vara delaktiga. Här finns flera strategier om utveckling av 

1 Inledning 

Page 611 of 735



 

 

 

Sweco | Miljökonsekvensbeskrivning 

Uppdragsnummer 30027723 

Datum 2022-11-18   

  7/35 

mötesplatser i anslutning till havet och i grönområden. Nästa delmål är att Jonstorp ska vara en plats 

fri från mentala och fysiska barriärer. Här finns strategier om ökad trafiksäkerhet på flera platser samt 

nya sammanbindande vandringsstråk. Det sista delmålet handlar om att Fler Jonstorpsbor ska åka 

kollektivt, cykla eller gå i högre utsträckning. Framför allt ska resorna inom orten ske med cykel eller 

till fots. Här ryms strategier om ökad turtäthet med kollektivtrafik och förbättrade gång- och cykelstråk. 

Det första delmålet under Det blågröna Jonstorp är att Jonstorp ska fortsätta att präglas av naturen i 

dess omgivning. Här lyfts att natur- och grönområdena i Jonstorp ska bevaras och utvecklas, att 

gröna korridorer ska planeras in vid nyproduktion liksom ytor för fördröjning/omhändertagande av 

dagvatten. Kommunen ska också arbeta långsiktigt för en förbättrad havsmiljö till exempel genom 

ökat skydd. Nästa delmål är Jonstorp ska klara ett förändrat klimat och det rymmer strategier om att 

uppföra erosionsskydd utmed det erosionsdrabbade området i Jonstorp, upprätta ett mätprogram för 

grundvattennivåer i Jonstorp samt reservera mark för skyddsvallar för att skydda befintlig bebyggelse 

från stigande havsnivåer. Det sista delmålet handlar om att Jonstorp är en stark nod för cykling och 

vandring. Strategierna handlar om att ge möjlighet för besökare att komma med buss och tillgång till 

besöksparkering samt att bevara rekreationsmöjligheter och service som finns utmed Kullaleden och 

Kattegattleden. 

1.4 Strategisk miljöbedömning 
Av 6 kapitlet 3 § miljöbalken framgår att En myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en 

plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning ska göra en strategisk miljöbedömning, 

om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. Höganäs kommun har bedömt att den fördjupade översiktsplanen för Jonstorp kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning ska utföras. 

Av miljöbalken 6 kapitlet 9 § framgår att:   

Om en strategisk miljöbedömning ska göras, ska myndigheten eller kommunen:  

1. Samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en miljökonsekvensbeskrivning 

ska avgränsas (avgränsningssamråd).   

2. Ta fram en miljökonsekvensbeskrivning.   

3. Ge tillfälle till synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen och förslaget till plan eller 

program.   

4. Ta hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter innan planen eller 

programmet antas eller läggs till grund för reglering.  

Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter och miljöhänsyn i utarbetandet av planen 

för att främja hållbar utveckling. Både miljöbedömningsprocessen och miljökonsekvensbeskrivningen 

(MKB) är viktiga verktyg för att följa och dokumentera denna ambition. Fokus ligger på de delar av 

planförslaget som bedöms medföra betydande miljöpåverkan.  

Miljökonsekvensbeskrivningen ska redovisa kommunens bedömning av den påverkan på miljön som 

planens genomförande kan få. Det är den betydande miljöpåverkan som ska identifieras, beskrivas 

och bedömas i miljökonsekvensbeskrivningen. Miljöbalken reglerar vad 

miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla och att innehållet ska anpassas utifrån vad som är en 

rimlig omfattning och detaljeringsnivå. Plan- och bygglagen, PBL, reglerar vad den fördjupade 

översiktsplanen ska innehålla. För planer där strategisk miljöbedömning krävs ska planen uppfylla 

miljöbalkens krav på en miljökonsekvensbeskrivning för strategisk miljöbedömning.  

Den strategiska miljöbedömningen utgår från ett utkast av planförslag daterat 17 november 2022. 
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2.1 Saklig avgränsning 
Den sakliga avgränsningen utgår från de miljöeffekter som definieras i 2 § 6 kapitlet miljöbalken 

(1998:808). En avgränsning av miljöbedömningen och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

har utförts i samråd mellan Höganäs kommun och Länsstyrelsen Skåne under ett 

avgränsningssamråd som hölls den 5:e maj 2021. 

Höganäs kommun har efter avgränsningssamrådet beslutat att miljökonsekvensbeskrivningen ska 

omfatta följande miljöaspekter, inom vilka planens genomförande kan medföra betydande negativ 

eller positiv påverkan: 

1. Klimatanpassning med fokus på stigande havsnivåer och dess påverkan på 

a. vatten och avlopp 

b. befintlig bebyggelse och vägnät 

c. förorenad mark 

2. Vattenmiljö med fokus på dagvatten och miljökvalitetsnormer för grundvatten, ytvatten och 

kustvatten 

3. Hushållning med naturresurser med fokus på exploatering av jordbruksmark 

Utöver dessa aspekter bedöms påverkan på miljömål, miljökvalitetsnormer samt skyddade områden 

på en översiktlig nivå. 

De miljöaspekter som kommunen inte har bedömt ger risk för betydande miljöpåverkan behandlas 

inte i denna MKB. Däremot har dessa frågor hanterats under miljöbedömningsprocessen, för att 

säkerställa att den fördjupade översiktsplanen hanterar aspekter som går att säkerställa på FÖP-nivå, 

samt behov av vidare hantering i kommande detaljplaneprocesser. Det gäller följande miljöaspekter:  

Energianvändning, risker för människors hälsa och säkerhet, vilket innefattar bland annat buller, trafik 

och farligt gods samt konsekvenser för rekreation och friluftsliv, grönstruktur och kulturmiljö. 

2.2 Geografisk och tidsmässig avgränsning 
Den fördjupade översiktsplanen gäller för hela Jonstorp tätort, kringliggande jordbruks- och 

naturområden samt havsområdet i anslutning till Jonstorp, se Figur 2-1: Yttre streckad linje avser 

avgränsning av FÖP Jonstorp. Inre streckad linje markerar Jonstorp centrum 

Konsekvenserna i denna miljöbedömning beskrivs med tidshorisonten 2045, vilket är samma 

tidshorisont som används för den fördjupade översiktsplanen. Vid den tidpunkten förväntas den 

fördjupade översiktsplanen ha genomförts, det vill säga dess föreslagna utbyggnadsområden, 

infrastruktur med mera förväntas vara fullt utbyggda. De förändringar och konsekvenser som planen 

kan förväntas ge kommer dock ofta att framträda successivt under tidsperioden fram till dess.  

Påverkan inom vissa miljöaspekter kan även sträcka sig längre än till ovan angivna tidshorisont. I den 

mån det är möjligt, rimligt och relevant, behandlar miljökonsekvensbeskrivningen även denna 

påverkan. Detta gäller framför allt klimatanpassningsfrågor. Miljöeffekter på kort sikt kan inte 
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bedömas på den översiktliga nivå som en fördjupad översiktsplan omfattar och därför har miljöeffekter 

vid exempelvis byggskedet avgränsats bort.  

 

 

2.3 Omfattning  
Miljökonsekvensbeskrivningens detaljeringsnivå har anpassats utifrån syftet med en fördjupad 

översiktsplan. Ambitionen har varit att genomföra miljöbedömningen på en översiktlig nivå, men även 

att fånga upp särskilda förutsättningar om dessa är av vikt för bedömningen av planens samlade 

miljökonsekvenser. För att ge en helhetsbild av planförslagets miljökonsekvenser redovisas de utifrån 

den fördjupade översiktsplanens mål och strategier samt föreslagen markanvändning.    

Figur 2-1: Yttre streckad linje avser avgränsning av FÖP Jonstorp. Inre streckad linje markerar Jonstorp centrum 
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3.1 Processen 
Arbetet med att genomföra miljöbedömningen har pågått från maj 2021 till och med november 2022.  

Avgränsningssamrådet syftar till att ge miljökonsekvensbeskrivningen rätt omfattning och 
detaljeringsgrad. På avgränsningssamrådet med länsstyrelsen lyftes bland annat vikten av ett 
helhetsgrepp gällande bostadsförsörjning och åtgärder kopplade till exempelvis klimatanpassningar 
som behöver fokusera på såväl befintlig som ny bebyggelse. Förutom avgränsningssamrådet är det 
via de anpassningar som arbetats in i planen under arbetets gång samt de åtgärdsförslag som anges 
i denna miljökonsekvensbeskrivning som miljöbedömningen ger möjlighet till påverkan på innehållet i 
den fördjupade översiktsplanen. I miljöbedömningsprocessen har medskick gjorts gällande planens 
utformning (maj och oktober 2022). Den processen kommer att fortgå efter samråd och under 
granskningsfasen. 

3.2 Bedömningsgrunder 
Möjlighet till positiva och risk för negativa konsekvenser av planförslaget och nollalternativet bedöms 

och redovisas kapitel 5. För varje miljöaspekt redovisas bedömningsgrunder, förutsättningar samt en 

beskrivning och bedömning av planförslagets påverkan, effekter och konsekvenser.  

I miljökonsekvensbeskrivningen används en skala för att värdera konsekvenserna. Skalan bygger på 

relationen mellan befintliga värden och en bedömning av omfattningen av planförslagets påverkan 

och effekter på dessa. Skalan beskriver såväl positiva som negativa konsekvenser, se Tabell 2. 

Följande begrepp används i miljöbedömningen:  

• påverkan beskriver den förändring av fysiska förutsättningar som planförslaget ger upphov till,    

• effekten beskriver hur förhållandena för en viss miljöaspekt förändras till följd av planens 

påverkan,   

• konsekvensen beskriver en sammanvägning av påverkan och det påverkade värdet eller 

miljöns känslighet.   

 

Med hänsyn till den fördjupade översiktsplanens mer övergripande karaktär är de direkta 

konsekvenserna ibland mycket svåra att bedöma. Därför görs bedömningarna utifrån om den 

fördjupade översiktsplanen medför möjlighet till positiva konsekvenser eller risk för negativa 

konsekvenser. I de fall ställningstagandena i planförslaget medför tydligare konsekvenser bedöms de 

som förväntade positiva eller negativa konsekvenser.   

Under respektive miljöaspekt redovisas även förslag till åtgärder och fortsatt arbete för att stärka 

positiva konsekvenser eller mildra negativa konsekvenser av planförslaget.  

Efter att respektive miljöaspekt konsekvensbedömts görs en samlad bedömning samt en bedömning 

av kumulativa effekter. Bedömning görs även av hur skyddade områden påverkas samt av planens 

bidrag till uppfyllande av de nationella miljökvalitetsmålen samt miljökvalitetsnormer. 

3 Metod och bedömningsgrunder 
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Tabell 2: Matris för kvantifiering av konsekvenser. 

 

3.3 Osäkerhet i bedömningen 
En fördjupad översiktsplan är i sin karaktär översiktlig. Det innebär att det konkreta genomförandet 

ofta är svårbedömt i detalj. En miljökonsekvensbeskrivning är alltid förknippad med osäkerheter. Det 

finns dels osäkerheter i alla antaganden om framtiden, dels kan det finnas osäkerheter förknippade 

med kunskapsläge och underlagsmaterial. En fördjupad översiktsplan är vägledande och innehar 

därmed viss frihetsgrad i genomförandet, i och med det finns en osäkerhets i bedömningen av 

planens konsekvenser. Genom uppföljning, till exempel i detaljplane- och bygglovsskedet, tillses att 

planens intentioner också följs i genomförandet.   
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4.1 Planförslaget – FÖP Jonstorp 
Här ges en sammanfattande beskrivning av vad planförslaget innebär, baserat på planbeskrivning 

och plankarta, se Figur 4-1. Denna miljöbedömning utgår från ett utkast av planförslag från 17 

november 2022.  

Planförslaget omfattar två utbyggnadsetapper, etapp 1 Jonstorp Centrum och etapp 2 Västra 

Jonstorp. Därtill föreslås viss förtätning väster om Jonstorpsvägen. Förslaget möjliggör uppförandet 

av 260 nya bostäder.  

I Jonstorp centrum föreslås en förtätning med ca 40 bostäder i flerbostadshus, markerat med rosa i 

Figur 4-1. Området som ska ianspråktas omfattar idag en förskolebyggnad med tillhörande gård. Den 

nya bebyggelsen ska anpassas i skala till omgivande kulturhistoriskt viktig bebyggelse och föreslås bli 

cirka 3 våningar. Det före detta kommunhuset, som ligger i anslutning till den föreslagna bebyggelsen, 

föreslås användas till offentlig verksamhet eller bokaler. Framför kommunhuset föreslås att befintlig 

grönyta gestaltas till en grön mötesplats och ett nytt torg planeras strax söder om Parkvägens norra 

del. Vidare föreslås att gator och parkeringar i Jonstorps centrum få en ny utformning som bidrar till 

en tydligare centrumkaraktär och ökad trafiksäkerhet. 

I Västra Jonstorp föreslås en utbyggnad med ca 200 bostäder på ett område som idag främst består 

av jordbruksmark, markerat med rosa i Figur 4-1. Bostäderna föreslås bestå av ca 130 lägenheter och 

70 småhus fördelade på radhus och villor. En ny förskola planeras i områdets sydöstra del. Grönstråk 

planeras mellan ny bebyggelse och omgivande kulturhistoriskt viktig bebyggelse och bebyggelsens 

skala anpassas.  

Öster om Jonstorpsvägen föreslås 10–20 bostäder i förtätningsprojekt, markerat med orange i Figur 

4-1.  

Det planeras för snabbare och säkrare gång- och cykeltransporter inom Jonstorp genom 

omgestaltning av befintliga vägar och nya gång- och cykelvägar till viktiga målpunkter. 

I Jonstorps östra delar finns bostadsområden som riskerar att översvämmas och påverkas av 

grundvattenhöjningar i och med framtida havsnivåhöjningar. Redan idag finns områden som riskerar 

att svämmas över vid extrem storm. För att möjliggöra framtida uppbyggnad av vallar föreslås ett 

markreservat som möjliggör anläggning av en vall som ger skydd på 3 meters nivå och en vall som 

ger skydd på 4 meters nivå. För att undvika att fler bostäder byggs på mark som riskerar att 

översvämmas i framtiden innebär den fördjupade översiktsplanen att ny bebyggelse endast uppförs 

på marknivåer över +4,16 meter. 

Utöver översvämningar har Jonstorp också problem med pågående erosion i kustområdets 

nordvästliga delar. För att minska erosionen i utpekat område föreslås att ett erosionsskydd i form av 

stenskoning vid vegetationslinjen uppförs snarast. 

 

4 Planförslag och alternativ 
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Figur 4-1: Markanvändningskarta 
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Den fördjupade översiktsplanen föreslår att flera befintliga grönområden utvecklas både vad gäller 

natur- och rekreationsvärden. Vidare anger planen att det max bör vara 300 meter mellan en bostad 

och ett park- eller grönområde och att viktiga gröna kopplingar inom Jonstorp ska utvecklas och 

bevaras. Endast mindre partier av grönområde planeras att tas i anspråk för bebyggelse eller 

infrastruktur. 

Den fördjupade översiktsplanen anger att kommunen ska arbeta långsiktigt för en förbättrad havsmiljö 

genom att utöka arealen skyddad havsmiljö och förbjuda bottentrålning och exploatering av 

havsbottnarna.  

4.2 Nollalternativ 
I 6 kap. 11 § punkt 3 miljöbalken anges att en miljökonsekvensbeskrivning i den strategiska 

miljöbedömningen ska innehålla uppgifter om miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om 

planen eller programmet inte genomförs. Detta framskrivna nuläge, eller så kallade nollalternativ, ska 

sedan ställas mot övriga alternativ som tas fram.  

För Jonstorp utgörs nollalternativet av Höganäs kommuns översiktsplan 2035. Planen, som antogs i 

december 2019, anger inriktningen för en långsiktig hållbar utveckling av den fysiska miljön i 

kommunen. 

 

 

Figur 4-2: Nollalternativet 

Nollalternativet, se Figur 4-2, har många likheter med huvudalternativet vad gäller målet med 

utbyggnaden. Översiktsplanen anger att Jonstorp är en av de serviceorter som ska utvecklas som 

lokal knutpunkt. För en resurseffektiv samhällsplanering ska större utbyggnadsområden koncentreras 

till Jonstorps kollektivtrafiknära lägen.  
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Den föreslagna bebyggelsen i nollalternativet har dock en annan lokalisering och mindre omfattning. 

Totalt möjliggör nollalternativet för ca 120 bostäder. 

Nollalternativet innebär en förtätning om ca 100 bostäder samt lokaler i centrala Jonstorp öster om 

Jonstorpsvägen (Jo1). En utbyggnad om 20 bostäder föreslås i Jonstorps nordöstra delarna (Jo2), 

längs Jonstorpsvägen, på mark som idag används för jordbruksändamål. 

Liksom för huvudalternativet innebär nollalternativet att ny bebyggelse öster om Jonstorp mot kusten 

inte tillåts. Ny bebyggelse ska planeras med en höjd på färdigt golv som är minst 3 meter över havet, 

befintliga erosions- och översvämningsskydd ska inventeras och en åtgärdsplan upprättas där brister 

konstateras. I övrigt är frågor kopplat till grönstruktur inte utvecklade med undantag av Gerdas äng 

som föreslås bevaras och utvecklas. 

4.3 Alternativ lokalisering av bebyggelse 
En MKB ska enligt 6 kapitlet 12 § miljöbalken identifiera, beskriva och bedöma rimliga alternativ med 

hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd. Även motivering till varför olika alternativ har valts 

eller valts bort under processen ska redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen (6 kap. 11 § 6 

punkten). Eftersom detta handlar om en FÖP där den geografiska räckvidden är knuten till Jonstorps 

utbredning har endast alternativ lokalisering av bebyggelsen inom Jonstorp diskuterats. 

 

 

Figur 4-3: Alternativ lokalisering av bebyggelse väster om Norra kustvägen.  
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4.3.1 Alternativ bebyggelse öster, söder och norr om Jonstorp 

I ett tidigt skede undersöktes möjligheten att bebygga öster, söder och norr om Jonstorp. De östra 

och södra alternativen valdes bort då områdena riskerar att drabbas av höjda havsnivåer och erosion. 

Norra området var även det utpekat som ett område med risk för erosionsproblem, dock visar 

klimatutredningen (DHI, 2022a) att så inte är fallet. Vidare ansåg kommunen det heller inte önskvärt 

att Jonstorp växer ihop mer med Rekekroken eller att orten växer ut mer i nord-sydlig riktning. Detta 

eftersom avstånden inom orten då blir längre och det blir svårare att använda sig av servicen i 

Jonstorps centrum.  

4.3.2 Alternativ bebyggelse väster om Norra kustvägen 

Ytterligare ett alternativ som undersökts har varit att bebygga även den västra sidan av Norra 

Kustvägen. Detta alternativ valdes dock bort då det skulle innebära att bebyggelsen blir mer utspridd, 

jordbruksmark tas i anspråk och den Norra Kustvägen skulle utgöra en barriär mellan bebyggelsen.  

4.4 Anpassningar under planprocessen 
De anpassningar som skett inom plan- och miljöbedömningsprocessen är främst den förändrade 

lokaliseringen såsom den redovisas i de olika alternativen ovan samt klimatanpassningsåtgärder. 

Därtill har miljöbedömningsprocessen bland annat resulterat i: 

- förtydliganden gällande kompensationsåtgärder för ianspråkstagande av natur- och 

jordbruksmark,   

- förtydligande i markanvändningskarta gällande markreservat för klimatanpassning, 

- förtydliganden gällande skyfallshantering, 

- beskrivningar av dialog med brukaren för att säkerställa att hänsyn tas i både planerings, 

bygg och driftsskede till exempel gällande tillgänglighet till, och minimerad kompaktering på, 

omkringliggande åkermark. 
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5.1 Klimatanpassning 
I detta avsnitt bedöms klimatanpassning med fokus på stigande havsnivåer och dess påverkan på 

vatten och avlopp, befintlig bebyggelse och vägnät samt förorenad mark. 

5.1.1 Bedömningsgrunder 

Kommunen har tagit fram en Fördjupad klimatutredning (DHI, 2022a). Utredningen utgår från framtida 

havsnivåer utifrån Boverkets och Länsstyrelsens rekommendationer och från IPCC:s värsta scenario, 

som kallas RCP 8.5. Utredningen tar även upp åtgärdsförslag.  

Kommunen har vidare tagit fram en skyfallskartering som visar beräknade maximala vattendjup samt 

maximala flöden i samband med ett framtida 100-årsregn (DHI, 2022b) 

5.1.2 Nuläge och förutsättningar 

Jonstorp ligger nära havet och kommer således drabbas av stigande havsnivåer till följd av 

klimatförändringarna. Redan idag finns områden i Jonstorp som skulle kunna översvämmas vid 

extrem storm då vattennivån skulle kunna nå 2,4 meter 2,4 meter enligt RH 2000 och över 3 meter 

enligt RH 2000. Vid 2100 förväntas havet kunna nå 3 meter över nollplanet vilket skulle innebära att 

fastigheter inom området Revet och hamnen översvämmas. I och med förhöjd havsnivå beräknas 

även grundvattennivån stiga. I kustområdets nordvästliga delar finns en problematik med erosion. 

Erosion sker primärt vid vegetationslinjen ovanför strandlinjen.  

I östra Jonstorp finns en nedlagd deponi där det deponerade avfallet främst består av byggavfall och 

industriavfall men också av hushållsavfall. Deponin kan innebära en ökad risk för 

grundvattenpåverkan och läckage i samband med förhöjda vattennivåer.  

Figur 5-1: Karta till vänster visar översikt över Jonstorp med 3 meter höjdlinje i rött samt vattnets väg. Karta till höger visar 

översikt över Jonstorp med 4 meter höjdlinje i gult samt vilka områden som riskerar att drabbas. 

5 Miljökonsekvenser 
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Dagvattenledningarna i Jonstorp är dimensionerade för 10-års regn och kan därmed inte hantera 

större skyfall. Dagvattennätets kapacitet är starkt begränsat. Detta innebär att det finns områden inom 

den befintliga bebyggelsen som drabbas av skyfall redan idag och ännu fler områden riskerar att 

drabbas med ökade klimatförändringar.  

Figur 5-2. Karta till vänster visar erosionsutsatta områden på Jonstorps kustslinga markerat med röd skraffering. Karta till höger 

visar läge för deponi samt övriga kända markföroreningar. Deponin är det större lila området i öster. 

 

Figur 5-3. Kartorna visar områden som kan bli utsatta för översvämning vid skyfall (beräknade maximala vattendjup i meter i 

samband med ett framtida 100-årsregn med klimatfaktor 1.3.). Till höger visas en inzoomning av centumområdet som planeras 

för bebyggelse. I mörkblå områden kan vattendjup stiga till nära en meter. 

5.1.3 Planförslagets innehåll 

Planförslaget har som delmål att Jonstorp ska klara ett förändrat klimat. Planförslaget innebär att 

klimatanpassningar för ny bebyggelse främst sker genom att utbyggnadsområden förläggs där risk för 

erosion samt översvämning från höjda havsnivåer eller skyfall är låg. Ingen ny bebyggelse tillåts inom 

område med risk för framtida översvämning. När ny bebyggelse anläggs ska tillräckliga områden 

finnas för fördröjning av skyfall inom de nytillkommande områdena. Vid förtätning och omgestaltning 
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av centrum lyfts behovet av att anpassa torgmiljön för skyfallshantering. Kommunen planerar därtill att 

se över sina fastigheter i övriga områden som är skyfallsdrabbade. I övrigt är det den enskilda 

fastighetsägaren som ska ta ansvar för att hantera skyfall på sin egen mark.  

Befintlig bebyggelse skyddas från översvämningsrisk genom att mark avsätts för anläggande av 

skyddsvallar. Ett erosionsskydd, stenskoning, ska anläggas på områden som idag är 

erosionsdrabbade. Effekten av skyddsvallarna och erosionsskyddet innebär minskad risk för 

översvämning samt erosion. Det kvarstår dock fortfarande osäkerheter gällande påverkan på befintlig 

bebyggelsen gällande höjda grundvattennivåer varför fortsatta utredningar i denna fråga föreslås. Det 

ska bland annat upprättas ett mätprogram för grundvattennivåer i Jonstorp. Beroende på resultatet av 

grundvattenmätningar kommer det eventuellt tas fram en strategi för hur kommunen ska hantera 

bostadsbebyggelsen i Revet efter år 2100. 

Planen föreslår inga fysiska åtgärder i nuläget för att minska risken för grundvattenpåverkan och 

läckage från deponi. Planen lyfter dock behovet av att fortsatta utredningar sker och att deponin 

åtgärdas.  

5.1.4 Konsekvenser av planen 

Sammantaget bedöms planförslaget innebära möjliga positiva konsekvenser gällande risk för 

översvämning och erosion. Detta eftersom åtgärder vidtas för att skydda befintlig bebyggelse och 

vägnät genom vallar och erosionsskydd samt genom att utbyggnadsområden förläggs där risk för 

översvämning eller erosion är låg.  

Planförslaget innebär obetydliga till möjligt positiva konsekvenser gällande problem kopplade till 

framtida grundvattenhöjning. Detta eftersom ingen ny bebyggelse planeras i riskområden och planen 

anger att fortsatta utredningar ska genomföras med efterföljande strategier för att åtgärda framtida 

problem både gällande deponi, bebyggelse och infrastruktur såsom vatten och avlopp.  

Planförslaget bedöms innebära obetydliga till möjligt positiva konsekvenser kopplat till 

skyfallshantering. Positiva konsekvenser kan uppstå i centrala Jonstorp när ett område med 

översvämningsrisk omvandlas till skyfallstorg och om åtgärder sker på kommunal mark för att minska 

skyfallsproblematik där denna påverkar omgivande fastigheter. Det är viktigt att vatten hanteras lokalt 

såsom föreslås vid utbyggnad av västra Jonstorp för att inte negativa konsekvenser gällande skyfall 

ska uppstå på omgivande bebyggelse när genomsläpplig jordbruksmark hårdgörs. 

5.1.5 Konsekvenser av nollalternativ 

Kommunens översiktsplan är ambitiöst satt med riktlinjer och strategier gällande klimatanpassningar. 

Åtgärderna är inte konkretiserade vilket medför att konsekvenserna beror på vilka åtgärder som vidtas 

samt dess utformning. Om strategierna och riktlinjerna följ bedöms nollalternativet medföra positiva 

konsekvenser avseende klimatanpassning. Deponin hanteras inte i nollalternativet.  

5.1.6 Konsekvenser av alternativ utveckling 

Alternativ bebyggelse öster och söder om Jonstorp skulle innebära förväntade negativa konsekvenser 

avseende klimatanpassning eftersom områdena förväntas drabbas av översvämningar och har hög 

erosionsrisk.   

Alternativ med bebyggelse väster om Norra Kustvägen bedöms medföra liknande konsekvenser som 

planförslaget. 

5.1.7 Förslag på åtgärder 

Samtliga förslag som framkommit under processen har inarbetats i förslaget. 

5.2  Vattenmiljö 
I följande avsnitt bedöms konsekvenser för vattenkvaliteten utifrån risk för negativ påverkan på 

miljökvalitetsnormer för grundvatten, ytvatten och kustvatten.  
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5.2.1 Bedömningsgrunder 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som regleras av 5 kap. miljöbalken, i vilken det framgår 

att kommuner och myndigheter ska iaktta att miljökvalitetsnormer följs. Kommuner ska därför ta 

hänsyn till dessa vid planering och planläggning. Av en fördjupad översiktsplan ska det därför framgå 

hur kommunen avser att följa gällande miljökvalitetsnorm och att föreslagna åtgärder i planen inte 

medför överskridande av miljökvalitetsnormerna.  

Miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten omfattar ekologisk och kemisk ytvattenstatus samt 

kemisk och kvantitativ grundvattenstatus. Syftet med normerna är att säkra vattenkvaliteten. En 

vattenförekomst, vattendrag, sjö och kustvatten, omfattas av en miljökvalitetsnorm som ska vara 

uppfylld vid en viss tidpunkt. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå det som inom 

vattenförvaltning kallas god status. En åtgärd får inte bidra till att vattenförekomstens status 

försämras, inte heller fås möjligheten att uppnå satt status äventyras (Vattenmyndigheterna, 2022).  

Planförslaget omfattar ytvattenförekomsterna Skälderviken och Görslövsån och grundvattenförekomst 

Nyhamnsläge-Jonstorp (VISS, 2022a).  

5.2.2 Nuläge och Förutsättningar 

Hur kommunen hållbart och långsiktigt ska arbeta med VA-planering framgår av kommunens VA-plan 

(Höganäs kommun, 2021). Kapaciteten för att omhänderta dagvatten i ledningsnätet är starkt 

begränsad då dagvattenledningarna är dimensionerade för 10 års regn (Höganäs kommun, 2022). I 

östra Jonstorp finns en nedlagd deponi där avfallet till större del består av bygg- och industriavfall 

men även hushållsavfall. Deponin kan innebära en ökad risk för grundvattenpåverkan och läckage. 

Marken runt Jonstorp består främst av brukad jordbruksmark.  

Skälderviken är ett kustvatten vars ekologiska status är god. Den uppnår dock ej god kemisk 

ytvattenstatus. Den omfattas av kvalitetskrav God kemisk ytvattenstatus och bedöms inte uppnå god 

status med avseende på kvicksilver (Hg), Bromerade difenyletrar (PBDE) och Tributyltenn föreningar. 

Vad gäller gränsvärdena för kvicksilver och Bromerade difenyletrar överskrids gränsvärdena i alla 

undersökta ytvattenförekomster i Sverige (VISS, 2022b). 

Görslövsån är ett naturligt vattendrag vars ekologiska status är otillfredsställande och omfattas av 

kvalitetskrav God ekologisk status 2033. Förekomsten uppnår ej god kemisk ytvattenstatus och 

omfattas av kvalitetskrav God kemisk ytvattenstatus. Ån är framför allt påverkad av övergödning men 

då den är rätad finns även morfologisk och hydrologisk påverkan. Vattenförekomsten bedöms inte 

uppnå god status med avseende på kvicksilver (Hg) och Bromerade difenyletrar (PBDE). 

Gränsvärdena för båda överskrids i alla undersökta ytvattenförekomster i Sverige (VISS, 2022c). 

Grundvattenförekomst Nyhamnsläge-Jonstorp bedöms ha god kvantitativ status samt god kemisk 

grundvattenstatus (VISS, 2022d).  

5.2.3 Planförslagets innehåll 

Inom ny bebyggelse kommer dagvattnet fördröjas och renas genom dammar och diken samt 

fastläggning av föroreningar via växtlighet. Planförslaget innebär att jordbruksmark kommer att tas ur 

produktion för bebyggelse.  

5.2.4 Konsekvenser av planen 

Sammantaget bedöms planförslaget medföra möjlighet till positiva konsekvenser med avseende på 

miljökvalitetsnormer för vatten. Förslaget innebär visserligen att områden som idag är jordbruksmark 

hårdgörs vilket kan leda till ökade utsläpp. Det planeras dock för lokal dagvattenhantering och 

förutsatt att den dimensioneras så att negativt påverka miljökvalitetsnormer inte uppkommer kan 

positiva konsekvenser uppstå. Hur positiva dessa konsekvenser är beror dock på 

föroreningssituationen idag, näringsläckage från jordbruksmarker är vanligt förekommande men 

varierar från område till område. Osäkerhet råder kring deponin och dess eventuella påverkan på 

miljökvalitetsnormerna för vatten till följd av höjda grundvattennivåer.  
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5.2.5 Konsekvenser av nollalternativ 

Av kommunens översiktsplan framgår att man avser att minska VA-systemets påverkan på 

kommunens grundvatten- och ytvattenförekomster. Man ska arbeta för att uppfylla 

miljökvalitetsnormerna för vatten i kommunen, där bland annat Görslövsån ska prioriteras samt skapa 

plats för fördröjning av dagvatten både i befintliga och nybyggda områden. Nollalternativet bedöms 

därmed även det medföra möjlighet till positiva konsekvenser med avseende på miljökvalitetsnormer 

vatten.  

Osäkerheten kring deponin och frågeställningar kopplade till höjda grundvattennivåer och spridning 

av föroreningar finns även i nollalternativet.  

5.2.6 Konsekvenser av alternativ utveckling 

Lokalisering öster och söder om Jonstorp bedöms medföra negativ påverkan på vattenmiljön. Detta 

på grund av områdenas risk för översvämning vilket kan leda till att föroreningar sprids i vatten.  

Lokalisering av bebyggelse väster om Norra Kustvägen bedöms medföra samma konsekvenser som 

genomförande av planen.  

5.2.7 Förslag till åtgärder 

Samtliga förslag som framkommit under processen har inarbetats i förslaget. 

5.3 Hushållning med naturresurser 
I detta avsnitt ligger fokus på exploatering av jordbruksmark.  

5.3.1 Bedömningsgrunder 

Av miljöbalkens tredje kapitel framgår att mark- och vattenområde ska användas för det eller de 

ändamål för vilket området är bäst lämpat. Företräde ska ges till användning som medför en från 

allmän synpunkt god hushållning. Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken är jordbruksmark av nationell 

betydelse och får endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att 

tillgodose väsentliga samhällsintressen och om detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 

synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Av kommunens översiktsplan 

framgår att ny bebyggelse inte får försvåra brukandet av jordbruksmark.  

Om naturresursen, jordbruksmarken, skadas eller tas i anspråk på ett sådant sätt att bruknings- och 

kvalitetsförutsättningarna förstörs eller försämras i hög grad uppstår negativa konsekvenser. 

5.3.2 Nuläge och förutsättningar 

På jordbruksmarken inom planförslaget bedrivs aktivt jordbruk. Området består av flera 

sammanhängande brukningsenheter. Jordbruksmarken inom i trakterna för planområdet bedöms ha 

relativt höga värden enligt klassning Svenska åkerjordar 1971 (Jorbruksverket, 2013). 

5.3.3 Planförslagets innehåll 

Cirka 200 bostäder planeras i de västra delarna av Jonstorp på den östra sidan av Norra Kustvägen, 

även kallat etapp 2. Marken för etapp 2 är i dagsläget aktiv jordbruksmark. För att undvika onödig 

exploatering av jordbruksmark anger planen att förtätning av Jonstorp centrum ska genomföras innan 

exploatering i västra Jonstorp påbörjas samt att bebyggelsen inte sprids över jordbruksmarken utan 

byggs sammanhållen. 

5.3.4 Konsekvenser av planen 

Planförslaget bedöms medföra förväntade negativa konsekvenser avseende hushållning med 

naturresurser. Detta eftersom planförslaget innebär att jordbruksmarken helt tas i anspråk och att 

värden av kommunal betydelse kopplat till framtida jordbruksproduktion därmed försvinner 

permanent. Det innebär även att brukningsenheter som blir kvar öster om Norra Kustvägen och söder 

om etapp 2 blir fragmenterade.  
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5.3.5 Konsekvenser av nollalternativ 

I nollalternativet utgår etapp 2 och i stället föreslås en mindre utbyggnad om 20 bostäder i Jonstorps 

nordöstra delarna (Jo2). Även den marken används idag för jordbruksändamål. Nollalternativet 

innebär därmed att en mindre andel jordbruksmark tas i anspråk. Dock innebär även det en förväntad 

negativ konsekvens.   

5.3.6 Konsekvenser av alternativ utveckling 

Konsekvenserna av bebyggelse på de alternativa områdena för bebyggelse skulle ge samma 

konsekvenser som planförslaget och nollalternativet då även de innebär bebyggelse på 

jordbruksmark.  

5.3.7 Förslag till åtgärder 

Samtliga förslag som framkommit under processen har inarbetats i förslaget. 
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Riksintressen är geografiska områden som har pekats ut därför att de innehåller nationellt viktiga 

värden och kvaliteter och regleras av hänsynsbestämmelserna i miljöbalkens tredje och fjärde kapitel. 

Begreppet riksintresse används för två olika typer av områden. Dels omfattar det större områden där 

riksdagen fattat beslutat om utpekandet enligt 4 kapitlet miljöbalken. Dels omfattar det områden som 

pekas ut med stöd av de grundläggande hushållningsbestämmelserna och som utgår från en god 

hushållnings av mark- och vattenområden (Boverket, 2022). Ett område som har klassats som 

riksintresse ska så långt som det är möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess 

värden. Företräde ska ges till försvarsintresset om området eller del av området behövs för en 

anläggning för totalförsvaret, enligt miljöbalken 3 kap 10 § (Försvarsmakten, 2022).  

De riksintressen som berör planområdet är riksintresse för totalförsvarets militära del, naturvård, 

rörligt friluftsliv, högexploaterad kust samt tre Natura 2000-områden.  

I detta avsnitt ligger fokus på Riksintressen inom planområdet, riksintressen i närområdet beskrivs för 

de fall som planen bedöms innebära risk för negativa konsekvenser på riksintresset.  

6.1 Totalförsvarets militära del 
Riksintressen för totalförsvarets militära del enligt 3 kap. 9 § miljöbalken. Planområdet ingår i 

påverkansområde för väderradar – Bjäre. Försvarsmaktens Vädertjänst och SMHI, Sveriges 

metrologiska och hydrologiska institut, har en gemensamägd meteorologisk infrastruktur, till vilken 

Bjäre radarstation hör. Infrastrukturen är en förutsättning för myndigheternas funktion inom sina 

ansvarsområden och måste fungera i samtliga beredskapsnivåer. Inom influensområdet finns en stor 

risk att etablering av höga objekt, högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse och högre än 

45 meter inom sammanhållen bebyggelse kommer i konflikt med riksintresset (Försvarsmakten, 2022)   

Planförslaget föreslår inga byggnader eller andra objekt högre än 20 meter varvid riksintresset inte 

riskerar att påverkas av planförslaget.  

6.2 Naturvård  
Farhult – Görslövsån – Vegeåns mynning – Ängelholms strandskog är utpekat som riksintresse enligt 

3 kap 6 § miljöbalken. Området är 2 974 ha stort och sträcker sig norr, öst och söder om planområdet, 

se Figur 6-1. Område utgörs av fler olika naturtyper. Lerhamn-Arild-Farhult utgör ett representativt 

odlingslandskap med fiskejordbruk i kustbygd. Görslövsåns utgörs av naturbetesmarker med öppen 

hagmark och havsstrandängar och värdefulla våtmarkskomplex/strandkomplex med en högt värderad 

marin strandäng som dessutom är en viktig fågellokal. Mellan Vegeåns mynning och Ängelholm finns 

ett område med välutvecklade kustdyner som är bevuxna med tallskog med en sumpskog i en sänka 

innanför dynerna. Områdets värden kan påverkas negativt av bland annat minskad eller upphörd 

betesdrift, bebyggelse, vägdragningar samt ändrad hydrologi i området (Naturvårdsverket, 2022).  

Planförslaget innehåller ett markreservat för den vall för skydd mot översvämningar som föreslås i 

den klimatutredning som genomförts (DHI Sverige, 2022). Reservatet är ca 11 ha och är placerat vid 

en skog med naturvärden men endast en mindre del av denna yta kommer ianspråktas för den 

framtida vallen. Även erosionsskydd kommer uppföras. De planerade anläggningarna kommer att ha 

obetydlig till risk för negativ påverkan på riksintresset när naturmark tas i anspråk och hydrologi kan 

påverkas. Det är därför viktigt att vid uppförandet av anläggningarna ta stor hänsyn till naturmiljön. 

6. Områden av riksintresse 
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Påverkan på riksintresset i sin helhet bedöms dock bli så begränsat att det inte finns risk för påtaglig 

skada på riksintresset för naturvård.  

 

 

Figur 6-1: Till vänster: Riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. I mitten: Riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 

4 Kap. 2 § miljöbalken. Till höger: Riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § miljöbalken. 

6.3 Rörligt friluftsliv  
Kullaberg med kusten Höganäs-Helsingborg och Pålsjö skog är utpekat riksintresse för rörligt friluftsliv 

enligt 4 Kap. 2 § miljöbalken. Hela planområdet, förutom en liten del i södra delarna, berörs av 

riksintresset. Riksintressets värden består i den varierande terrängen med höga toppar och klippor 

som stupar brant ned i havet, de fragmenterade strandängarna längst med kusten samt flera 

kulturhistoriska spår. Området präglas av de goda möjligheterna till friluftslivsutövande så som 

vandring, cykling, fågelskådning, dykning och klättring. Kullaleden löper längst med havet och 

området är välbesökt av turister både från Sverige och utlandet.  

Planförslaget innebär att bebyggelse tillåts inom riksintresset. Den fördjupade översiktsplanen föreslår 

åtgärder så som nya vandringsstråk som kopplar an till Kullaleden, strategier för utveckling av 

badplatsen vid Revet samt nya gång- och cykelstråk mellan Jonstorp och omgivande byar. Dessa 

åtgärder bedöms kunna utveckla friluftslivsvärdena inom planområdet samt är i linje med 

riksintressets syften.  

Planförslaget innebär att en vall för skydd mot översvämningar anläggs i enlighet med den 

klimatutredning som genomförts (DHI Sverige, 2022). Vallen kommer bli en meter hög och kan 

användas som promenadstråk. Även erosionsskydd kommer uppföras. Erosionsskyddet behöver 

utformas på sådant sätt allmänhetens tillgång till friluftsliv inte påverkas negativt och därmed 

motverkar riksintressets syften.  

Sammantaget bedöms att planförslaget medför obetydlig till möjlig positiv påverkan på riksintressets 

värden.  

6.4 Högexploaterad kust  
Längst hela Skånes kust, fem kilometer ut i vattnet och två-tre kilometer inåt land, stäcker sig 

Riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § miljöbalken. Syftet med riksintresset är att 

skapa och bevara det allmännas tillgänglighet till kusten. 

Planområdet ligger i sin helhet inom riksintresset. Planförslaget innehåller ett markreservat för den 

vall för skydd mot översvämningar som föreslås i den klimatutredning som genomförts (DHI Sverige, 

2022). Reservatet är ca 11 ha men vallen kommer endast anläggas inom en mindre del av detta 

område. Därtill paneras ett erosionsskydd inom riksintresset. De förslag på utformning av 
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anläggningarna som tagits fram ger fortsatt tillgänglighet till området för allmänheten. Sammantaget 

bedöms planförslaget därför medföra obetydlig påverkan på Riksintresse högexploaterad kust. Det är 

dock viktigt att i anläggningsfasen säkerställa att de åtgärder som föreslås för fortsatt tillgänglighet 

genomförs. 

6.5 Natura 2000-omåden  
Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden och har, till skillnad från övriga 

riksintresseområden enligt 4 kap. miljöbalken, inte pekats ut direkt i lagen utan förtecknas i särskild 

ordning enligt bestämmelser i 7 kap. 27 § miljöbalken (Boverket, 2022b). Enligt 7 kap. 28 § 

miljöbalken krävs tillstånd för vidtagna åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett 

natura 2000-område.  

Planområdet berör eller ligger i närheten av, tre Natura 2000-områden, Jonstorp-Vegeåns mynning, 

Skälderviken och Nordvästra Skånes havsområde, se Figur 6-2.  

 

 

Figur 6-2: Till vänster: Natura 2000-område Jonstorp-Vegeåns mynning, i mitten: Skälderviken och till höger Nordvästra 

Skånes kustområde. 

 

Jonstorp-Vegeåns mynning och Skälderviken består av långgrunda sandiga vikar med en bitvis stenig 

kustlinje med större och mindre block och klapperstensfält samt några mindre öar. Skälderviken är 

även mynningsområde för tre åar. Bevarandevärdena är främst de för fågellivet viktiga marina 

livsmiljöerna med rev, grunda bottnar som blottas vid lågvatten och laguner samt de öppna 

naturtyperna med våtmarker, sanddyner i olika utvecklingsstadier och de låglänta flacka 

strandområdena med månghundraårig hävd. Hot mot områdets värden är bland annat exploatering 

både inom och utanför området, ändrad hydrologiska förhållanden samt att friluftsliv kan verka 

störande för fågellivet (Länsstyrelsen Skåne, 2018a) (Länsstyrelsen Skåne, 2018b).  

Planförslaget innebär att en vall för skydd mot översvämningar anläggs upp till en nivå om +3 meter i 

enlighet med den klimatutredning som genomförts (DHI, 2022a). Varken vallen eller erosionsskyddet 

kommer placeras inom riksintressena men i nära anslutning till dessa. Planförslaget innebär även 

åtgärder som främjar friluftslivet. Påverkan på riksintresset från föreslagna åtgärder bedöms bli 

obetydlig men med en liten risk för negativ påverkan. För att undvika negativ påverkan på Natura 

2000-områdena är det därför viktigt att i planerings- och anläggningsfasen säkerställa att 

anläggningarna utformas så att hydrologin i området inte förändras eller störningar på fågellivet 

uppkommer.  

Norr om planområdet ligger Nordvästra Skånes havsområde som sträcker sig från kustnära vatten ut 

till ekonomisk zon. Djupet varierar mellan dryga tre meter till 46 meter. Mjukbottnar dominerar med 

inslag av hårdbottnar runt Kullen. Området har värdefull fauna med bland annat koralldjur och utgör 
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ett viktigt lekområde för torsk. Knubb- och gråsäl förekommer. Även tumlare förekommer under hela 

året och i högst antal under det varmare halvåret (Naturvårdsverket, 2022).På grund av avståndet 

bedöms planförslaget inte innebära någon risk för negativ påverkan på Natura 2000-området.  
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Kumulativa effekter är effekter som samverkar på olika sätt. De kan vara additiva, synergistiska eller 

motverkande och under olika tidsperspektiv; kort, medellång eller lång sikt. Effekterna kan vara både 

negativa och positiva. I bedömningen av kumulativa effekter för Jonstorps fördjupade översiktsplan 

görs en översyn gentemot nationell, regional och mellankommunal samverkan och utveckling. 

7.1 Miljökvalitetsnormer för vatten 
Vattenförekomsterna runt Jonstorp, liksom flera andra i kommunen, har en övergödningsproblematik 

där en av de viktigaste utsläppskällorna är jordbruk. Jordbrukets läckage av näringsämnen hanteras 

inte i den fördjupade översiktsplanen för Jonstorp. Planförslaget föreslår att vid ny bebyggelse bör 

dagvatten tas omhand lokalt och renas vid källan för att minimera belastningen på recipienten. 

Genom att jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse medför planförslaget att näringsläckage från 

jordbruksmark kommer att minska. Hur påverkan från dagvatten inom planområdet slutligen blir beror 

på flera ännu inte är klarlagda faktorer. Genom rätt utformning av dagvattenhanteringen finns goda 

förutsättningar att minimera påverkan från dagvatten. Sammantaget bedöms planförslaget bidra till en 

positiv kumulativ effekt på miljökvalitetsnormer för vatten tillsammans med andra planerade åtgärder 

för miljökvalitetsnormerna i Höganäs kommun.  

7.2 Nationell livsmedelsstrategi 
I takt med att befolkningen ökar och väldens åkerarealer minskar blir livsmedelsproduktionen allt 

viktigare. Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot 2030 har som övergripande måla att 

livsmedelsproduktionen ska vara konkurrenskraftig där den totala livsmedelsproduktionen ökar, 

samtidigt som relevanta nationella miljömål nås (Regeringskansliet, 2022). Höganäs kommun, liksom 

övriga kommuner i landet, har ett gemensamt ansvar för att värna jordbruksmarken som ett väsentligt 

samhällsintresse där varje minskning får en additiv effekt som minskar förutsättningarna att uppfylla 

nationella miljömål. 

I kommunens översiktsplan, Höganäs 2035, anges att förtätning och hushållning med markresurser är 

prioriterat för att säkerställa en långsiktigt hållbar användning av jordbruksmark. Den fördjupade 

översiktsplanen för Jonstorp anger att ny bebyggelse ska förläggas i nära anslutning till befintlig 

byggnation samt att fragmentering av jordbruksmark ska undvikas. Genom att planförslaget har 

förlagt ett större utbyggnadsområde på jordbruksmark bedöms genomförandet av planförslaget dock 

bidra till negativa kumulativa effekter gällande ianspråktagande av jordbruksmark tillsammans med 

andra områden i Höganäs kommun som planeras på jordbruksmark.  

7. Kumulativa effekter 
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Den fördjupade översiktsplanen ger sammantaget goda förutsättningar för en hållbar och 

miljöanpassad utveckling av Jonstorp enligt planförslagets tre övergripande mål; Det fungerande 

vardagslivet i Jonstorp, Det öppna och levande Jonstorp samt Det blågröna Jonstorp.  

Genom anpassningar i lokalisering av bebyggelse samt avsättning av mark för vallar, erosionsskydd 

och lokal dagvattenhantering möjliggör den fördjupade översiktsplanen en utveckling av Jonstorp som 

är anpassad till kommande höjda havsnivåer och framtida skyfall. Planförslaget bedöms medföra en 

ökad motståndskraft mot klimatförändringar. Det finns dock ett fortsatt behov av att utreda 

konsekvenserna av höjda grundvattennivåer dels gällande påverkan på bebyggelse och infrastruktur, 

dels gällande risk för spridning av föroreningar från deponi. Planen föreslår ett mätprogram för 

grundvattennivåerna och det pågår utredningar gällande vilka åtgärder som bör genomföras gällande 

deponin. Detta kan i framtiden leda till utvecklade strategier och åtgärder kopplade till dessa frågor. 

De åtgärder som föreslås i planen för att mildra konsekvenser av höjda havsnivåer och ökade skyfall 

har också en positiv effekt på vattenmiljön och miljökvalitetsnormer för vatten. Genom att 

planförslaget ger möjligheter att rena dagvattnet genom sedimentation i dammar och diken, samt 

genom fastläggning av föroreningar i växtlighet, minskar risken för negativ påverkan på recipient. 

Dessa åtgärder innebär att vattnet förväntas nå en reningsgrad som är minst lika god som i nuläget 

och därmed inte ger negativ påverkan på möjligheten att uppnå gällande miljökvalitetsnormer trotts att 

mer mark hårdgörs. Avsaknaden av åtgärder kopplat till höjda grundvattennivåer och havsnivåhöjning 

ger en osäkerhet kring deponin och dess eventuella påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten till 

följd av risk för läckage och erosion.  

 

Tabell 3: Översikt över förväntade konsekvenser. 

 

Miljöaspekter 

Konsekvenser av planförslaget 

Förväntade 
negativa 

Risk för 
negativa 

Obetydliga/ 
neutrala 

Möjlighet till 
positiva 

Förväntade 
positiva 

Klimatanpassning – 
översvämning och 
erosion 

     

Klimatanpassning – 
skyfall 

     

Klimatanpassning – 
grundvattenhöjning 

     

Vattenmiljö – påverkan 
på MKN 

     

Hushållning med 
naturresurser –
jordbruksmark 

     

 

8. Samlad bedömning 
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Planförslagets främsta negativa konsekvens är kopplat till att genomförandet av planförslaget innebär 

att jordbruksmark bebyggs. Påverkan är irreversibel och innebär därför att värden av kommunal 

betydelse försvinner permanent. Kommunen har dock utrett alternativa placeringar av bebyggelse 

under planprocessen och Jonstorps struktur tillsammans med översvämningsproblematik kopplat till 

framtida klimatförändringar ger begränsade möjligheter till utbyggnad i andra lägen. För att minimera 

den negativa påverkan är det viktigt att den strategi som föreslås i planen, att i första hand förtäta 

inom Jonstorp centrum och först därefter påbörja utbyggnad på jordbruksmark, följs. Vidare är det 

viktigt dialog med brukaren sker i enighet med vad som föreslås i planen för att minimera negativa 

konsekvenser i både planerings, bygg och driftsskede. 

Vallar och erosionsskydd kommer att uppföras inom, eller i anslutning till Riksintresse naturvård, 

Riksintresse Högexploaterad kust samt Natura 2000-område Jonstorp-Vegeåns mynning och Natura 

2000-område Skälderviken. Det planeras också för utveckling av de rekreativa strukturerna i området.  

I fortsatt arbete är det viktigt att analysera konsekvenserna av åtgärderna på riksintressena så att 

negativ påverkan minimeras. 
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Den fördjupade översiktsplanen för Jonstorp har inte pekat ut specifika miljömål. Planen lyfter dock att 

samhällsplanering har en viktig nyckelroll i flertalet av målen bland annat miljökvalitetsmålet om god 

bebyggd miljö samt etappmålen som exempelvis handlar om att öka andelen resor med gång-, cykel- 

och kollektivtrafik samt integrering av stadsgrönska i urbana miljöer. Istället lyfts följande globala mål 

enligt Agenda 2030 upp som särskilt relevanta för Jonstorp: 

• Mål 3: God hälsa och välbefinnande. 

• Mål 5: Jämställdhet. 

• Mål 11: Hållbara städer och samhällen. 

• Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna. 

• Mål 14: Hav och marina resurser. 

• Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald. 

 

I denna miljöbedömning har därför miljömål som bedömts vara relevanta för den fördjupade 

översiktsplanen valts ut för analys. För respektive miljömål redovisas också vilka globala mål som 

berörs. Bedömningen av måluppfyllelse görs för planförslaget och nollalternativet. Bedömningen görs 

utifrån följande bedömningsgrunder:   

 
Alternativet bedöms verka i miljömålets riktning.  

 Alternativet varken bidrar till eller försämrar möjligheten att uppnå målet.   

 
Alternativet bedöms motverka att målet uppfylls eller att planens möjlighet att 
bidra till målet uppfattas som otydligt och därmed osäkert. 

Tabell 4: Nedan redovisas en bedömning utifrån planförslagets respektive nollalternativets möjlighet att bidra till målet. 

Berörda mål enligt Agenda 2030 redovisas också. 

Miljömål Planförslaget Nollalternativ 

Begränsad 
klimatpåverkan 

    

 Genom en sammanhållen 
bebyggelse, plats för lokal service 

och förbättrad infrastruktur för gång- och 
cykel möjliggör planen för minskat 
bilåkande. 

 Bebyggelsen i nollalternativet 
bidrar men i något mindre grad 

då utbyggnaden blir mindre 
omfattande och mera spridd vilket ger 
sämre förutsättningar för ökad lokal 
service och kollektivtrafik. 

Ingen övergödning 

 

 Planförslaget innebär lokal 
fördröjning och rening av 

dagvattnet samt ianspråktagande av 
jordbruksmark vilket kan ge minskade 
utsläpp av övergödande ämnen. I övrigt 
saknas tydliga åtgärder för att t.ex. 
minska övergödning från jordbruksmark. 

Även nollalternativet innebär 
lokal fördröjning och rening 

av dagvattnet samt ianspråktagande 
av jordbruksmark, dock i mindre 
omfattning. I övrigt saknas tydliga 
åtgärder för att t.ex. minska 
övergödning från jordbruksmark. 

9. Måluppfyllelse nationella 
miljökvalitetsmålen 
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Levande sjöar och 
vattendrag 

Planförslaget påverkar inga sjöar 
och vattendrag fysiskt. Om den 

planerade lokala dagvattenhanteringen 
genomförs bör det inte heller ha negativ 
påverkan genom föroreningar.  

Nollalternativet påverkar inte 
heller sjöar eller vattendrag 

fysiskt. Även här finns riktlinjer om att 
plats för fördröjning av dagvatten 
både i befintliga och nybyggda 
områden skapas samt att arbete ska 
ske med att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna för vatten i 
kommunen.  

Grundvatten av 
god kvalitet 

 

  Den föreslagna bebyggelsen i 
planförslaget bör inte ha någon direkt 
påverkan på grundvatten. Det är viktigt 
att risker kopplat till höjda 
grundvattennivåer och spridning av 
föroreningar från deponi fortsatt utreds.  

Nollalternativet innehåller inte 
någon förändrad 

markanvändning som kommer att 
påverka grundvattentillgångar. 
Problematiken kring deponin finns 
även i nollalternativet. 

Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård 

 

Kommunen ska arbeta långsiktigt 
för en förbättrad havsmiljö genom 

att utöka arealen skyddad havsmiljö och 
förbjuda bottentrålning och exploatering 
av havsbottnarna. Planen innebär också 
att Jonstorps kuststräcka inte 
exploateras. 

Nollalternativet innebär en 
planeringsinriktning som 

innebär att de obebyggda 
kuststräckorna mellan orterna från 
exploatering skyddas samt ett 
långsiktigt arbete för en förbättrad 
havsmiljö. 

Myllrande 
våtmarker 

 

Planförslaget har ingen direkt 
påverkan på Skäldervikens 

våtmark. För att negativ påverkan från 
föroreningar inte ska ske är det viktigt att 
den lokala dagvattenhanteringen 
genomförs och att åtgärder kopplat till 
deponi sker. 

Nollalternativet bedöms ha 
liknande påverkan på 

miljömålet som huvudalternativet.  

Levande skogar 

 

 Planområdets naturreservat och 
skogsområden bevaras. 

Nollalternativet bedöms ha 
liknande påverkan på 

miljömålet som huvudalternativet 

Ett rikt 
odlingslandskap 

 

Planförslaget innebär att 
jordbruksmarks tas ur produktion 

och att värden av kommunal betydelse 
kopplat till framtida livsmedelsproduktion 
försvinner. 

 Även nollalternativet innebär 
att jordbruksmarks tas ur 

produktion och att värden av 
kommunal betydelse kopplat till 
framtida livsmedelsproduktion 
försvinner, dock i mindre omfattning. 

God bebyggd miljö 

 

 Planförslaget innebär att en 
effektiv bebyggelsestruktur kan 

skapas i Jonstorp med god tillgång till 
service, grönområden och möjlighet till 
gång och cykel. Förslaget innebär också 
att risker kopplat till erosion och framtida 
höjda vattennivåer delvis förebyggs. 
Dock kan problematik kopplat till en 
tätare stadsstruktur tillkomma såsom 
ökade bullernivåer.  

Nollalternativet bedöms ha 
liknande påverkan på miljömålet 

som huvudalternativet. Dock är 
bebyggelsestrukturen något mer 
utspridd. 
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Ett rikt växt- och 
djurliv 

 

Planförslaget innebär att 
grönområden bevaras och 

utvecklas. Biologisk mångfald gynnas till 
exempel genom att pollinerare främjas 
på Gerdas äng.  

Nollalternativet innebär ett 
övergripande ställningstagande 

om att bevara och utveckla 
sammanhängande gröna stråk.   
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Enligt 6 kap. 11 § punkt 7 miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en redogörelse 

för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som 

genomförandet av planen eller programmet medför. Det finns också krav på att redovisa dessa 

åtgärder antingen i beslutet att anta planen eller programmet, eller i en särskild handling i anslutning 

till beslutet. (6 kap. 16 § miljöbalken) 

När en plan eller ett program som omfattas av kravet på en strategisk miljöbedömning har antagits, 

ska den beslutande myndigheten eller kommunen skaffa sig kunskap om den betydande 

miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet faktiskt medför. Anledningen till detta 

är att så tidigt som möjligt fånga upp sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte har 

identifierats så att den går att avhjälpa. (6 kap. § 19 miljöbalken) 

Det yttersta ansvaret för uppföljningen har den kommun eller myndighet som har antagit planen eller 

programmet.  

För den fördjupade översiktsplanen för Jonstorp bedöms följande som särskilt viktigt att följa upp: 

• Att erosionsskydd uppförs i Jonstorps erosionsdrabbade delar och att skyddet ger önskad 

effekt. 

• Att ett mätprogram för grundvattennivåer i Jonstorp upprättas och att det, om mätningarna 

visar att behov finns, tas fram en strategi för hur kommunen ska hantera bostadsbebyggelsen 

i Revet efter år 2100. 

• Att risker för negativ påverkan på riksintresse för Naturvård samt Natura 2000 - områden vid 

uppförande av vallar som översvämningsskydd utreds och åtgärder vidtas för att minimera 

negativ påverkan. 

• Att frågan gällande risker kopplade till deponin och framtida höjda havs- och 

grundvattennivåer utreds samt att åtgärder för att undanröja dessa risker genomförs. 

• Att den bebyggelsestrategi som föreslås i den fördjupade översiktsplanen för att undvika 

onödig exploatering av jordbruksmark följs. Det vill säga att börja med förtätningen av 

Jonstorp centrum innan exploatering i västra Jonstorp påbörjas samt att bebyggelsen inte 

sprids över jordbruksmarken utan byggs sammanhållen. 

I Hållbarhetsbedömning (inkl. MKB) för Höganäs kommuns översiktsplan 2035 lämnades flera förslag 

som även är av relevans för den fördjupade översiktsplanen för Jonstorp och de områden som 

bedömts i denna miljöbedömning: 

• Kommunen ska utreda risker i samband med bebyggelseutveckling så att människors hälsa 

eller miljön inte utsätts för risker eller stora påfrestningar. Det gäller exempelvis att utreda 

buller vid tätortsutveckling, riskfrågor kopplat till utveckling i närheten av primär och sekundär 

led för farligt gods, riskfrågor kopplat till exploatering angränsande miljöstörande 

verksamheter, exploatering som berör potentiellt förorenade områden samt områden 

utpekade med risk för erosion, skred, ras och översvämning.  

• Lokalisering och utformning av bebyggelse, infrastruktur och allmänna platser ska förebygga 

att människor och egendom drabbas av olyckor.  

10. Förslag till uppföljning 
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• Kommunen ska, vid planering och exploatering längs kusten, följa upp att åtgärder vidtas för 

att undvika risker kopplade till ett förändrat klimat och översvämningsrisk. Detta är i synnerhet 

viktigt för nya och befintliga samhällsfunktioner och ny bebyggelse i Jonstorp.  

• Kommunen ska följa upp att tillgången på grönytor för klimatreglerande effekter är tillräcklig. 

En funktionell grönstruktur ska prioriteras efter deras potential att bidra med värden och 

tjänster för människan och för ekosystemet som helhet.  

• Kommunen ska utreda och säkerställa och följa upp att dagvattenhanteringen i 

utbyggnadsområden och områden som förtätas är tillfredställande så att vattenmiljöer inte 

påverkas negativt och att miljökvalitetsnormer inte försämras.  

• Kommunen ska utreda, säkerställa, samt följa upp att vattenmiljöer inte påverkas negativt och 

att miljökvalitetsnormer för ytvatten förbättras avseende både ekologisk och kemisk status.   

• Kommunen ska följa upp hanteringen av jordbruksmarken så att tillgången på brukbar mark 

långsiktigt tryggas.  
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Ordlista 
IPCC 

IPCC - Intergovernmental Panel of Climate Change - är FN:s mellanstatliga klimatpanel som 
sammanställer det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringar, 
konsekvenser, sårbarhet och möjliga lösningar.  

 

RCP 

”Representative Concentration Pathways (RCP) är scenarier över hur växthuseffekten kommer 
att förstärkas i framtiden. Det benämns strålningsdrivning och uttrycks som watt per 
kvadratmeter (W/m2). RCP-scenarierna benämns med den nivå av strålningsdrivning som 
uppnås år 2100; 2,6, 4,5, 6,0 eller 8,5 W/m2.” (citat från Vad är RCP? | SMHI) 

RCP8.5 representerar fortsatt höga utsläpp av koldioxid, det värsta av de fyra scenarierna. 
Klimatavtal, teknikutveckling och politiska beslut om koldioxidutsläpp kan påverka vilket scenario 
som kommer vara mest likt verkligheten i framtiden.    

 

RH2000 

RH 2000 är Sveriges nationella höjdsystem sedan 2005 (Höjdsystem och vattenstånd | 
SMHI).  När vattenståndet anges i RH 2000 beskrivs havsnivåns höjd relativt den fixa landpunkt 
som utgör nollnivån i systemet. Om havsnivån stiger över tid är havsnivåhöjningen snabbare än 
landhöjningen på den aktuella platsen. Medelvattenståndet uttryckt i RH 2000 förändras över tid. 
Medelvattenståndet uttryckt relativt medelvattenståndet är per definition alltid noll, detta 
referenssystem kallas RW efter engelskans Relative Water level. Ibland används enheten meter 
över havet (möh) när man beskriver en höjdnivå i RW. Vattenståndet i RW fluktuerar kring 
nollnivån. Vill du räkna om vattenstånd angivna i RH 2000 till värdet relativt medelvattenståndet 
(RW) gör du såhär: Ta vattenståndet (i RH 2000) minus värdet för årets beräknade 
medelvattenstånd (i RH2000). SMHI tar fram värdet för det beräknade medelvattenståndet (i 
RH2000) varje år vid respektive mätstation där havsvattenstånd observeras (Årets 
medelvattenstånd | SMHI). 

 

Medelvattenstånd 

Medelvattenståndet är medelvärdet av havsvattenytans nivå över en längre period. Medelvärdet 
förändras över lång tid och rör sig längs en trendlinje. SMHI beräknar varje år 
medelvattenståndet vid mätstationerna där havsvattenstånd observeras. Det beräknade 
medelvattenståndet publiceras varje år för respektive station (Årets medelvattenstånd | SMHI). 
Medelvattenståndet angett i RW är dock alltid noll (se RH2000). 

 

100-årshögvatten 

Ett 100-årshögvatten är ett högvatten som har en statistisk återkomsttid på 100 år. Detta 
innebär att nivån uppnås eller överträffas i genomsnitt en gång per 100 år. Hur högt 100-
årshögvattnet är varierar mellan olika platser, bland annat beroende på hur utsatt platsen är för 
stormar, vinduppstuvning och om platsen är exponerad mot öppet hav eller ligger mer skyddat 
innanför trånga sund.  
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Ett 100-årsregn har också en statistisk återkomsttid på 100 år, men avser en intensitet (hur 
mycket regn som faller under ett visst antal timmar). 

 

Vinduppstuvning 

Vinduppstuvning är en temporär höjning av vattenståndet då kraftiga pålandsvindar pressar 
vattnet mot kusten. Denna effekt blir signifikant i vikar. Ett exempel på en vik där 
vinduppstuvning är påtagligt är Skälderviken. Vid en öppen rak kustlinjen ger inte 
vinduppstuvningen någon signifikant nivåhöjning. 

 

Våguppstuvning 

Våguppstuvning orsakar en lokal höjning av vattenytan i grundområdet nära strandlinjen där 
vågorna bryter. Våguppstuvning kan, precis som vinduppstuvning, ge ytterligare förhöjning till ett 
högvatten vid storm, men denna kan även vara signifikant på raka kustlinjer och inte bara i vikar. 
Våguppstuvningen har både en statiskt och en dynamisk komponent, se kapitel 4.2. 

 

Våguppspolning, våguppsköljning 

Våguppspolning och våguppsköljning är samma sak och beskriver de enskilda vågtopparnas 
bidrag till att höja vattennivån momentant då vågen kommer in över land, innan vågen faller 
tillbaka mot havet. När vattenlinjen rör sig upp och ner på en badstrand vid normalt väder är det 
våguppspolning man ser. Vid storm kan uppspolningen vara en säkerhetsrisk.  

 

Vågöverspolning 

Om en våg spolar upp på en strand och över en sanddyn med lägre marknivå bakom kallas 
detta för vågöverspolning. Samma term används om en våg spolar över vatten till insidan av en 
vågbrytare eller översvämningsskydd. 
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1 Sammanfattning  
Syftet med föreliggande utredning är att uppdatera de tidigare gjorda utredningarna när det 
gäller klimatrelaterad påverkan med nya rön samt att göra en mer detaljerad studie av tätorterna 
Höganäs och Jonstorp. Utredningen för Höganäs tätort redovisas i en separat rapport (DHI, 
2021). 

IPCC (2019) har publicerat nya beräknade havsnivåer till följd av klimatförändringar och även 
förlängt sina tidigare prognoser från 2100 till 2300. 

Boverket har kommit ut med två vägledningar som kan sammanfattas enligt nedan (Boverket, 
2018 och 2019): 

• Kommunen behöver själv avgöra hur stora översvämningsrisker området tål med 
hänsyn till hur känslig och kritisk verksamhet/infrastruktur som planeras i området 

• Kommunen behöver själv avgöra med vilken återkomsttid och hur långt in i framtiden 
som riskerna ska beräknas utifrån platsens och bebyggelsens förutsättningar. 

• Boverket rekommenderar att beräkningarna baseras på RCP 8.5 för att ta hänsyn till 
klimatprognosernas osäkerheter. 

• Boverket bedömer att framtida skyddsåtgärder bör kunna utgöra en grund för 
bebyggelse om kommunen kan visa att det är mycket sannolikt att skyddet kommer att 
genomföras (hur stort behovet av skydd är i området, rådighet, politiska 
ställningstaganden, inkludering i översiktsplanen till exempel) 

• Det finns inte tillräckligt med kunskap kring kusterosion och metoder för att beräkna 
denna i ett framtida klimat för att kunna ge några rekommendationer utan Boverket 
konstaterar att det är svårt för kommuner och länsstyrelser att avgöra om området 
riskerar att påverkas av erosion.  

Nedan följer sammanfattningar för resultaten av följande utredning för Jonstorp. 

När det gäller medelvattennivåerna för Jonstorp utgör de inga översvämningsproblem förrän år 
2200 i RCP8.5. I det scenariot ligger flera kvarter i öster, kring Idrottsvägen, permanent under 
vatten. Marken blir dock snabbt högre och stora delar av Jonstorp är beläget på över 5 m. 3-
meters kurvan går ungefär där Lindesvägen möter Idrottsvägen. 

Höga grundvattennivåer till följd av stigande medelhavsnivå kan ge problem i samma område 
redan år 2100 i både RCP2.6 och 8.5 men i lite större omfattning i den senare. År 2200 är 
problemen större och framför allt i RCP8.5 är det problematiskt höga grundvattennivåer i 
området då. 

Vid ett 100-års högvatten beräknas det bli problem vid Idrottsvägen redan idag och det är bara 
en liten ökning av översvämningsområdet till år 2100. Däremot är översvämningsområdet i östra 
Jonstorp större år 2200 vid RCP8.5. 

Våguppspolningen förväntas inte leda till några större problem med vågöverspolning, eftersom 
det inte finns någon tröskel som kan spolas över. 
 
Däremot kan vågor orsaka erosion i strandlinjen som kommer förvärras i framtiden på de 
sträckor som redan idag är erosionsutsatta. Ytterligare områden kan komma att påverkas 
negativt av erosion men det är svårt att prognostisera. 
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1.1 Slutsatser och rekommendationer 

Det är viktigt att vara medveten om de osäkerheter som finns när det gäller klimatrelaterade 
prognoser. Men lika viktigt är det att vara medveten om de parametrar som inte är osäkra – 
topografin är uppmätt och säker och lågt liggande områden är alltid utsatta för 
översvämningsrisker medan högre områden ligger bättre till. Således är större delen av 
Jonstorp på säker mark.  

Vi bedömer utifrån beräkningarna i denna utredning och tillgängliga prognoser att de största 
översvämningsriskerna på längre sikt är i Höganäs tätort östra delar då vattnet kommer in från 
öster, alltså från Jonstorp. Kan man via någon redan idag upphöjd vägbank stoppa 
översvämningsrisken från öster vore detta lämpligt. För de östra delarna av Jonstorp skulle ett 
längre kustskydd behövas för att skydda från både havet och Görslövsåns dalgång. 

När det gäller erosion är osäkerheterna i prognoserna mycket stora, där kan man bara vara 
medveten om problematiken och se till att de kuster där man vill förhindra att strandlinjen 
förflyttar sig inåt land är skyddade. Detta gäller såklart bara om det finns ett erosionsproblem på 
sträckan. 

Det är också viktigt att poängtera att även om det är många osäkerheter i hur stora 
konsekvenser det blir av klimatförändringarna så är processen långsam. Är man medveten och 
har genomförbara planer kan man se till att skydden anläggs i god tid och inte görs onödigt 
höga i förtid. 

Som nämnts i resultaten bedöms inte våguppspolning vara något större problem så som 
kustlinjen ser ut idag i Jonstorp. Om det däremot byggs vallar eller murar som skydd för 
översvämning ska man vara medveten om att överspolning kan ske och hamna bakom skyddet 
om dessa inte dimensioneras och utformas på ett genomtänkt sätt. Översvämningsskydd mot 
havet måste alltid också integreras med ett helhetstänk kring vattnet i staden så att man inte 
förvärrar problem vid exempelvis skyfall. 

Det blir markant stora skillnader mellan RCP2.6 och RCP8.5, det är därför av mycket stor vikt att 
följa den närmaste tidens politiska beslut och teknikutveckling som kommer vara avgörande för 
världens kustsamhällen flera hundra år framåt i tiden. 

Det rekommenderas att kommunen utreder hur en översvämning från öster kan stoppas från att 
nå Höganäs östra delar. 

Det rekommenderas även att kommunen utreder hur de östra delarna av Jonstorp kan skyddas 
från översvämning. 

För att beräkna erforderlig höjd på översvämningsskydd rekommenderas att en lokal vågmodell 
och detaljerad våguppspolningsmodell tas fram. 

Vidare rekommenderas att observera kustlinjens förändring på längre sikt för att i god tid kunna 
agera på eventuell problematisk erosion. 
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund och syfte 

Höganäs kommun har tidigare utrett klimatrelaterade effekter avseende stigande hav, erosion 
och höga grundvatten översiktligt för hela kommunen i flera utredningar (Höganäs kommun, 
2011; DHI, 2013; Sweco, 2017). Nya prognoser och rekommendationer när det gäller stigande 
hav har presenteras sedan de tidigare utredningarna färdigställs och kommunen önskar därmed 
även att uppdatera befintligt material enligt dessa (IPCC, 2019; Boverket, 2018; Boverket, 2019) 
för tätorterna Höganäs och Jonstorp. 

I Jonstorp behöver de befintliga utredningarna kompletteras med nivåer fram till 2200 till den 
fördjupade översiktsplanen som kommunen arbetar med att ta fram. Området omfattar tätorten 
mellan Görslövsån och Rekekroken. 

Kommunen önskar ta fram underlag både för klimatscenario RCP2.6 och scenario RCP8.5. 
Underlagen ska omfatta stigande hav (medelnivå), extrema nivåer i havet, våguppspolning, 
erosion och grundvatten.  

När det gäller bakgrundsfakta om till exempel klimatmodeller, vind, vattenstånd och vågor, 
geologi och olika kusttyper, hänvisas till tidigare gjorda utredningar. Endast nya rön och 
uppdateringar redovisas i denna utredning. 

 

2.2 Sammanfattning tidigare utredningar 

2.2.1 Klimat-PM Höganäs, 2012 
Kommunen tog under 2012 fram ett översiktligt Klimat-PM som omfattar stigande havsnivåer 
och erosion i kommunen.  

Sammanfattningsvis konstateras i Klimat-PM att Höganäs kommer att påverkas av 
klimatförändringen på många olika sätt, framförallt genom mer vatten och ett varmare klimat. 
Klimatförändringen förväntas leda till mer regn, mer omfattande erosion samt stigande havs- 
och grundvattennivåer. I dokumentet förutsätts att havsnivån förväntas stiga upp till en meter de 
kommande 100 åren.  

Man utgår också från att ett högvatten med 100 års återkomsttid adderar 167 cm till högvattnet. 
Till det kommer vinduppstuvning, våguppstuvning och våghöjder på sammanlagt 80 cm i 
extrema fall. De senare är dock mycket osäkra och bör endast ses som uppskattningar. 

En höjd medelvattennivå bedömdes i Klimat-PM Höganäs inte vara något omfattande problem 
för kommunen, utan problem bedöms komma att uppstå vid extrema händelser när 
vattenståndet kortvarigt är högt.  

I dokumentet listas ett antal särskilt riskutsatta områden eller samhällsfunktioner, som riskerar 
att drabbas i samband med högvattensituationer. Bland dessa nämns Görslövsån med biflöden, 
bebyggelse och infrastruktur i östra Höganäs samt områden omkring Jonstorp och Farhult. 
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2.2.2 Översiktlig klimatanalys för Höganäs kommun, 2013 
DHI tog 2013, för kommunens räkning, fram en mer omfattande men ändå översiktlig analys för 
hela Höganäs kommun avseende stigande hav, erosion, extrema regn och höga 
grundvattennivåer. 

Resultaten från studien ger ett översiktligt underlag för vilka områden som bör undvikas vid 
nyexploatering och vilka som kräver en mer detaljerad studie av översvämningsriskerna. 
Resultaten ger även en bild av vilka områden i befintlig bebyggelse som löper risk att 
översvämmas idag och i framtiden.  

I rapporten förutsätts att havsnivån förväntas stiga med 1 m till år 2100, vilket då det 
kompenseras för den landhöjning som sker i Höganäs resulterar i en havsnivåhöjning med 
85 cm relativt dagens nivåer. Om denna ökning läggs till dagens extremnivåer fås att framtida 
vattenstånd med 10 – 100 års återkomsttid varierar mellan 237 och 271 cm. I rapporten 
redovisas resultat från en dynamisk simulering av översvämningsförloppet som visar att ju 
längre in på land man kommer, desto mindre blir översvämningen. Detta för att vattnet inte 
hinner ta sig så långt på grund av friktion. Skillnaden mellan översvämningsnivån (svart linje) 
och översvämmad yta med dynamiken inräknad visas i Figur 1. 

 

Figur 1 Maximal översvämningsutbredning uppströms väg 112 längs Görslövsån i 
samband med ett framtida 100-års vattenstånd med varaktighet motsvarande 
adventsstormen den 27 november 2011. Observera att den maximala 
utbredningen och vattendjupet nedströms väg 112 inträffar vid en tidigare 
tidpunkt. (Från DHI, 2013). 

Samtliga kommunens hamnområden och bebyggelse i Viken, Höganäs och Jonstorp ligger 
under framtida 100-årsnivå.  

Den förhärskande sedimenttransportriktningen är sydgående längs den västra kusten 
(Öresundskusten) och östgående längs den norra delen av kusten (Skäldervikskusten).  

I rapporten konstateras att det är sandiga partier längs kommunens kust som kommer att vara 
mest utsatta för framtida förändringar. Längs dessa avsnitt kommer erosion att uppstå som en 
följd av medelvattennivåhöjningen i havet. Enligt Bruuns formel och uppskattningen om ett 
förhållande på 1/100 mellan medelvattennivåhöjning och strandlinjeförflyttning uppskattas att 
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strandlinjen kan komma att förflyttas så mycket som 85 m inåt land längs sandiga kuststräckor, 
baserat på en medelvattennivåhöjning på 85 cm till år 2100.  

Eftersom flera av de erosionsutsatta sträckorna längs Höganäs kust redan idag är försedda med 
kustskydd, främst i form av stenskoningar, kommer det i första hand att vara nya områden som 
kommer att drabbas i framtiden. Den erosion som förväntas ske till följd av en 
medelvattennivåhöjning kommer att ske gradvis i takt med att havet stiger. Dock kan kraftig 
erosion uppstå stötvis i samband med kraftiga stormar.  

Rapportförfattarna konstaterar att de idag existerande strandskydden kommer att behöva 
förstärkas som en följd av ökad belastning.  

En strandlinjeanalys togs fram under utredningen baserat på en karta från 1917 samt flygfoton 
från 1940 respektive 2010. Denna pekar ut i stort sett hela området vid Höganäs tätort som 
oförändrat i erosionshänseende. Ett mindre område precis norr om utfyllnaden väster om 
hamnen, vid Långörsrevet, pekas ut som påbyggnadsområde, vilket kan förklaras av att revet 
fungerar som en hövd och fångar upp sand som rör sig i en förhärskande sydgående riktning 

I rapporten har områdena kring Jonstorp och Nyhamnsläge pekats ut som mest utsatta, där 
erosionsskador finns redan idag. Sammanfattningsvis kommer de platser som idag har problem 
med erosion att få fler problem i framtiden, om det inte byggs nya skydd och befintliga skydd 
kompletteras. 

En avgränsning i grundvattenanalyserna är att stigande medelhavsnivåer inte tas hänsyn till. 
Analysen antar att bebyggelse i tätort har en fungerande dränering som håller grundvattennivån 
på ett avstånd av 1,5 m från markytan. 

2.2.3 Höganäs kustförvaltningsplan, 2017 
Under 2017 tog Sweco fram ett förslag till Kustförvaltningsplan för hela Höganäs kommun, 
vilken baserade sig på de två tidigare nämnda utredningarna samt nya analyser och 
beräkningar. I rapporten beskrivs också skillnaden mellan olika typer av hot såsom en höjd 
medelvattenyta, tillfälligt höga stormnivåer, vågor och erosion. Vidare presenteras olika typer av 
åtgärder och dess för- och nackdelar samt lämpliga användningsområden. 

Kustförvaltningsplanen innehåller en kompletterande strandlinjeanalys baserad på 
vegationslinjens förflyttning på flygfoton från 2008 och 2014.  

En beräkning av strandlinjens tillbakadragning vid stigande havsmedelnivå gjordes med Bruuns 
formel och visas i samma karta som strandlinjeanalysen (Figur 2). Sträckor som vid 
beräkningarna redan hade erosionsskydd utelämnades. Sweco (2017) beskriver att Jonstorp 
har varit utsatt för erosion under lång tid och en stigande havsmedelnivå förväntas förvärra 
situationen ytterligare. Man bedömer att på sikt kommer kuststräckan att behöva skyddas, för att 
undvika att erosionen når fram till byggnader och infrastruktur. Läget beskrivs också som akut 
för ett par fastigheter öster om och ett par fastigheter väster om hamnen. 

Det bör dock noteras att beräkningarna med Bruuns formel är mycket osäkra, liksom den 
tidigare använda tumregeln att en meters medelhavsnivåstigning resulterar i 100 m förskjutning 
av strandlinjen på grund av erosion. 
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Figur 2 Vegetationslinjeanalys 2008-2014, området vid Jonstorp (från Sweco, 2017). 

2.3 Uppdaterade klimatscenarier och nya vägledningar 

2.3.1 IPCC 
Uppdaterade scenarion från IPCC 2019 gäller framför allt för framtida globala havsnivåer från år 
2050 fram till 2100. Ett nytt tillägg med beräkningar från 2100 till 2300 är även presenterat. 
Detta kan ses illustrerat i Figur 3. Scenarierna RCP2.6 samt RCP8.5 redovisas i figuren. Dessa 
baseras på olika samhällsutveckling i världen både vad gäller politiska beslut och 
teknikutveckling. Det finns fler scenarier mellan dessa. Notera att scenarierna är relativt lika 
fram till år 2100, men att det blir större skillnad ju längre in i framtiden prognosen gäller. RCP8.5 
ger också ett betydligt större osäkerhetsspann än RCP2.6. 

 

Figur 3 Beräknad global havsnivåhöjning (SLR) fram till år 2300 (IPCC 2019). 
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De gamla (IPCC, 2013) och nya värdena presenteras i Tabell 1 nedan, för de år som redovisats 
i tidigare utredningar samt tillägget 2200 i föreliggande utredning. De nya prognoserna är något 
högre än de tidigare, framför allt på grund av att man förbättrat prediktionerna för avsmältning av 
landis och glaciärer. 

Tabell 1 Värden, relativt till RH2000, på globala havsnivåer från IPCC 2013 samt IPCC 
2019. I IPCC 2013 fanns inte användbara scenarion längre än år 2100 
presenterade. 

År RCP2.6 [m] 
2013 

RCP2.6 [m] 
2019 

RCP8.5 [m]  
2013 

RCP8.5 [m] 
2019 

2020 0,08 0,08 0,08 0,08 
2050 0,22 0,24 0,25 0,32 
2100 0,44 0,44 0,74 0,84 
2200 - 0,65 - 2,06 

 

2.3.2 Boverket 
Boverket har under de senare åren tagit fram två för uppdraget relevanta tillsynsvägledningar: 

• Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker, (Rapport 2018:8) 

• Tillsynsvägledning avseende risken för skred och erosion (Rapport 2019:9) 

Syftet med Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker (2018) är att skapa 
förutsättningarna för att ny bebyggelse blir långsiktigt hållbar och att länsstyrelsernas tillsyn blir 
samordnad och förutsebar. 

Vägledningen baseras på plan- och bygglagen (PBL), som ställer krav på att bebyggelse ska 
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till jord, berg och 
vattenförhållanden och med hänsyn till risken för olyckor, översvämning och erosion. Rapporten 
inleds med att poängtera att vatten har idag ”en svårslagen attraktionskraft när vi väljer 
boendemiljö och det finns ett högt tryck på att utveckla boende och stadsmiljöer i vattennära 
lägen. Ur ett översvämningsperspektiv är detta inte alltid optimalt.”. Boverket skriver också att 
”många platser som är lämpliga för bebyggelse under dagens förhållande kan antas bli 
olämpliga i framtiden med hänsyn till risken för översvämning. De stora osäkerheterna i hur 
snabbt klimatet förändras, och hur omfattande effekter ett förändrat klimat för med sig, innebär 
besvärliga utmaningar för den fysiska planeringen.” 

Boverket förtydligar också från PBL: ”Det är risken för översvämning som enligt PBL ska 
bedömas. I det ligger att sammanväga både sannolikheten för översvämning och konsekvensen 
av översvämningen. I vissa fall kan det vara motiverat att acceptera en högre sannolikhet för 
översvämning, under förutsättning att konsekvenserna bedöms kunna hanteras på ett 
godtagbart sätt.” Boverket kommenterar därför att det bör finnas en flexibilitet och möjlighet till 
platsspecifik bedömning.  

Boverket bedömer att ”det i många planer är rimligt att vid en bedömning av 
översvämningsrisken initialt utgå från förväntad havsnivåhöjning vid ett utsläppsscenario 
motsvarande RCP 8,5” för att hantera osäkerheterna i klimatprognoserna. Boverket hänvisar till 
en visningstjänst hos SMHI för högsta havsnivån vid extrema händelser, denna finns dock inte. 
SMHI bekräftar även på e-mail (2021-05-03) att någon sådan visningstjänst inte finns, att det är 
komplicerade frågor och att de under året ska jobba med en förstudie tillsammans med MSB 
och Boverket för att komma vidare med prognoser kring ”högsta havsnivån”. 
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För att kunna bebygga områden som ligger i områden med allt för stor översvämningsrisk krävs 
framtida skyddsåtgärder. I vissa fall är det lämpligare att skyddsåtgärderna anläggs som 
storskaliga skydd utanför planområdet. Boverket skriver ”Att anlägga denna typ av storskaliga 
skydd kräver ofta lång tid av planering och projektering, och olika tillståndsprocesser kan vara 
utdragna. I vissa fall behövs inte skydden förrän havet når nivåer som förväntas inträffa om 50-
60 år. Att anlägga och förvalta skydden redan idag kan därför anses vara ineffektivt 
resursutnyttjande.”. 

Boverket fortsätter också angående skyddsåtgärder: ”Så som PBL är skriven, och utifrån 
förarbetena till lagen, är det idag svårt, kanske omöjligt, att reglera och ha planbestämmelser 
som medger ett adaptivt förhållningssätt. Bland annat för att planens genomförandetid ofta 
utgått innan skydden behöver byggas och för att det är svårt att visa att skydden verkligen 
kommer att genomföras när de väl behövs. När länsstyrelsen bedömer risken för översvämning i 
planen måste det i princip vara säkerställt att skydden kommer att vara på plats när de behövs.” 

Boverket gör bedömningen att det ”i vissa fall kan gå att beakta framtida skyddsåtgärder vid 
länsstyrelsens bedömning av översvämningsrisker i detaljplan”. 

Boverkets slutliga tillsynsvägledning gällande framtida skyddsåtgärder lyder ”Om framtida 
skyddsåtgärder utanför planområdet krävs för att en bebyggelse ska anses lämplig måste det 
ställas mycket höga krav på kommunen att visa att skydden kommer att uppföras. Det krävs 
således att kommunen utreder och kan visa att skydden är genomförbara ur tekniskt, 
ekonomiskt och juridiskt perspektiv. För att bedöma översvämningsrisken vid tillsynen måste 
länsstyrelsen i dessa fall bedöma hur sannolikt det är att skydden verkligen kommer att uppföras 
i framtiden. Aspekter som kan påverka hur sannolikt det är att skydden kommer att uppföras kan 
exempelvis vara att kommunen själv äger stora värden i området som är beroende av skydd 
eller att det i området redan idag finns stora allmänna värden som är beroende av skydd. Att 
kommunen har rådighet över marken för de framtida skydden och att det finns tydliga politiska 
ställningstaganden från kommunfullmäktige kan också vara viktiga aspekter att beakta för att 
bedöma att skydden med stor sannolikhet kommer att uppföras. Avsikten att uppföra skydden 
bör komma till uttryck i kommunens översiktsplan vilket ger stöd för att frågan kommer att 
hanteras fortsättningsvis i PBL-processen”.  

Från Boverkets Tillsynsvägledning avseende risken för skred och erosion (2019) finns tyvärr inte 
mycket rekommendationer kring erosion från havet. Boverket konstaterar att det fortfarande 
saknas mycket kunskap och metodik för att på ett standardiserat sätt kunna beakta de ändrade 
förutsättningar som ett förändrat klimat kan förväntas medföra. 

Boverket skriver: ”Geotekniska säkerhetsfrågor kopplade till kusterosion har historiskt inte 
uppmärksammats på samma sätt som stabilitetsfrågor i övrigt. I dagsläget saknas vägledning 
eller rekommendationer kring metoder, omfattning och arbetsgång för utredningar av hur mycket 
strandlinjen kan förskjutas in mot land till följd av global havsnivåhöjning och stigande 
medelvattenstånd. Det är därför väldigt svårt både för kommuner och länsstyrelser att avgöra 
om ett planområde lokaliserat i anslutning till en erosionskänslig kust framöver riskerar att 
påverkas av erosion.” 

Kortfattat innebär de två vägledningarna från Boverket: 

• Kommunen behöver själv avgöra hur stora översvämningsrisker området tål med 
hänsyn till hur känslig och kritisk verksamhet/infrastruktur som planeras i området 

• Kommunen behöver själv avgöra med vilken återkomsttid och hur långt in i framtiden 
som riskerna ska beräknas utifrån platsens och bebyggelsens förutsättningar. 

• Boverket rekommenderar att beräkningarna baseras på RCP 8.5 för att ta hänsyn till 
klimatprognosernas osäkerheter. 
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• Boverket bedömer att framtida skyddsåtgärder bör kunna utgöra en grund för 
bebyggelse om kommunen kan visa att det är mycket sannolikt att skyddet kommer att 
genomföras (hur stort behovet av skydd är i området, rådighet, politiska 
ställningstaganden, inkludering i översiktsplanen till exempel) 

• Det finns inte tillräckligt med kunskap kring kusterosion och metoder för att beräkna 
denna i ett framtida klimat för att kunna ge några rekommendationer utan Boverket 
konstaterar att det är svårt för kommuner och länsstyrelser att avgöra om området 
riskerar att påverkas av erosion.  
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3 Metod 

3.1 Stigande medelhavsnivå 

För att beräkna de framtida medelhavsnivåerna har en metod som presenteras i SMHI (2017a) 
använts. I denna metod används beräknade globala havsnivåer. I denna studie har använts 
havsnivåer från IPCC (2019), se Figur 3.  

Även informationen om landhöjning på 0,14 cm/år för Höganäs kommun används i 
beräkningarna för att ge de bästa lokala uppskattningen av nivåerna. Standarden är att nivåerna 
är beräknade att vara relativt medelvattenståndet år 1995. I RH2000 är denna nivå 6,2 cm i 
Höganäs kommun. 

3.2 Extrema vattennivåer 

För att beräkna extrema vattennivåer vid stormhändelser har vattenståndsdata från Viken 
mellan åren 1977 och 2020 använts. Data har anpassats till en statistisk sannolikhetsfördelning 
för extremvärden och utifrån dessa kan sedan olika återkomsttider beräknas. I Figur 4 nedan 
visas hur data passar in i en sådan fördelning. De data som har använts är det högsta uppmätta 
värdet för varje år sk. årsmax. Den statistiska fördelningen som visas är Generalized Extreme 
Value med Maximum Likelyhood (GEV/ML). Även två andra statistiska fördelningar har jämförts 
och dessa ger väldigt lika resultat.  

 

Figur 4 Uppskattning av återkomstperioder för vattenstånd baserat på uppmätt 
vattenstånd från Viken mellan 1977 och 2020. Sannolikheten för att värdet 
ligger inom konfidensintervallet (streckad linje) är 95% och den heldragna 
linjen anger centralestimatet. 
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I figuren kan man se att det är relativt glest mellan observationerna över 1,6 m vilket motsvarar 
en återkomsttid på drygt 10 år. Ju glesare det är mellan observationerna desto större blir 
osäkerheterna. Att prediktera nivåer med längre återkomsttid än vad som omfattas av 
observationerna innebär alltid en stor osäkerhet. Den högsta observerade nivån under 
mätperioden var 1,75 m. 

Nivåmätstationen i Viken är utformad för att mäta hur vattenståndet fluktuerar längre ut till havs 
och påverkas inte av kortvariga vågor och vinduppstuvningar närmast kusten. Därför bör man 
lägga till lokala effekter till följd av vind och vågor för att beräkna den maximala nivån vid land. 

Vinduppstuvning uppstår under stormar då vinden trycker in vatten mot land, denna effekt är 
som mest betydande i vikar där det intryckta vattnet inte direkt har någonstans att ta vägen. 
Således är vinduppstuvningseffekten troligtvis marginell på Höganässidan men kan bli markant 
på Jonstorpsidan. Jämförelser mellan observationer på stormnivåer i Skälderviken och i Viken 
visar på en sådan skillnad. Den högsta observerade skillnaden mellan dessa mätstationer är 
44 cm (Sweco, 2019). Det är dock troligt att det även finns lokala skillnader i vinduppstuvning 
inom Skälderviken. Det bör också noteras att vinduppstuvning bara uppstår vid starka stormar 
och är en tillfällig upphöjning av vattenytan.  

3.3 Vågeffekter 

För att beräkna våguppspolnings- och uppstuvningsnivåer behöver man först veta hur höga 
vågorna kan bli och vilken vågperiod dessa har utanför Höganäs respektive Jonstorp. 

Data har hämtats från en validerad vågmodell från DHI som omfattar en tidsperiod på 
sammanlagt 24 år (1995–2018) (DHI, 2019). Modellen täcker ett område från Skagerack och 
Nordsjön i väster till Arkonabassängen i Östersjön i öster. I Figur 5 visas en förstoring av 
modellens batymetri (bottennivå) och beräkningsnät (upplösning) i området. I samma figur visas 
även positioner för de datapunkter (”H” och ”J”) som ligger till grund för extremvärdesanalysen 
av den signifikanta våghöjden. Djupet i beräkningsnätet vid de punkterna är ca 20 m för ”H” och 
15 m vid ”J”. Punkterna är i huvudsak valda för att fånga in de största bidragen från de 
dominerade vindriktningarna från sydväst till nordväst (stryklängd). Den modellerade signifikanta 
våghöjden visas som exempel i Figur 6 med en tidserie från år 1999 då Sydsverige drabbades 
av tre rejäla höststormar. En av dessa stormar har diskuterats vara århundradets storm (SMHI, 
1999). 

 

Figur 5 Förstoring av modellens batymetri (djup) och beräkningsnät i området. 
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Figur 6 Tidsserie av signifikant våghöjd utanför Höganäs kust på ca 20 m djup. 

Höga vågor kommer i huvudsak från ett antal olika riktningar (sektorer). Från dataanalys av de 
punkterna kan det konkluderas att det är från den västliga till nordnordvästliga sektorn. Detta 
sammanfaller med när det blåser ordentligt från dessa riktningar. I Figur 7 nedan visas en 
vågros från punkten utanför Jonstorp. Vågrosen visar förekomsten av olika våghöjder uppdelat 
på riktning, som indikeras av de olika cirkelsektorerna. Riktning noll grader innebär att vågorna 
kommer från norr. Frekvensen (förekomsten av vågor från en viss sektor) indikeras av längden 
på cirkelsektorn. För varje riktning kan fördelning av våghöjd utläsas med hjälp av färgskalan.  

 

 

Figur 7 Vågros för signifikant våghöjd utanför Jonstorp (i Skälderviken) på ca. 15 m djup. Denna 
visar hur ofta (andel av tiden) vågorna kommer från en viss riktning. Våghöjden, i varje 
sektor, anges i en färgskala. 

Genom extremvärdesanalys av modellerad vågdata från de utvalda punkterna, har höjden för de 
signifikanta vågorna med olika återkomsttid beräknats. Som exempel i Jonstorp kan 10 års-
vågen bli 3,5 m ute på ca 20 meters djup. Vågperioden för de högsta vågorna ligger runt 8 s. 
Denna typ av våg uppskattas till att kunna nå in till ca 6–7 meters djup innan den börjar 
påverkas av bottendjupet och slutligen bryter och förlorar höjd. Från det att vågen bryter sker 
våguppstuvning och våguppsköljning i dess fortsatta väg in mot strandlinjen. Våguppstuvningen 
kan ses som en vattenståndshöjning under den period som de extrema vågorna rullar in (under 
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stormens intensivaste skede) och våguppsköljningen är den nivå som vågen kan sköljas upp 
längst på den lutande stranden. Dessa fenomen kan beräknas på flera olika sätt. I föreliggande 
utredning har generella uppskattningar gjorts. Resultaten beror starkt på vågornas höjd, period 
och våglängd men också på strandens lutning och vilken typ av material den består av (SMHI, 
2017a). 

För våguppstuvning, vilket är mest användbart vid långgrunda stränder, kan det uppskattas att 
våghöjden omsätts till en vattenståndshöjning. I det aktuella fallet beräknas den enligt metodik 
presenterad i manual för kustingenjörer utgiven av US Army Corps of Engineers (2011) till runt 
eller strax under 1 m för bottenlutningar mindre än 1/10. 

För våguppsköljning har antagits en hård och jämn strand med variabel lutning och 
beräkningarna har skett i enlighet med US Army Corps of Engineers (2011). 

Refererade metoder ovan gällande våguppstuvning och uppsköljning finns även beskrivna i 
SMHI 2017a. 

3.4 Erosionsuppskattning 

Då det inte finns några vägledningar eller rekommendationer kring metoder för att beräkna hur 
mycket strandlinjen kan förskjutas in mot land till följd av stigande havsnivåer har inte några 
ytterligare försök till beräkningar gjorts inom ramen för denna utredning. 

Beräkningarna som gjordes 2017 (Sweco, 2017) visar att det är risk för att strandlinjen förskjuts 
omkring 150 m in mot land om kusten lämnas oskyddad och marken består av eroderbara 
material. Det finns ingen kunskap om hur lång tid det tar för stranden att förskjutas till följd av 
havsnivåns stigning.  

I föreliggande utredning antas att erosionen kan bli ett allvarligt problem om kuststräckor som 
består av eroderbart material lämnas oskyddade, men att det inte går att göra några prognoser 
med en rimlig osäkerhet. 

3.5 Grundvattennivåer 

En framtida förändring av grundvattennivåerna kommer att ske till följd av högre temperatur och 
förändrade nederbördsmönster. Tidigare kommunövergripande klimatanalys från 2013 visade 
att grundvattennivåerna generellt kommer att sjunka i framtiden som en följd av att andelen 
vatten som är tillgängligt för grundvattenbildning minskar. Detta beror på att nettonederbörden 
(nederbörd – avdunstning) minskar, dvs. avdunstningen ökar mer, till följd av högre 
temperaturer, än nederbörden vilket resulterar i en negativ nettoeffekt.  

I kustnära områden har dock havsnivån en stor påverkan på grundvattennivåerna. Framtida 
havsnivåhöjningar, i termer av medelnivå, kommer att medföra att grundvattennivåerna närmast 
havet kommer att höjas i samma storleksordning som höjningen från dagens medelnivå till 
framtida medelnivå. Extrema havsnivåer däremot påverkar inte grundvattennivåerna eftersom 
de är så kortvariga. 

I föreliggande utredning har en analys av påverkan på framtida grundvattennivåer i Jonstorp 
gjorts med utgångspunkt från nivåer för framtida medelvattenyta år 2100 och 2200 för RCP-
scenario 2.6 respektive 8.5 (se avsnitt 3.1).  

Framtida medelvattenyta har relaterats till marknivån i kustnära områden för att beräkna djupet 
till grundvattenytan. Två gränser har satts för att indikera hur stor risken är för höga 
grundvattennivåer och negativa konsekvenser, se även i Tabell 2: 
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• 0,5 m.u.my. (m under markytan) Indikerar områden med mycket ytlig grundvattennivå och 
hög risk för påverkan på grundmurar på befintlig bebyggelse. 

• 1,5 m.u.my. Denna nivå sammanfaller med ett generellt antagande om byggnaders och 
ledningars dräneringsdjup (ledningar har en dränerande funktion via inläckage). En 
permanent grundvattennivå över denna nivå kan förväntas resultera i ett ökade dränflöden 
och inläckage vilket i sin tur ökar flödet till avloppsreningsverket. Husgrundsdräneringar och 
ledningsläckage förmodas neutralisera grundvattenhöjningens utbredning från havet de fall 
de (husgrundsdräneringen) är i bra skick. I annat fall kan det ge upphov till fukt i 
grundmurar och långvarig översvämning. Notera att hus med källare kan ha djupare 
dräningeringsdjup än 1,5 m och kan därmed få problem även vid djupare grundvattendjup 
än denna klassning. 

Hur grundvattnet reagerar på kortsiktiga havsnivåfluktuationer beror på de lokala geologiska 
förhållandena och dräneringsförutsättningarna (husgrund och ledningar). Att beskriva detta 
kräver en mer detaljerad utredning och ligger utanför föreliggande uppdrag. 

Tabell 2 Gränser för de olika grundvattensklassningarna i de olika scenarierna och 
tidshorisonterna som visas i resultatkartorna.  

 Nivå i RH2000 som motsvarar klassningen 
 2100 2200 
 RCP2.6 RCP8.5 RCP2.6 RCP8.5 

Över markytan 0,41 0,82 0,49 1,9 
0-0,5 m under markytan 0,91 1,32 0,99 2,4 

0,5-1,5 m under markytan 1,91 2,32 1,99 3,4 

Page 662 of 735



  
 

 21 
 

4 Resultat – övergripande 

4.1 Havsnivåer 

Prognosen för ökningen av medelhavsnivån de kommande 300 åren, baserat på de senaste 
siffrorna från IPCC, för Höganäs kommun visas i Figur 8 (RCP2.6) och Figur 9 (RCP8.5). I 
scenariot RCP2.6 planar höjningen ut om ca hundra år på omkring 0,4 m (RH2000). I RCP2.6 är 
det mycket sannolikt att nivån inte överstiger 1 m (RH2000) även om man tittar på den högsta 
delen av sannolikhetsspannet. 

För RCP8.5 ser prognosen betydligt annorlunda ut. I det scenariot planar inte medelnivåns 
stigning ut inom de närmaste 300 åren. Medelprognosen hamnar där på drygt 3 m (RH2000) 
och kan hamna på uppåt 5 m (RH2000) om de högre delarna av sannolikhetsspannet tas i 
beaktande. I ett sådant scenario skulle ett stort antal kuststäder i världen hamna under vatten 
och konsekvenserna blir mycket stora. 

 

Figur 8 Den framtida medelvattennivån för IPPC scenario RCP2.6 för Höganäs 
kommun fram till år 2300. Den svarta linjen visar centralestimatet med övre 
(röda streck) och undre (gröna streck) konfidensintervall.  

 

Figur 9 Den framtida medelvattennivån för IPPC scenario RCP8.5 för Höganäs 
kommun fram till år 2300. Den svarta linjen visar centralestimatet med övre 
(röda streck) och undre (gröna streck) konfidensintervall.  
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Tabell 3 De beräknade framtida medelvattennivåerna (RH2000) för RCP2.6 och 
RCP8.5, med hänsyn tagen till den lokala landhöjningen, i Höganäs kommun. 
Det övre och undre gräns för sannolika nivåer är också presenterade. 

YEARS RPC2.6 
medel 

RPC2.6 
undre 

RPC2.6 
övre 

RPC8.5 
medel 

RPC8.5 
undre 

RPC8.5  
övre 

2020 0,11 0,09 0,13 0,11 0,09 0,14 
2050 0,23 0,16 0,31 0,31 0,22 0,39 
2100 0,35 0,21 0,51 0,76 0,53 1,02 
2200 0,43 0,25 0,66 1,84 1,13 2,69 

 

Olika återkomstperioder för vattenståndet visas också i tabellform nedan (Tabell 4). Notera att 
det inte är någon större skillnad mellan nivån på återkomsttiden för 100 år och återkomsttiden 
för 200 år. Detta beror troligtvis på att stormarna inte kan förväntas bli särskilt mycket starkare 
på platsen. På grund av avsaknad av en längre mätperiod och observationer av väldigt extrema 
nivåer samt det faktum att det inte blir någon större skillnad i nivån för återkomsttider över 100 
år rekommenderas inte att nivåer för längre återkomsttider än så används. 

Tabell 4  Olika nivåer för återkomstperioder för högvattnet i Viken (nivåer relativt 
RH2000) 

År Nivå [m] 
1 1.07 
5 1.37 

10 1.50 
100 1.82 
200 1.89 

 

Medelnivån, 100-års högvatten, våguppstuvningseffekt och vinduppstuvningseffekt för RCP2.6 
och RCP8.5 i Jonstorp för år 2020 (nuläge), 2050, 2100 och 2200 redovisas i Figur 10 
respektive Figur 11. Den sammanlagda nivån från dessa bidrag är mest intressant vid 
dimensionering av skydd nära kustlinjen, medan vågeffekterna blir försumbara en bit in på land 
eftersom våghöjden reduceras då vågen bryter på grunt vatten. Den sammanlagda högsta 
stormnivån, inklusive våg- och vindeffekter, för år 2200 hamnar på 3,15 m (RH2000) och 4,56 m 
(RH2000) för RCP2.6 respektive RCP8.5. 

Den maximala uppskattade nivån orsakad av vinduppstuvning (50 cm, blå) baseras på en 
jämförelse av uppmätta nivåer vid storm, se avsnitt 3.2. 
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Figur 10 Bidragande komponenter till framtida möjlig vattenståndsökning i Jonstorp 
med klimatscenarion RPC2.6 i grunden. Ingående komponenter är 
medelvattenstånd (gult), 100-års högvatten (grönt), våguppstuvning (rött) samt 
vinduppstuvning (blått). 

 

Figur 11 Bidragande komponenter till framtida möjlig vattenståndsökning i Jonstorp 
med klimatscenarion RPC2.6 i grunden. Ingående komponenter är 
medelvattenstånd (gult), 100-års högvatten (grönt), våguppstuvning (rött), 
samt vinduppstuvning (blått). 
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De framtida högre medelvattenstånden förkortar återkomssttiden för ett högvatten på en viss 
nivå, så att en ovanlig händelse idag blir vanligare i ett framtida klimat. Detta beror på att 
avståndet till en viss högvattennivå krymper när medelvattenståndet höjs, se schematisk skiss 
nedan. 

 

 I Tabell 5 anges framtida återkomsttider (RCP8.5) för ett vattenstånd som i dagsläget (2020) är 
en 10-, 25- eller 50-års-händelse. Ett högvatten som 2020 har en återkomsttid på 10 år kan 
2050 ha en återkomsttid på 4 år. Samma nivå kan bli så vanlig år 2100 att återkomsttiden blir 
mindre än ett år. Ett nutida 50-års-högvatten kan år 2100 få en återkomsttid på ett år. 

Tabell 5 Framtida återkomsttider baserat på RCP8.5 för Höganäs motsvarande dagens 
10-, 25- och 50-årshändelser avseende havsvattenstånd. De framtida 
återkomsttiderna har markerats med röd bakgrundsfärg för att markera att 
osäkerheten blir större för prognoserna längre fram i tiden.  

 

Hur stor andel av tiden ett visst vattenstånd överstigs för nutid samt för 2050, 2100 och 2200 
(RCP8.5) visas i Figur 12. Notera att detta inte är årsmax utan varje enskild mätdatapunkt. 

 

Figur 12 Varaktigheten för vattenstånd vid Viken visas för 2020 (baserat på SMHI’s 
mätdata 1977-2020) samt motsvarande för framtida nivåer (scenario RCP8.5).  
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Exempel på varaktighet för 0,5 m; 0,75 m och 1 m anges i Tabell 6. Varaktigheten innebär att 
0,5 m överstigs 3% av tiden 2020, vilket motsvarar knappt 11 dagar på ett år. 2050 ökar denna 
andel till 11%, vilket motsvarar drygt 40 dagar över ett år. RCP8.5 förutspår en stor höjning av 
medelvattennivån till år 2200 (se Figur 3), vilket innebär att 1 m överstigs 100% av tiden enligt 
detta scenario.  

Tabell 6 Varaktighet för tre nivåer baserat på SMHI’s uppmätta vattenstånd vid Viken, 
samt RCP8.5 för framtida nivåer. Röd bakgrundsfärg har använts för att 
markera att osäkerheten blir större för prognoserna längre fram i tiden 

 

4.1.1 Översvämningsytor, kartfigurer 
I kartorna som visar översvämningsytor till följd av stigande havsnivåer och stormnivåer visas 
endast nivåerna till följd av medelvattenståndet och stormnivån samt vinduppstuvning. I 
Jonstorp är effekten av vinduppstuvning relevant eftersom denna höjer hela vattennivån och inte 
är kopplad till våghöjder. Vågeffekter är endast relevanta nära kustlinjen eftersom vågorna bryts 
och dess energi minskas då de kommer in till grunda områden och spolas in över land. 
Vågeffekterna är däremot viktiga att räkna med vid dimensionering av eventuella framtida 
kustskydd om dessa placeras vid kustlinjen, se avsnitt 4.2.  

Kartorna visar även ”översvämmade” områden som inte har kontakt med havet. Om bara 
översvämningsrisken på ytan från havet behöver analyseras är dessa områden inte relevanta. 
Det är dock bra att notera att dessa områden ligger lågt, vilket är en risk i sig, både vad gäller 
höga grundvattenområden, skyfall och anger även områden där vatten kan bli instängt vid en 
högre översvämning då vatten från havet kan nå dessa områden. 

I Figur 13 visas de områden som beräknas översvämmas vid en stormnivå på 100 års 
återkomsttid år 2100 i Höganäs och Jonstorp (i denna karta utan vinduppstuvningseffekter). 
Notera att det inte är någon dynamik medräknad i resultaten. I verkligheten så uppstår extrema 
nivåer endast under en kortare period, ofta bara under några timmar och då hinner inte 
översvämningen nå så långt upp på land på grund av friktionen mot marken och det som står i 
vägen. Därav beslutet att inte visa tillägget för vinduppstuvningen i den övergripande kartan. 

Det viktigaste att notera på den övergripande kartan är sambandet mellan Jonstorp och 
Höganäs. 
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Figur 13 Översikt över områden som översvämmas i Höganäs och Jonstorp vid en storm med 100 
års återkomsttid år 2100 för RCP2.6 och RCP8.5. Notera att även lågt liggande 
översvämningsytor i figuren utan kontakt med havet visas. Ytorna i figuren representerar inte 
dynamiska förlopp, se förklaring i avsnitt 4.1.1. Den faktiska ytan kan därför bli mindre än i 
figuren. Vinduppstuvning är dock ej inkluderad i figuren. 
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4.2 Vågeffekter 

De högsta vågorna som kommer in mot kusten i Jonstorp är omkring 3,5 m höga och har en 
period på ca 8 s. Detta är för svenska vatten relativt långa vågor och har därmed en potential att 
bidra med ett icke försumbart bidrag till den totala vattenståndshöjningen vid kusten. 

Från analysen av vågorna som kommer in mot land har det antagits att våguppstuvningen kan 
delas in i två delar. En medelvåguppstuvning som har en relativt längre varaktighet än den 
dynamiska våguppstuvningen. Den första delen bidrar med en nivå på ca 1 m. Denna del är 
med i mätningarna av vattenståndet i Viken, vilket gör att dessa innehåller bidrag från både 
meteorologiska- och vågeffekter på högvattnet. Vi kan alltså inte skilja dessa åt vid 
beräkningarna av nivåerna för olika återkomstiden på det uppmätta högvattnet. Däremot är det 
möjligt att lägga till skillnaden mellan den dynamiska delen och medelbidraget av den 
dynamiska uppstuvningen. Detta bidrag blir ca 0,4 m för Jonstorp (se Figur 14). 

Bidraget från vågorna i denna studie är uppskattade från empiriska relationer och som gör att 
det möjligt att få en relativt enkel uppskattning av nivåerna vid strandlinjen. Det är viktigt att 
poängtera att en noggrann analys av vågornas bidrag behövs då man planerar skyddsåtgärder 
vid specifika platser vid kusten. Det finns stora variationer i hur bottendjupet ändras in mot land, 
samt hur strandplanet lutar i olika områden, och det bestämmer mycket hur vågorna påverkas. 

Resultatet av våguppspolningsberäkningarna kan ses i Figur 14 nedan och visar hur högt de 
största 2% av våguppsköljningarna kan nå vid olika lutning i strandzonen. Uppsköljningen är en 
momentan händelse och sker med en period av samma storleksordning som vågperioden. 
Stränder med mer poröst och grövre material skulle denna graf ge lägre värden. 

Från Figur 14 är antaget en signifikant våghöjd på 4,0 m, vågperiod 8 s och våglängd på 100 m 
då den börjar få bottenkänning vid 15 m men bryter helt vid ca 3-4 m vattendjup. Det kan ses att 
för flacka stränder med en lutning under 1/10 blir våguppstuvning vid strandlinjen ca 1,0 m. 
Denna komponent är som nämnts tidigare inkluderad i mätningarna från Viken och ingår 
därmed redan i 100-årsnivån. 

Den maximala våguppstuvningen är framtagen med antagandet att stranden fortsätter med 
samma lutning som bottnen och är en dynamisk komponent med en period ca 10–20 ggr den 
inkommande vågperioden. För stränder med en lutning upp till max 1/10 (1 meter vertikalt för 10 
m horisontellt) så är bidraget 1,5 m. Våguppsköljning är således mest påtaglig vi branta stränder 
där lutningen överstiger 1/10. 

Den maximala våguppstuvningen är som nämnt en dynamisk komponent, som i detta fall 
utanför Jonstorp har en period på storleksordningen minuter. Som nämnts tidigare är det 
antaget att ”medelvåguppstuvningen” finns med i vattenståndsmätningarna då den ofta har en 
period på längre än flera timmar. Däremot antas den dynamiska delen av våguppstuvningen 
behöva läggas till och har baserat på kapitel 3.3 uppskattats till som mest 0,4 m för Jonstorp 
(Figur 10). 
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Figur 14 Våguppstuvning (blå heldragen och streckad linje) och våguppspolning (röd 
linje) för Jonstorp för inkommande vågor med signifikant höjd 3.5m och period 
8s. 
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5 Resultat Jonstorp 

5.1 Stigande medelhavsnivå och extrema stormnivåer 

För att ta hänsyn till vinduppstuvning har en extra nivå på 50 cm lagts till de extrema nivåerna i 
Jonstorp. 

Under följande delkapitel redovisas kartor för översvämningsscenarier vid stormar i Jonstorp för 
nuläge, år 2050, år 2100 och år 2200 för RCP2.6 och RCP8.5. Nivåerna som kartorna baseras 
på redovisas i Tabell 7. Notera att vinduppstuvningseffekter är medräknade i dessa kartor. Vid 
kustlinjen kan dessutom högre nivåer uppstå till följd av vågeffekter.  

Översvämningsytor för enbart medelhavsnivåerna presenteras i grundvattenkartorna i avsnitt 
5.4. 

Tabell 7 Gränser för de olika översvämningsytorna i de olika scenarierna och 
tidshorisonterna som visas i resultatkartorna för Jonstorp. 

 RCP2.6 RCP8.5 
(m, RH2000) 2020 2050 2100 2200 2020 2050 2100 2200 
Medelvattenyta  0,11 0,23 0,35 0,43 0,11 0,31 0,76 1,84 
100-års högvatten 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 
Vinduppstuvning 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Summa 2,43 2,55 2,67 2,75 2,43 2,63 3,08 4,16 
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5.1.1 Nuläge år 2020 

 

Figur 15 Medelvattenstånd nuläge (2020) + 100-års högvatten. Notera att även lågt liggande 
översvämningsytor i figuren utan kontakt med havet visas. Ytorna i figuren representerar inte 
dynamiska förlopp, se förklaring i avsnitt 4.1.1. Den faktiska ytan kan därför bli mindre än i 
figuren. 
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5.1.2 Prognoser år 2050 

 

Figur 16 Medelvattenstånd 2050 + 100-års högvatten för RCP2.6 och RCP8.5. Notera att även lågt 
liggande översvämningsytor i figuren utan kontakt med havet visas. Ytorna i figuren 
representerar inte dynamiska förlopp, se förklaring i avsnitt 4.1.1. Den faktiska ytan kan 
därför bli mindre än i figuren. 

RCP2.6 
RCP8.5 
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5.1.3 Prognoser år 2100 

 

Figur 17 Medelvattenstånd 2100 + 100-års högvatten för RCP2.6 och RCP8.5. Notera att även lågt 
liggande översvämningsytor i figuren utan kontakt med havet visas. Ytorna i figuren 
representerar inte dynamiska förlopp, se förklaring i avsnitt 4.1.1. Den faktiska ytan kan 
därför bli mindre än i figuren. 

RCP2.6 
RCP8.5 
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5.1.4 Prognoser år 2200 

 

Figur 18 Medelvattenstånd 2200 + 100-års högvatten för RCP2.6 och RCP8.5. Notera att även lågt 
liggande översvämningsytor i figuren utan kontakt med havet visas. Ytorna i figuren 
representerar inte dynamiska förlopp, se förklaring i avsnitt 4.1.1. Den faktiska ytan kan 
därför bli mindre än i figuren. 

RCP2.6 
RCP8.5 
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5.2 Vågeffekter 

Vågeffekter i form av våguppstuvning kan uppstå i hela översvämningsområdet i Jonstorp och 
blir som mest 0,4 m utöver det prognostiserade medelvattenståndet och 100-årshögvattnet som 
nämnts tidigare. Notera att det inte utretts vad sannolikheten är att maximal våguppstuvning 
uppstår samtidigt som toppen på ett 100-årshögvatten. 

Som beskrivits i kapitel 4.2 kan vågor bidra till översvämning genom våguppspolning om de når 
över en tröskel. Någon sådan tröskel finns dock vare sig i Jonstorp eller Höganäs. Detta gör att 
våguppspolningen enbart kan ge problem med uppspolad tång och sand. 

De högsta vågorna i Skälderviken har riktningar som inte är riktade mot Jonstorp vilket gör att 
vågeffekterna blir mildare. Dessutom finns det både vågbrytare väster och Öster om Jonstorp 
vilka dämpar vågorna ytterligare. Vidare är det mycket långgrunt utanför Jonstorp vilket gör att 
vågorna bryts en bra bit ut från kustlinjen. Våguppspolning borde därmed inte utgöra något 
relativt stort problem för Jonstorp. 

5.3 Erosionsuppskattning 

Som beskrivits tidigare har inga ytterligare försök till erosionsuppskattningar gjorts inom 
innevarande utredning. Detta då det inte finns några rekommenderade metoder eller möjligheter 
att på ett tillräckligt säkert sätt göra prognoser inom detta område.  

Det är dock mycket sannolikt att en förhöjd havsyta kommer att leda till betydande 
erosionsproblematik i områden med eroderbara material längs kusten. För Jonstorp är dessa 
risker lokaliserade till de områden som idag saknar erosionsskydd i kustlinjen. Väster om 
hamnen finns områden med erosionsbenägen mark som sammanfaller med bebyggelse nära 
havet. Där det idag är problem med erosion är det också större risk för ökande erosion än 
områden där det idag sker en ackumulation (påbyggnad). 

5.4 Grundvattennivåer 

I Figur 19 – Figur 22 redovisas havets framtida medelvattenyta i relation till markytans nivå för år 
2100 och 2200 för klimatscenario RCP2.6 respektive 8.5. Detta kan antas spegla en framtida 
grundvattennivå i form av djupet till grundvattenytan för en situation utan någon dränering från 
vare sig husgrund eller ledningar. Detta ligger till grund för en översiktlig riskbedömning för 
framtida höga grundvattennivåer. Notera att hus med källare kan ha djupare dräningeringsdjup 
än 1,5 m och kan därmed få problem även vid djupare grundvattendjup än denna klassning. 

För den befintliga bebyggelsen i Jonstorp ses ett tydligt framtida problemområde vid Revavägen 
och Lindesvägen. För klimatscenario RCP2.6 är påverkan begränsad men för scenario RCP8.5 
ses en grundvattennivå över dräneringsdjup år 2100 (Figur 20) och år 2200 ligger 
grundvattenytan i nivå med eller över markytan inom stora delar av området (Figur 22). För 
båda klimatscenarierna och årtalen kan en mycket ytlig grundvattennivå förväntas längs med 
Görslövsån och dess mynningsområde. För RCP8.5 år 2200 ses att havets medelvattenyta 
ligger permanent över markytan i området.  
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5.4.1 Prognoser år 2100 

 

Figur 19 Framtida medelvattenyta i relation till markytan för scenario RCP2.6 år 2100. 
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Figur 20 Framtida medelvattenyta i relation till markytan för scenario RCP8.5 år 2100. 
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5.4.2 Prognoser år 2200 

 

Figur 21 Framtida medelvattenyta i relation till markytan för scenario RCP2.6 år 2200. 
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Figur 22 Framtida medelvattenyta i relation till markytan för scenario RCP8.5 år 2200. 
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5.5 Jonstorp – sammanfattning 

När det gäller medelvattennivåerna för Jonstorp utgör de inga översvämningsproblem förrän år 
2200 i RCP8.5. I det scenariot ligger flera kvarter i öster, kring Idrottsvägen, permanent under 
vatten. Marken blir dock snabbt högre och stora delar av Jonstorp är beläget på över 5 m. 3-
meters kurvan går ungefär där Lindesvägen möter Idrottsvägen. 

Höga grundvattennivåer till följd av stigande medelhavsnivå kan ge problem i samma område 
redan år 2100 i både RCP2.6 och 8.5 men i lite större omfattning i den senare. År 2200 är 
problemen större och framför allt i RCP8.5 är det problematiskt höga grundvattennivåer i 
området då. 

Vid ett 100-års högvatten beräknas det bli problem vid Idrottsvägen redan idag och det är bara 
en liten ökning av översvämningsområdet till år 2100. Däremot är översvämningsområdet i östra 
Jonstorp större år 2200 vid RCP8.5. 

Våguppspolningen förväntas inte leda till några större problem med vågöverspolning, eftersom 
det inte finns någon tröskel som kan spolas över. 
 
Däremot kan vågor orsaka erosion i strandlinjen som kommer förvärras i framtiden på de 
sträckor som redan idag är erosionsutsatta. Ytterligare områden kan komma att påverkas 
negativt av erosion men det är svårt att prognostisera. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Det är viktigt att vara medveten om de osäkerheter som finns när det gäller klimatrelaterade 
prognoser. Men lika viktigt är det att vara medveten om de parametrar som inte är osäkra – 
topografin är uppmätt och säker och lågt liggande områden är alltid utsatta för 
översvämningsrisker medan högre områden ligger bättre till. Således är större delen av 
Jonstorp på säker mark. För de östra delarna av Jonstorp skulle ett längre kustskydd behövas 
för att skydda från både havet och Görslövsåns dalgång. 

Vi bedömer utifrån beräkningarna i denna utredning och tillgängliga prognoser att de största 
översvämningsriskerna på längre sikt är i Höganäs tätort östra delar då vattnet kommer in från 
öster. Kan man via någon redan idag upphöjd vägbank stoppa översvämningsrisken från öster 
vore detta lämpligt. 

Återkomsttid för händelser är viktiga i riskbedömningar. En händelse som inträffar allt för ofta, 
även om den är relativt ringa, kan vara ett större problem än en händelse som inträffar mer 
sällan men är av större magnitud. När det gäller magnitud är också djupet på översvämningen 
viktig att ta hänsyn till. Någon decimeter tillfällig översvämning påverkar kanske grund och 
källare i byggnader, medan en halvmeter gör det omöjligt att ta sig fram med utryckningsfordon 
etc. 

Varaktighet av riskerna är också viktiga att ta hänsyn till. Ett tillfälligt högvatten varar under 
några timmar och upp till något dygn, medan stigande medelhavsnivåer är permanenta och 
likaså om marken eroderar bort. 

En högre medelhavsnivå kan också orsaka saltvatteninträngning till kustnära brunnar. 

När det gäller erosion är osäkerheterna i prognoserna mycket stora, där kan man bara vara 
medveten om problematiken och se till att de kuster där man vill förhindra att strandlinjen 
förflyttar sig inåt land är skyddade. Detta gäller såklart bara om det finns ett erosionsproblem på 
sträckan. 

Det är också viktigt att poängtera att även om det är många osäkerheter i hur stora 
konsekvenser det blir av klimatförändringarna så är processen långsam. Är man medveten och 
har genomförbara planer kan man se till att skydden anläggs i god tid och inte görs onödigt 
höga i förtid. 

Som nämnts i resultaten bedöms inte våguppspolning vara något större problem så som 
kustlinjen ser ut idag i Jonstorp. Om det däremot byggs vallar eller murar som skydd för 
översvämning ska man vara medveten om att överspolning kan ske och hamna bakom skyddet 
om dessa inte dimensioneras och utformas på ett genomtänkt sätt. Översvämningsskydd mot 
havet måste alltid också integreras med ett helhetstänk kring vattnet i staden så att man inte 
förvärrar problem vid exempelvis skyfall. 

Det blir markant stora skillnader mellan RCP2.6 och RCP8.5, det är därför av mycket stor vikt att 
följa den närmaste tidens politiska beslut och teknikutveckling som kommer vara avgörande för 
världens kustsamhällen flera hundra år framåt i tiden. 
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7 Rekommendationer till vidare utredningar 
Kommunen behöver själva besluta om vilken tidshorisont och vilken återkomsttid som bör tas i 
beaktande samt eventuella säkerhetsmarginaler. Dessa beror på hur stora konsekvenser som 
olika scenarier kan ge. 

Det rekommenderas att kommunen utreder hur en översvämning från öster kan stoppas från att 
nå Höganäs östra delar. 

Det rekommenderas även att kommunen utreder hur de östra delarna av Jonstorp kan skyddas 
från översvämning. 

För att beräkna erforderlig höjd på översvämningsskydd rekommenderas att en lokal vågmodell 
och detaljerad våguppspolningsmodell tas fram. 

Vidare rekommenderas att observera kustlinjens förändring på längre sikt för att i god tid kunna 
agera på eventuell problematisk erosion. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Jonstorps östra delar ligger lågt (på runt 2,0 m enligt RH2000) och redan idag råder det en 

översvämningsrisk. Andra delar av Jonstorp har andra klimatanpassningsutmaningar, såsom 

erosion och höga grundvattennivåer. Görslövsån, med utlopp strax söder om Jonstorp, bidrar till 

en ökad översvämningsrisk för Höganäs tätort. 

DHI har fått i uppdrag av Höganäs kommun att ta fram en fördjupad klimatutredning med 

åtgärdsförslag inklusive grov kostnadsuppskattning, som ska fungera som underlag för en 

fördjupad översiktsplan för Jonstorp (FÖP). En viktig fråga för kommunen är var det är lämpligt 

att utveckla Jonstorp och vad som krävs i form av klimatanpassning för utvecklingen. Vidare är 

det också viktigt för kommunen att visa hur befintlig bebyggelse och infrastruktur skulle kunna 

skyddas. 

1.2 Syfte 

Syftet med utredningen är att ge underlag för en långsiktig utbyggnadsplan för Jonstorp. Denna 

utredning kommer fungera som ett planeringsunderlag för en långsiktig utbyggnad av skydd mot 

stigande havsnivåer, högvatten, erosion och förhöjda grundvattennivåer. Klimatutredningen 

omfattar kostnadsuppskattningar, en lämplig tidsplan samt till vilka höjdnivåer eventuella skydd 

ska byggas. Invånarnas trivsel kommer tas hänsyn till vid gestaltning samt placering av 

eventuella skyddsåtgärder.  

Klimatscenariot RCP8.5 har beaktats i enlighet med beställaren samt Boverkets 

rekommendationer, vilket kan beskrivas som ett ”värsta scenario”, och förhoppningsvis hinner 

klimatomställningen bromsa utvecklingen så att klimateffekterna håller sig inom något av de mer 

lindrigare scenarierna. 

På grund av att osäkerheten i framtida klimatscenarion ökar med tid är skyddsförslagen för år 

2200 endast konceptuella, och kan fungera som en indikation på var det är lämpligt för 

nybyggnationer i Jonstorp. 

1.3 Projektgruppen 

Konsultgruppen har letts av DHI Sverige AB och där har även ELU och Fojab ingått som 

underkonsulter. Från DHI har Charlotta Lövstedt varit projektledare. Markus Svensson, också 

från DHI, har varit handläggare under projektet. Stina Bång har bidragit med expertis kring 

grundvatten och Cecilia Gustafsson samt Martin Johnsson har bidragit med expertis kring 

kusthydraulik och klimatscenarier (alla på DHI). Dan Svensson (ELU) och Henrik Wall (HWME) 

har haft bidragit med expertis kring konstruktionsmöjligheter, kostnadsberäkningar, geoteknik 

och grundvatten. Josephine Philipsen, landskapsarkitekt från Fojab har bidragit med 

illustrationer, och förslag på var och hur lösningsförslagen bäst passar in i omkringliggande 

landskap. Under studiens gång har löpande möten pågått, där samtliga har bidragit med 

synpunkter på problemställningar även utanför deras huvudområde.  

Flera avstämningar med Höganäs kommun och också bidragit till projektets slutresultat. 
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1.4 Tidigare utredningar 

Höganäs kommun inledde sitt klimatanpassningsarbete med ett KlimatPM (Höganäs kommun, 

2012) där områden som är sårbara för översvämningar och erosion karterades översiktligt.  

Klimatanalyserna utökades år 2013 med en kommunövergripande Översiktlig klimatanalys (DHI, 

2013). Där utpekades bland annat att områden kring Jonstorp är utsatta för erosion, där synliga 

erosionsskador redan fanns.  

Därefter togs en kustförvaltningsplan fram för hela Höganäs kommun (Sweco, 2017). Rapporten 

fastställde att högvatten har en risk att översvämma östra delarna av Jonstorp, där Revet var 

särskilt utpekat. Det fastställdes att översvämningsskydd för Revet behöver studeras ytterligare.  

År 2021 gjordes en kompletterande klimatanalys av Jonstorps tätort (DHI, 2021). 

Klimatanalysen fastställde att Revet är redan idag utsatt för översvämningsrisk, och att risken 

ökar med tid. Översvämningsrisken för resterande områden bedömdes som låg, och områden 

med en höjdnivå på 3 meter och över löper ingen större risk för översvämning förrän år 2100.   

1.5 Utgångspunkter 

1.5.1  Boverket 

I den kompletterande klimatutredningen för Höganäs kommun (DHI, 2021) gjordes en 

genomgång av gällande krav från Boverket vilken sammanfattas nedan.  

Boverket har under de senare åren tagit fram två för uppdraget relevanta tillsynsvägledningar: 

• Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker, (Rapport 2018:8) 

• Tillsynsvägledning avseende risken för skred och erosion (Rapport 2019:9) 

Syftet med Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker (2018) är att skapa 

förutsättningarna för att ny bebyggelse blir långsiktigt hållbar och att länsstyrelsernas tillsyn blir 

samordnad och förutsebar. 

Kortfattat innebär de två vägledningarna från Boverket: 

• Kommunen behöver själv avgöra hur stora översvämningsrisker området tål med 

hänsyn till hur pass känslig och kritisk verksamhet/infrastruktur som planeras i 

området 

• Kommunen behöver själv avgöra med vilken återkomsttid och hur långt in i 

framtiden som riskerna ska beräknas utifrån platsens och bebyggelsens 

förutsättningar. 

• Boverket rekommenderar att beräkningarna baseras på RCP8.5 för att ta hänsyn 

till klimatprognosernas osäkerheter. 

• Boverket bedömer att framtida skyddsåtgärder bör kunna utgöra en grund för 

bebyggelse om kommunen kan visa att det är mycket sannolikt att skyddet 

kommer att genomföras (hur stort behovet av skydd är i området, rådighet, 

politiska ställningstaganden, inkludering i översiktsplanen till exempel) 

• Det finns inte tillräckligt med kunskap kring kusterosion och metoder för att 

beräkna denna i ett framtida klimat för att kunna ge några rekommendationer utan 

Boverket konstaterar att det är svårt för kommuner och länsstyrelser att avgöra 

om området riskerar att påverkas av erosion.  
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1.5.2 Klimatprognoser 

I den kompletterande klimatutredningen för Höganäs kommun (DHI, 2021) gjordes en 

genomgång av stigande medelhavsnivåer, extrema högvatten och lokala vågeffekter för 

Jonstorp. Dessa sammanfattas nedan.  

Uppdaterade scenarion från IPCC 2019 gäller framför allt för framtida globala havsnivåer från år 

2050 fram till 2100. Ett nytt tillägg med beräkningar från 2100 till 2300 finns även presenterat 

där (Figur 1). Scenarierna RCP2.6 samt RCP8.5 redovisas i figuren. Dessa baseras på olika 

samhällsutveckling i världen både vad gäller politiska beslut och teknikutveckling. Det finns fler 

scenarier mellan dessa. Notera att scenarierna är relativt lika fram till år 2100, men att det blir 

större skillnad ju längre in i framtiden prognosen gäller. RCP8.5 omfattar också ett betydligt 

större osäkerhetsspann än RCP2.6. 

 

Figur 1:  Beräknad global havsnivåhöjning (SLR) fram till år 2300 (IPCC 2019).  

Siffror för några utvalda årtal för RCP2.6 och RCP8.5 presenteras i Tabell 1 nedan.   

Tabell 1:  De beräknade framtida medelvattennivåerna (m, RH2000) för RCP2.6 och 
RCP8.5, med hänsyn tagen till den lokala landhöjningen, i Höganäs kommun. 
Övre och undre gräns för sannolika nivåer är också presenterade. 

YEARS 
RPC2.6 

medel 

RPC2.6 

undre 

RPC2.6 

övre 

RPC8.5 

medel 

RPC8.5 

undre 

RPC8.5  

övre 

2020 0,11 0,09 0,13 0,11 0,09 0,14 

2050 0,23 0,16 0,31 0,31 0,22 0,39 

2100 0,35 0,21 0,51 0,76 0,53 1,02 

2150 0,40 0,24 0,60 1,26 0,82 1,79 

2200 0,43 0,25 0,66 1,84 1,13 2,69 

 

För att beräkna extrema vattennivåer vid stormhändelser har vattenståndsdata från Viken 

mellan åren 1977 och 2020 använts. Viken är den mätstation som är belägen närmast Jonstorp 

och som dessutom har en relativt lång mätserie. Data har anpassats till en statistisk 

sannolikhetsfördelning för extremvärden och utifrån dessa kan sedan olika återkomsttider 

beräknas. I Figur 2 nedan visas hur data passar in i en sådan fördelning. De data som har 

använts är det högsta uppmätta värdet för varje år, så kallat årsmax. Den statistiska 

fördelningen som visas är Generalized Extreme Value med Maximum Likelyhood (GEV/ML). 

Även två andra statistiska fördelningar har jämförts och dessa ger väldigt lika resultat. 
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Figur 2 Uppskattning av återkomsttider för vattenstånd baserat på uppmätt 
vattenstånd från Viken mellan 1977 och 2020. Sannolikheten för att värdet 
ligger inom konfidensintervallet (streckad linje) är 95% och den heldragna 

linjen anger centralestimatet. 

Även mindre extrema event, som istället förekommer oftare kan också vara intressanta att 

analysera. Dessa presenteras i Tabell 2. Siffrorna betyder alltså att man kan räkna med att 

havsvattenståndet överstiger 1 m över RH2000 någon gång varje år (vilket även motsvarar ca 

1 m över medelvattenståndet, så om medelvattenståndet i framtiden är +1 m så sker det alltså 

varje år att havsvattenståndet når +2 m relativt RH2000). 

Tabell 2 Olika nivåer för återkomstperioder för högvattnet i Viken (nivåer relativt 
RH2000) 

År Nivå [m] 

1 1,07 

5 1,37 

10 1,50 

100 1,82 

200 1,89 

 

Klimatutredningen från DHI fastställde att våguppstuvning kan bidra med ytterligare förhöjd 

vattennivå på 0,4 meter. Denna våguppstuvning gäller dock primärt där stormvågor kan slå rakt 

in mot kusten. I vågrosen som visas i Figur 3 visas att de vanligaste och högsta vågorna 

kommer in mot Jonstorp från väst till nordväst. För Jonstorp utgör Rekekroken ett bra skydd mot 

denna vågriktning. Jonstorp som mest utsatt för vågor från nordostlig riktning, men dessa 

förekommer väldigt sällan. Det är också väldigt långgrunt vid Jonstorp vilket dämpar stora vågor. 

Utöver vågriktningen utgör även terrängen en dämpade effekt vid högvatten. Terrängen innan 

bebyggelserna i Jonstorp, som antingen är karakteriserat av träd, som vid Revet, eller långa 

distanser, som vid Görslövsån, har det bedömts att denna våguppstuvning, samt eventuell 

våguppspolning, troligtvis är väldigt liten och kan försummas.  
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Figur 3 Vågros för år 1979 – 2019, koordinat (Sweref 99 TM): E 357267, N 6235380. 

(SGI Vågportal, 2021) 

På grund av att våguppstuvningen har valts att räknas bort uppdateras de nya 

högvattennivåerna jämfört med de som presenterades i den fördjupade klimatutredningen (DHI, 

2021). Notera här att klimatprojektionernas har en viss osäkerhet, som ökar med tid, och de 

beräknade nivåerna är ungefärliga. Figur 4 illustrerar de olika högvattennivåerna som används 

som utgångspunkter i analyserna och åtgärdsförslagen nedan.  

 

Figur 4 Bidragande komponenter till framtida möjlig vattenståndsökning i Jonstorp 
med klimatscenario RCP8.5 i grunden. Ingående komponenter är 
medelvattennivå (blå), 100 års högvatten (orange) och vinduppstuvning (grön).  
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2 Metod 

Metodiken i utformningen av principer för högvattenskydd utgår från ovanstående diagram 

(Figur 4) men har avrundats till jämnare siffror. Topografin i Jonstorp har sedan jämförts med 

dessa nivåer för att analysera vilka områden som är känsliga inom vilka tidshoristonter och även 

för att få en bild av hur stora områden som kan skyddas vid olika nivåer. 

De ungefärliga tidshorisonterna och nivåerna som underlaget förenklats till anges nedan med 

respektive nivå (RH2000): 

1. Nuläge – 2050: medelnivå 0,1 m, extrem stormnivå 2,5 m  

2. 2100: medelnivå 0,8 m, extrem stormnivå 3 m 

3. 2150: medelnivå 1,3 m, extrem stormnivå 3,5 m 

4. 2200: medelnivå 1,8 m, extrem stormnivå 4 m   

En illustration av en profil genom Jonstorp av tidshorisonter och nivåer visas av illustrationen i 

Figur 5.  

 

Figur 5 Tidshorisonter och motsvarande medelnivå (grå) samt extrem stormnivå (röd). 

En översiktlig bedömning av kritiska områden gjordes för de olika tidshorisonterna, samt en 

bedömning av sträckor med erosionsrisk. Fokus har varit på att ta fram principer för olika 

lösningar samt när dessa behöver implementeras. 

Mer detaljerat har analysen omfattat:  

1. Kritiska nivåer (lågpunkter och trösklar). 

2. Analys av återkomsttid för översvämning på delar som hamnar under 

stormnivån vid någon av tidshorisonterna. 

3. Analys av grundvattenpåverkan till följd av medelvattenståndets stigning. 

4. Analys av skyddsbehovet vid de olika tidshorisonterna. 

5. Förslag på lösningar för de olika tidshorisonterna där behov identifierats samt 

analys av följdproblem som eventuellt behöver åtgärdas. Hänsyn har tagits till 

naturvärden och känsliga objekt. 
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De föreslagna lösningarna har översiktligt kostnadsuppskattats genom att uppskatta 

entreprenadkostnader per längdmeter, och multiplicera dessa med de föreslagna lösningarnas 

längd. Notera att uppskattade kostnader inte inkluderar tillståndskostnader, byggherrekostnader 

eller projekteringskostnader och är beräknat med dagens penningvärde.  

Gällande grundvattenfrågan finns en begränsad mängd information. Det har tidigare utförts 

geotekniska utredningar av området, men inga tidigare grundvattenmätningar har funnits. För att 

utredningen om grundvatten ska bli mer precis föreslås grundvattenmätningar i området, och i 

rapporten finns förslag om hur en sådan mätning skulle kunna gå till.  

Vidare hölls en inledande workshop tillsammans med kommunen vid starten av uppdraget. Där 

gjorde även projektgruppen ett platsbesök. Workshopen möjliggjorde att förtydliga målbilden 

utifrån platsens egenskaper och en kortfattad sammanfattning finns i nästföljande kapitel.  

Mycket av arbetet har drivits framåt vid projektmöten i samarbete mellan Fojab, ELU och DHI. 

Däremellan har texter, kartor och illustrationer tagits fram och bearbetats. 
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3 Förutsättningar 

3.1 Natura 2000 och skyddsvärden 

Jonstorp har ett rikt biologiskt liv, som innefattar både sårbara naturvärden och två Natura 2000-

områden. Detta behöver tas hänsyn till i klimatanpassningsarbetet. Nedan följer en 

övergripande genomgång av de biologiska skyddsvärdena som finns i Jonstorp.  

 

Figur 6 Statusklassning av naturvärdens sårbarhet (Källa: Sweco) 

Kommunekolog Richard Åkesson har karterat sårbarheten hos naturvärdena längs hela 

Höganäs kommuns kust vilken redovisades i Kustförvaltningsplanen (Sweco, 2017), se Figur 6. 

Enligt denna är den erosionsutsatta kustslingan i norra Jonstorp bedömd att ha låg sårbarhet för 

naturvärden. Revet, beläget i de östra delarna av Jonstorp, har en hög sårbarhet för 

naturvärden. Längre söderut, i riktning mot Görslövsån, är naturvärdena bedömda att vara 

mycket sårbara. De områden med mycket hög sårbarhet för naturvärden korrelerar med 

områden som innefattas av Natura 2000.  

Jonstorp gränsar till två olika Natura 2000-områden med nästan identisk form. Dessa områden 

är skyddade, och innehåller art- och naturtyper som EU anser vara extra skyddsvärda. Figur 7 

visar utsträckningen av ett Natura 2000-område styrt av fågeldirektivet, markerat rött, och 

området styrt av art- och habitatdirektivet, markerat i gulrandigt. Natura 2000 områdets nordliga 

delar innefattar endast det långgrunda havsområdet. Vid Jonstorps östliga delar innefattar 

Natura 2000-områdena landområden, bland annat sydväst om Revet och vid Görslövsåns 

utlopp. 
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Figur 7 De två Natura 2000-områdena i Jonstorp. Fågeldirektivet är markerat i 
gulrandigt och Art- och habitat direktivet är markerat rött. 

3.2 Resultat från workshop 

Inledningsvis i projektet hölls en workshop för att få en så bred grund som möjligt till att ta fram 

bra lösningsförslag. Workshopen inleddes med en presentation av utgångspunkterna till denna 

utredning. 

Medverkande på workshopen var från Höganäs kommun: Milma Danielsson (planarkitekt och 

projektledare för innevarande uppdrag från kommunen), Lars Scotte (räddningschef), Richard 

Åkesson (kommunekolog), Magnus Svederberg (parkingenjör), Jacob von Post 

(förvaltningschef), Tecumseh Hollis (Geodatachef), Gulistan Batak (plan- och bygglovschef), 

Emma Lindman (planarkitekt),  

Under workshopen fick deltagarna göra sina röster hörda och komma med synpunkter på det 

framtida klimatanpassningsarbetet i Jonstorp. Kommentarerna gällde bland annat att det är 

viktigt att diskutera vad som är rimligt att skydda och vad som är politiskt och juridiskt möjligt, 

samt att underlaget ska göra det möjligt att jämföra kostnad med nytta. Dessa synpunkter har 

beaktats under studiens gång. 
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4 Höjd- och riskanalys 

Detta avsnitt innehåller en detaljerad höjdanalys över Jonstorps tätort. Höjdnivåerna som har 

studerats är mellan 2 meter, som motsvarar en extrem stormnivå år 2050, och 4 meter, som 

motsvarar en approximerad extrem stormnivå år 2200. Hur vattnet tar sig in i området har också 

analyserats, och finns illustrerat i kartorna nedan. Höjdanalysen ger en fördjupad förståelse 

kring de topografiska förutsättningarna i Jonstorp. 

Notera även att de extrema nivåerna har en relativt kort varaktighet, vanligtvis bara några 

timmar och det är möjligt att vattnet inte ”hinner” översvämma alla lågt liggande delar under 

denna topp om det är mycket motstånd längs vägen såsom vegetation och trånga passager. 

4.1 2 meter höjdlinje 

 

Figur 8 Översikt över Jonstorp med 2 meter höjdlinje samt vattnets väg som 

överliggande lager. 

Vid ett högvattenstånd på 2 m översvämmas fåtalet privata tomter i Revet, vilket visas i Figur 8. 

Även hamnen kan översvämmas vid dessa nivåer. Ingen annan bebyggelse eller infrastruktur 

ligger lägre än 2 m i Jonstorp. 

Vattnet tar sig in från havet nära Görslövsåns utlopp och följer figurens röda pil. Tröskelnivån för 

att vattnet ska ta sig över Revavägen in i bostadsområdet är som lägst 1,85 m, och därmed 

överskrids denna tröskel med 15 cm. Resterande del av Revavägen har en höjdnivå på 2 m 

eller över, vilket gör att vattnet endast tar sig in via en punkt i området.  
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Redan idag skulle en extrem storm kunna nå upp till 2 m, år 2100 beräknas dessa nivåer kunna 

översvämmas med ca 5 års återkomsttid och år 2200 skulle dessa områden i princip permanent 

vara översvämmade. Det bör noteras att området inte har blivit översvämmat någon gång hittills 

enligt uppgifter från kommunen. 

4.2 2,5 meter höjdlinje 

 

 

Figur 9 Översikt över Jonstorp med 2,5 meter höjdlinje samt vattnets väg som 

överliggande lager. 

Vid ett högvattenstånd på 2,5 m, illustrerat i Figur 9, översvämmas stora delar av Revet och 

endast ett fåtal fastigheter i området befinner sig över denna höjdnivå. Hur vattnet tar sig in 

illustreras med de röda pilarna i figuren ovan. Övriga Jonstorp har en höjdnivå på 2,5 m eller 

över, och är inte översvämningshotade vid detta scenario. Det ska också noteras att den östligt 

belägna deponin kan utsättas för erosion, något som kan påverka det deponerade avfallet. 

Denna erosionsrisk ökar med ökad vattennivå.  

Den beräknade maximala extrema stormnivån för perioden nu fram till 2050 ligger kring 2,5 m 

och det finns alltså en risk att dessa områden kan översvämmas inom en relativt snar framtid. År 

2100 är det fortfarande relativa extrema event på återkomsttider över 50 år som kan nå 

områden upp till 2,5 m. År 2150 beräknas dessa områden översvämmas med ca 5 år 

återkomsttid och år 2200 oftare än en gång per år. 
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4.3 3 meter höjdlinje 

 

 

Figur 10 Översikt över Jonstorp med 3 meter höjdlinje samt vattnets väg som 
överliggande lager. 

I Figur 10 visas att Jonstorp, förutom Revetområdet, ligger högre än 3 m. Det är ingen större 

skillnad mellan vilka fastigheter och infrastruktur som blir påverkade vid 3 m havsvattenstånd 

jämfört med 2,5 m. Det bör dock noteras att här drabbas de översvämmade fastigheterna 

hårdare, då översvämningsdjupet är 50 cm större. Vid högvatten på 3 m tar sig vattnet in även 

från de nordliga delarna av Revet. 

Det beräknas att extrema stormnivåer kan nå upp till 3 m kring år 2100 och år 2200 visar 

prognosen att dessa områden kan översvämmas med några års återkomsttid. 
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4.4 3,5 meter höjdlinje 

 

 

Figur 11  Översikt över Jonstorp med 3,5 meter höjdlinje, vattnets väg samt utsatta 
områden som överliggande lager. 

Figur 11 visar vilka områden av Jonstorp som drabbas av ett högvatten på 3,5 m. Utöver Revet 

riskerar tre ytterligare områden att översvämmas: Halsahusvägen och ytterligare delar av 

Lindesvägen, Kärsnäppevägen och Revalyckans äldreboende. På grund av det höga 

vattenståndet inkommer vattnet från hela Jonstorps östliga delar.  

Extrema stormnivåer prognostiseras nå upp till 3,5 m först om drygt 100 år (kring 2150) och år 

2200 beräknas återkomsttiden för en sådan nivå att vara längre än 50 år.  
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4.5 4 meter höjdlinje 

 

 

Figur 12 Översikt över Jonstorp med 4 meter höjdlinje samt utsatta områden som 
överliggande lager. 

Vid en högvattennivå på 4 m utsätts de östra delarna av Jonstorp för översvämning, illustrerat i 

Figur 12. I de nordliga delarna drabbas Revetområdet, Halsahusvägen och delar av 

Litorinavägen. I det sydligare drabbade delarna av Jonstorp, utöver de tidigare nämnda, 

drabbas bland annat Gåsvägen, delar av Parkvägen och tennisbanan. Den östliga deponin är 

vid dessa extrema högvatten under vatten, något som kan riskera deponins stabilitet. Notera att 

stora delar av Jonstorp är belägna på nivåer över 4 m, och förväntas inte översvämmas fram till 

år 2200. År 2200 prognostiseras bara ett mycket extremt event med ca 100 år återkomsttid att 

nå upp till 4 m. 
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4.6 Samhällsfunktioner 

 

Figur 13 Placering av samhällsfunktionerna i Jonstorp, där Jonstorpsskolan, ishallen 
och Revalyckan äldreboende är markerat i gulrandigt.  

Figur 13 visar var de olika kommunala samhällsfunktionerna i Jonstorp finns belägna. Det 

framgår av figuren att både Jonstorpsskolan och ishallen ligger på en höjdnivå på över 4 m. 

Detta gör att de inte är utsatta för några större översvämningshot från havet fram till år 2200. 

Äldreboendet Revalyckan ligger dock på en lägre nivå, delvis under 2,5 m, med ett 

omkringliggande område med en höjdnivå på 3 m. Denna 3-meters tröskel minskar 

översvämningsrisken, men enligt Figur 4 väntas den prognosticerade högvattenståndet år 2100 

och framåt uppgå till 3 m, vilket kan betyda att Revalyckan kan utsättas för mindre 

översvämningar vid denna tidshorisont.  

Jonstorps hamn ligger också lågt, kajer ligger under 2 m och resterande delen av hamnen ligger 

på en höjdnivå över 2 m, vilket illustreras i Figur 14. Detta betyder att kajer och bryggor riskerar 

att översvämmas vid ett 100-års extremväder redan idag. De värsta stormarna sker under 

vintertid då det är färre båtar i hamnen. I takt med medelnivåns stigning i havet kommer hamnen 

att behöva anpassas till nya nivåer, vilket troligtvis kan göras i samband med underhåll och 

renoveringar. 
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Figur 14 Översikt över hamnområdet med olika höjdlinjer 
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4.7 Görslövsån och Höganäs tätort 

Det finns en risk att de östra delarna av Höganäs tätort översvämmas av havet via Görslövsåns 

dalgång, som nämnts i flera tidigare rapporter och illustreras i Figur 15 . Det går en höjdrygg 

genom Höganäs tätort som är 4,6 m som lägst, men stora delar av områdena öster om 

höjdryggen är betydligt lägre än så.  

 

Figur 15 Översikt över delar av Höganäs kommun med Jonstorps tätort, Höganäs tätort 

samt Görslövsåns utlopp.  

Som också nämnts i tidigare utredningar och även simulerats med en dynamisk modell (DHI, 

2013) är även tidsaspekten viktig i Görslövsåns dalgång. Troligtvis kommer vattnet inte att nå 

upp till 3,2 m vid tröskeln in mot Höganäs även om havsnivån är 3,2 m vid ett extremt och 

kortvarigt event. 

Notera även att åns vatten kan dämmas upp vid mindre extrema händelser och i takt med att 

medelvattennivån stiger kommer sannolikt grundvattnet i dalen att stiga, åtminstone närmast 

havet. De blåa områdena i Figur 15 prognostiseras att permanent översvämmas om ca 200 år, 

vilket gör att området istället blivit en havsvik.  

Figur 16 visar en detaljerad höjdbild av östra Höganäs tätort, samt de två trösklarna som 

skyddar mot öster som finns i området (den västra tröskeln är inte med i bild). Den södra 

tröskeln har en lägsta nivå på 3,2 m. Om högvattnet överskrider denna tröskel översvämmas de 

delar som ringats in med gul höjdlinje i Figur 16. I den norra delen av området är denna tröskel 

3,5 m. Notera även att vattnet blir kvar i dessa områden även när havsnivån sjunker och djupet 

kan uppgå till över en meter i de lägsta delarna. Det betyder att konsekvenserna blir allvarliga 

om denna tröskel överstigs.  
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Figur 16 Översikt över vilka delar av Höganäs tätort som skulle drabbas av ett 
högvattenstånd på 3,2 meter.  

Klimatprognoserna visar att en nivå på 3,2 m skulle kunna överstigas vid extrema händelser om 

ca 100 år. År 2200 kan dessa nivåer överstigas med ca 5 års återkomsttid. 

Ett par kvarter riskerar även att översvämmas vid lägre nivåer då dessa är belägna öster om 

tröskeln (inringat i vitt i Figur 16). Detta område är beläget på mellan 2,5 och 3 m och skulle 

därmed kunna riskera att bli översvämmat vid en extrem händelse något tidigare än om 100 år.  
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4.8 Erosion 

Det pågår erosion vid kustområdets nord-västliga delar, markerat rött i Figur 17. Denna erosion 

är primärt vid vegetationslinjen ovanför strandlinjen och strandlinjen är relativt konstant. Figur 18 

visar en bild från platsbesöket där det tydligt framgår hur vegetationslinjen eroderar vid den 

utpekade platsen. Framkomligheten längs kustlinjen på denna sträcka är också mycket 

begränsad såsom visas i Figur 19 (också från platsbesöket).  

Det har i tidigare utredningar försökts att prognostisera denna erosion men det är en mycket 

osäker metod, särskilt eftersom det inte är stranden i sig som eroderar utan jorden ovanför 

strandlinjen vid högvatten. Närmare hamnen på västra sidan sker istället ackumulation. Öster 

om hamnen pågår en viss erosion ovanför vattenlinjen som påverkar Skåneleden samt 

tomtmark på någon enstaka fastighet.  

 

Figur 17 Erosionsutsatta områden på Jonstorps kustslinga markerat med rött. 
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Figur 18 Bild på den erosionsutsatta vegetationslinjen. (DHI 2022-04-08) 

 

Figur 19 Dålig framkomligthet längs stranden utanför Jonstorpsvägen 
106-110. (DHI 2022-04-08) 
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4.9 Grundvatten 

En höjning av havets medelvattennivå innebär troligen också att grundvattennivåerna utmed 

kusten höjs. Hur stor höjning av grundvattnet man kan förvänta sig vid en stigande havsnivå 

beror bl.a. på egenskaper i jord och berg, markanvändning, topografi och avstånd till havet. De 

ytliga jordarterna i området kring Idrottsvägen domineras av material med hög permeabilitet 

såsom sand och grus vilket bör ge god kontakt mellan havsvatten och grundvatten. Å andra 

sidan noterades en grundvattennivå vid Revet som var ca 2 m över havsnivån vid platsbesöket, 

vilket antyder att det finns en tröghet i kopplingen till havet. 

Hur korrelationen mellan stigande medelhavsnivå och medelgrundvattennivå i området kommer 

se ut över tid är svårt att bedöma utifrån det begränsade underlag som finns gällande 

grundvattennivåer och lokala variationer i jordlagerföljder. Ett generellt antagande kan vara att 

förhållandet mellan havsnivå och grundvattennivå närmast kusten kommer vara ungefär 

detsamma som idag, vilket illustreras i Figur 20. Med ett sådant antagande skulle en 

medelvattennivåhöjning av havet på 1 meter innebära att även grundvattnet höjs 1 meter.  

 

Figur 20 Konceptuell illustration av hur grundvattennivån i kustnära områden kan 
påverkas av höjd vattennivå i angränsande hav. Övre bilden visar 
grundvattnets läge på en viss nivå under markytan före höjning av 
havsvattnet. Nedre bilden visar en höjning av havsvattennivån och vilken 
tänkbar höjning detta kan ge på kustnära grundvatten. (Illustration: Boverket) 

Utifrån områdets förhållanden med genomsläppliga jordarter och kustnära läge kan man tänka 

sig att även mer kortvariga förändringar i havsvattenstånd kan hinna ge påverkan på 

grundvattennivån. Vid grundvattenmätningar genomförda vid ett stormtillfälle i Falsterbonäset, 

ett område med liknande topografiska och geologiska förhållanden, kunde man dock inte se att 

kortvariga högvatten gav någon betydande påverkan på grundvattnet (Sweco, 2016). Detta 

betyder att stormnivåer, som vanligtvis pågår under kortare tid, inte behöver ge en förhöjd 

grundvattennivå. Mätningarna från Falsterbonäset omfattar kontinuerliga grund- och 

havsnivåmätningar över flera år med mätpunkter mindre än 500 m från kustlinjen.  

Jämförelsen med Falsterbonäset pekar på att kustnära läge och genomsläppliga jordarter inte 

behöver innebära god kontakt mellan havsvatten och grundvatten. Grundvattennivåförhållanden 

är platsspecifika och kan ha stora lokala variationer.  
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5 Lösningsförslag 

5.1 Skydd mot högvatten för områden under 3 meter 

Så som beskrivits tidigare ligger hela Revetområdet under 3 m. De delar av området som är 

belägna lägre än 2,5 meter riskerar att översvämmas redan idag vid en extrema 

stormhändelser. För att skydda Revetområdet föreslås en omgivande vall som utnyttjar 

befintliga höjdryggar. Vallen skulle kunna byggas i två steg, där den först byggs upp till en höjd 

på 2,5 meter, för att sedan lägga på ytterligare 0,5 meter vid ett senare tillfälle. Det kan dock 

vara samhällsekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt att denna vall byggs direkt upp till 3 m, 

för att vara ett tillräckligt skydd till omkring år 2100. 

 

Figur 21 Föreslagen vall utanför Revavägen, samt ny dragning av Revavägen. 

Vallen behöver ansluta i norr och söder till befintlig marknivå på 3 m. Man kan tänka sig två olika 

strategier för vallens placering: antingen utnyttjas i största möjliga mån befintliga höjdryggar 

vilket illustreras i Figur 21, eller så försöker man minimera påverkan på naturmark och lägger 

skyddet så tätt inpå fastigheterna som möjligt, som visas i Figur 22.  

Höjdnivån på de sydliga delarna av Revavägen där vallen skulle kunna upprättas ligger på runt 

2 m. Vallen skulle antingen kunna vara en upphöjning av Revavägen i syd, alternativt skulle den 

kunna placeras strax utanför Revavägen. Vid en placering strax utanför Revavägen skulle vallen 

inte påverka utsikten över ängen eller havet nämnvärt för intilliggandes bostäder. Den skulle 

också kunna göras mångfunktionell, då förslagsvis en stig skulle kunna upprättas ovanpå vallen, 

enligt Figur 24, och integreras med omkringliggande miljö, enligt Figur 25. Vid vallens 
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sydvästliga delar ligger för närvarande en dagvattendamm, och denna hamnar innanför vallen 

vid denna dragning.  

Om vallen görs integrerad i Revavägen, som då skulle höjas upp, bör det noteras att det krävs 

sluttningar upp mot vägen som antingen skulle ta fastigheternas mark i anspråk eller så skulle 

vägen behöva flyttas söderut. 

Utöver den längre omslutande vallen behövs tre förstärkningar av den naturliga vallen i 

områdets nordliga delar, såsom markerats i Figur 22, till år 2100. Höjdnivån på de lägsta 

punkterna i den naturliga befintliga vallen är runt 2,8 m, vilket resulterar i att förstärkningen inte 

behöver vara mer omfattande än ca 0,2 m.  

 

Figur 22 Alternativ placering av vallen kring Revet. 

Ett annat alternativ som närmar sig strategin att göra så litet intrång som möjligt i naturmarken, 

är att de östliga delarna av vallen dras närmare bostäderna, illustrerat i Figur 22. Fördelen med 

detta förslag är följaktligen att inverkan på skogen vid Revet blir mindre.  

Principen för en sådan vall är att den omfattar en tätkärna med packad fyllning, såsom visas i 

typsektionen i Figur 23. På sidan mot havet anläggs ett mjukt erosionsskydd i form av växtlighet 

med rätt etableringsförutsättningar samt rätt jordbindande egenskaper. På vallens ”insida” 

anläggsfyllning i form av jord eller sand. 
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Figur 23 Typsektion av möjlig vallkonstruktion i utförandet längs Revavägen. 

Entreprenadkostnaden för en sådan vall uppskattas till 1 700 kr per längdmeter, beräknat på en 

snitthöjd på vallen på 1 m. Den första alternativa dragningen av vallen ger en totallängd på ca 

810 m, vilket ger en entreprenadkostnad på 1 700 x 810 = ca. 1 400 000 kr. Det andra 

alternativet där vallen dras närmare (eller på) fastigheterna ger en något kortare längd, 

uppskattningsvis 660 m lång, vilket resulterar i en total entreprenadkostnad på ca. 1 200 000 kr. 

Notera att detta endast entreprenadkostnaden, och andra kostnader såsom byggherre-, 

tillstånds -och projekteringskostnader tillkommer.  

Notera att en dessa lösningar endast skyddar ett mindre antal privata fastigheter och inga 

samhällsfunktioner. Det är upp till framtida kommunpolitiker att bedöma om dessa fastigheter är 

skyddsvärda. Det finns alltid en möjlighet för fastighetsägarna att skydda sina egna fastigheter 

med tillfälliga skydd eller andra åtgärder. Antingen gemensamt eller var för sig. 

Observera också att en vall innebär att ytavrinning från nederbörd kan skapa översvämning 

innanför vallen och denna bör kunna avledas på lämpligt sätt. 

 

Figur 24 Principsektioner över de föreslagna vallarna. Då de två föreslagna vallarna är 
så pass lika kan principsektionerna appliceras på båda. 
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Figur 25 En inspirationsbild av en naturligt integrerad vall (Källa: Cykla Banvall). 
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5.2 Skydd för områden över 3 meter 

Vid år 2100 börjar det bli nödvändigt med ett skydd för områden belägna på mellan 3 och 4 m 

där vi tidigare beskrivit att ett äldreboende är beläget. Kommunal infrastruktur återfinns även 

inom detta område. 

 

Figur 26 Konceptuellt framtidsskydd för Jonstorp. Vallen är dragen vid 3 meter 
höjdlinje. 

En vall för att skydda mot havsnivåer på över 3 m föreslås att anläggas ungefär på nuvarande 3 

m-kurva som höjs till 4 m, enligt Figur 26. Vallen skulle därmed skydda för framtidsscenariots 

högvatten år 2200, som är uppskattat till 4 m. Enligt prognosen för havets stigning skulle en 

sådan vall behöva anläggas ca år 2100 och därmed utgöra ett tillräckligt skydd i ca 100 år. 

Denna vall föreslås konstrueras på samma sätt som föreslagen vall upp till 3 m (Figur 23). 

Entreprenadkostnaden för denna vall bedöms därmed också vara 1 700 kr per längdmeter med 

en snitthöjd på 1 m. Vallen bedöms vara 1050 m lång, vilket resulterar i en entreprenadkostnad 

på 1 700 x 1050 = ca. 2 000 000 kr (med dagens penningvärde). 

Det ska noteras att denna vall endast är konceptuell då klimatprognosernas osäkerhet ökar med 

tid, och kan ses som en riktlinje till var nybyggnationer borde ske i Jonstorp. 

Om de tidigare föreslagna vallarna kring Revet (Figur 21 och Figur 22) skulle höjas till en nivå 

på 4 m, det vill säga ytterligare en meter över den tidigare föreslagna vallen, och två meter över 

dagens marknivå, skulle detta troligtvis innebära stora problem med grundvattennivåerna. I takt 

med att medelnivån i havet stiger kommer även grundvattennivåerna att stiga. Om havets 

medelnivå närmar sig marknivån vid Revet i framtiden kommer det troligen inte vara effektivt 

med enbart en vall mot extrema stormar.  Kostnaderna det skulle innebära att pumpa ut 

grundvattnet är troligtvis mycket höga och är sannolikt inte en rimlig lösning. Men det är finns i 

dagsläget för lite underlag på markens genomsläpplighet för att veta om pumpning är rimligt 

eller inte. En mer detaljerad beskrivning redogörs i kommande avsnitt om grundvattennivåer. 
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Ett annat alternativ, som både tacklar problemen gällande grundvatten och högvatten, är en 

höjning av marknivån. Dagens marknivå på 2 m borde då höjas upp till minst 3 meter för att 

minimera risken för översvämningar inom de närmaste 100 åren. Detta betyder troligtvis höga 

kostnader, då både byggnader i området måste höjas upp och diverse ledningssystem som är 

belägna under marken måste dras om.  

Vid dessa havsnivåer behövs också den östliga deponin åtgärdas. Den ökade erosionsrisken 

vid dessa vattennivåer gör att deponins stabilitet kan minskas.  

5.3 Skydd mot översvämning av Höganäs tätort via Görslövsån 

Som beskrivits i tidigare kapitel riskeras relativt allvarliga konsekvenser om havet når upp över 

3,2 m i Görslövsåns dalgång in i östra Höganäs tätort. Detta prognosticeras kunna hända med 

en återkomsttid på 100 år om ca 100 år. Det är därmed lämpligt att redan nu börja planera för 

en lösning för att skydda mot detta för att inte riskera att möjliga lösningar hindras av framtida 

exploateringar eller dylikt. Det finns dock inte behov att utföra konstruktionen inom en snar 

framtid. För att inte riskera att skyddet konstrueras för sent bör området som översvämmas vid 

olika stormar karteras, detta kan göras genom att avläsa nivån vid någon av broarna som 

föreslås som åtgärder nedan. Denna nivå bör även samtidigt korreleras till en nivå i havet.  

 

 

Figur 27 Olika åtgärder för att minimera risken för översvämning av Höganäs tätort via 
Görslövsån. 

Områdets höga naturvärden innebär att störningar bör undvikas långt nedströms ån. Därav 

föreslås tre olika alternativ, där samtliga ligger långt upp i systemet, enligt Figur 27. På så sätt 

blir Görslövsåns dalgång påverkad i så liten utsträckning som möjligt. Det första alternativet är 

att en före detta järnvägsbank, enligt Figur 27, höjs upp till 3,5 m. Dagens nivåer på 

järnvägsbanken är 3,5 m vid dess mitt och runt 3 m på resterande del (Figur 29). Nivån på 
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järnvägsbanken har troligen legat på 3,5 m vid dess konstruktion, men har sjunkit ihop på grund 

av markmaterialet. Utöver upphöjningen föreslås ett dämme, som ska kunna stängas manuellt 

vid tillfällen då högvattnet kan nå upp till över 3 meter. Denna anordning skulle alltså i vanliga 

fall inte ha någon påverkan på vattnets framkomlighet utan bara stängas vid risk för mycket 

höga havsnivåer, likt den i Figur 28. 

Konstruktionen utgörs av någon form av permanent ram, där antingen en lucka med 

tätningslister kan stängas, eller där sättar (som förvaras någonstans i närheten) kan placeras vid 

behov. 

   

Figur 28 Till vänster: Bild från järnvägsbanken (Höganäs kommun, 2022). Till höger: 
Bild från en typ av dämme som potentiellt skulle kunna installeras vid 
järnvägsbanken (Dailyecho, 2021). Notera att dämmet behöver dimensioneras 

utefter platsen, och detta är bara en exempelbild. 

Det andra alternativet är att högvattenskyddet placeras något nedströms den gamla 

järnvägsbanken, på Nygårdavägen. Höjdnivån, som framgår av Figur 29, på vägen är i 

dagsläget runt 2,5 m, vilket innebär en större höjning jämfört med järnvägsbanken. Längden 

som vägen behöver höjas upp är dock kortare än vad som behövs höjas upp jämfört med 

järnvägsbanken. Om detta alternativ är att föredra borde ett dämme konstrueras likt den 

beskriven för järnvägsbanken.  

Page 716 of 735



   

 33 

 

Figur 29 Höjdnivå för den före detta järnvägen, Nygårdavägen samt nivån som något 
av alternativen borde höjas upp till. Den branta nedlutningen markerar var 
Görslövsån går, och hur långt det är ned till vattennivån. 

Det tredje alternativet är en upphöjning av Prästavägen. Detta alternativ befinner sig längst upp i 

systemet av de tre alternativen, och kommer troligtvis ha minst påverkan på de biologiska 

värdena i området. På samma sätt som de föregående alternativen så borde ett dämme eller 

liknande konstrueras här som kan öppnas och stängas. Nackdelen med detta alternativ är att 

konstruktionen måste ske på två separata platser istället för en plats som är fallet för de tidigare 

nämnda alternativen, och de två platsernas höjdprofiler redovisas i Figur 30. 

Entreprenadkostnaden för en upphöjning av Prästavägen med två lager asfalt har bedömts till 

ca. 1 000 000 kr, och en backventil för bron till ca. 600 000. Detta innebär att den totala 

entreprenadkostnaden för en upphöjning av Prästavägen skulle vara ca. 1 600 000 kr. Notera 

att detta endast är entreprenadkostnader, och ytterligare kostnader såsom byggherre-, 

tillstånds- och projekteringskostnader tillkommer.   
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Figur 30 Höjdnivå för de två upphöjningarna vid Prästavägen, samt den nivån som ska 
upphöjas till. Den branta nedlutningen markerar var Görslövsån går, och hur 
långt det är ned till vattennivån. Notera att distansen mellan de två 
upphöjningarna inte är skalenlig. 

Det kan även vara lämpligt att förbereda tillfälliga skydd innan ett permanent skydd finns på 

plats, beroende på hur långt in i framtiden det permanenta skyddet anläggs och hur snabbt 

havets medelnivå stiger i framtiden. Dessa tillfälliga skydd kan variera i form, men kan utgöras 

av en kombination där sandsäckar täpper till hålet under bron och ett tillfälligt staket ställs upp 

på vägen för att hindra att den översvämmas. 

Eftersom detta skydd inte bedöms som akut kan en höjning av någon av föreslagna 

vägbankarna göras i samband med annat underhåll av dessa och kostnaderna kan därmed 

minskas. 

Det bör även säkerställas att avrinningen i Görslövsån inte är tillräckligt stor för att orsaka 

översvämningar uppströms då skyddet är stängt under stormhändelser. Det pågår en skyfalls- 

och dagvattenutredningen som kommer kunna ge svar på det. 

5.4 Erosion 

För att minska erosionen i utpekat område föreslås stenskoning vid vegetationslinjen, enligt 

Figur 31. Detta alternativ skulle innebära ett effektivt skydd mot erosionen, samtidigt som Natura 

2000 området utanför kustlinjen inte skulle påverkas. Det är viktigt att skoningen når tillräckligt 

högt för att säkra mot jorderosion vid höga vattenstånd och att den är korrekt grundlagd med 

fiberduk och filterlager för att undvika underminering. 

Tån på stenskoningen rekommenderas att utformas som en ”hylla” som man kan gå på, vilken 

kan anslutas till Skåneleden i väster via en trappa på lämpligt ställe. På så sätt förbättras 

tillgängligheten till stranden så att man kan följa kustlinjen längs med hela Jonstorp. Man kan 

även fylla på med en mindre mängd sand för att göra strandplanet lite större än idag, men detta 

skulle då inte vara en del av skyddet utan bara för att öka rekreationsvärdet.  

Stenskoningen bedöms ha en medelhöjd på ca 5 m och bedöms kosta ca 5 000 kr per 

längdmeter. Skoningen bedöms vara ca 150 m lång. Detta ger en entreprenadkostnad på: 5 000 
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x 395 = ca. 2 000 000 kr. Notera att även här är det endast entreprenadkostnader som har 

uppskattats, och andra kostnader såsom byggherre-, tillstånds- och projekteringskostnader 

tillkommer.   

Det rekommenderas att skyddet anläggs snarast möjligt för att minska skadekostnaderna som 

riskerar att uppstå innan skyddet är på plats. Marken vid fastigheterna är här på en säker nivå 

för översvämning från havet. 

 

 

Figur 31 Principskiss på föreslagen strandskoning. 

Strandfordring är annars ett vanligt och oftast effektivt skydd för att säkra en kustlinje från 

pågående erosion. Dock skulle det i Jonstorp krävas att sanden som tillförs når upp till ca 3 m 

för att vara ett effektivt skydd, vilket samtidigt skulle medföra att strandplanet skulle behöva 

byggas ut en bra bit ut i havet för att ha en lämplig vinkel. En sådan strand är inte naturlig för 

platsen och heller inte lämplig att anläggas i Natura 2000 området som är beläget utanför 

strandlinjen. 

Det är inte lämpligt med ny bebyggelse eller andra anläggningar nära strandlinjen öster om 

hamnen på grund av erosion. 

Processerna för erosion och ackumulation längs Jonstorps kust påverkas troligtvis både av 

hamnens pirar men även de båda reven/hövderna i väster och öster (Rekekroken och Revet). I 

relation till vågklimatet i området är det sannolikt att dessa strukturer reducerar 

sedimenttransporten österut. Om sedimenttransporten österut skulle öka (genom att ta bort eller 

ändra strukturerna) skulle erosionsmönstret längs kusten kunna förändras inom några år. Detta 

skulle kunna mildra erosionsproblem längs utsatta kustavsnitt, men det skulle också kunna öka 

erosionen på andra ställen. Det finns möjlighet att med hjälp av avancerad modellering av 

kustlinjedynamik testa olika utformningar och mer exakt bedöma strukturernas påverkan på 

sedimenttransporten längs med kusten. En sådan åtgärd är ingen lösning för de akuta problem 

vi ser idag, men skulle kunna ge ett minskat behov av erosionsskydd på längre sikt (10-100 

år).   

5.5 Grundvatten 

Viss information om grundvattnet i området kan fås genom enstaka mätningar i samband med 

de geotekniska undersökningar som gjorts tidigare under 70- till 90-talen. Den undersökning 

som ligger närmst bostadsområdet kring Idrottsvägen, är utförd i samband med utbyggnaden av 

Jonstorpsskolan väster om bostadsområdet. Vid undersökningstillfället registrerades 

grundvattenytor i borrhålen mellan ca 1 och 2 m under markytan. Det skall dock poängteras att 

grundvattenytans läge varierar över året. För att få en uppfattning om grundvattennivåns 

variation över året så behövs kontinuerliga mätningar över en längre tidsperiod, vilket saknas 
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idag. Förslagsvis tas ett mätprogram fram med kontinuerliga grund- och havsnivåmätningar 

under minst ett år.  

Mätprogrammet bör utformas så att grundvattennivåer mäts i ett antal strategiskt utvalda 

punkter längs en transekt som sträcker sig från en punkt nära strandlinjen och in mot land. Ett 

förslag på ungefärligt utformande har skissats i Figur 32. Parallellt med mätningen av 

grundvattnet mäts havsvattennivån på en lämplig plats i närheten. För ytterligare förståelse av 

systemet kan man addera en mätpunkt för ytvattennivån en bit upp i Görslövsån. Det finns 

redan en pegel installerad (men ingen kontinuerlig avläsning som pågår) som skulle kunna 

användas för detta. Mätningarna behöver pågå under minst ett år för att fånga 

inomårsvariationer och kunna göra en första bedömning av systemet. Intentionen med 

mätningarna bör dock vara långsiktig övervakning.  

Resultaten från mätningarna kan användas för att analysera vilken påverkan tillfälliga högvatten 

har på grundvattennivån och för att få en bättre förståelse kring hur havs- och grundvatten 

samvarierar. Utifrån sådana mätningar kan man också göra en mer kvalificerad bedömning av 

påverkan på grundvattnet i ett framtida klimat. Nivåmätningarna skulle även kunna nyttjas för att 

bygga upp och kalibrera en integrerad grund- och ytvattenmodell över området som kan 

användas för att simulera hur grundvattnet påverkas av stigande medelhavsnivå.  

Lösningsförslaget att skydda bostadsområdet vid Revet med en vall ger skydd mot höga nivåer 

från havet men skyddar inte mot stigande grundvattennivåer. Grundvattnet innanför vallen 

kommer att stiga oavsett, eftersom vallen bara är en konstruktion på markytan. Eftersom man 

redan idag observerat grundvattennivåer runt 20 cm under marknivån i området kring 

Idrottsvägen skulle relativt små nivåhöjningar av grundvattnet troligtvis innebära stora problem. 

Ett sätt att hålla grundvattennivåerna nere kan vara pumpning av grundvattnet, antingen 

tillfälligt, vid kortvariga nivåhöjningar, eller mer permanent. För att bedöma verkningsgrad och 

genomförbarhet för sådana åtgärder krävs vidare utredning och ökad kunskap om områdets 

geologi. En eventuell pumpinsats behöver föregås av en analys av risken för 

saltvatteninträngning vid bortledande av grundvatten. En numerisk modell som tar hänsyn till 

såväl ytvatten och grundvatten som havsvatten kan etableras för att minska osäkerheterna i 

denna typ av analys.  

En permanent pumpinsats tenderar att bli kostsam, både vid investeringstillfället och under den 

framtida driften. Om de naturliga jordarterna i området är starkt permeabla vilket verkar vara 

fallet här, så kommer en pumpinsats att ge en liten utbredning av avsänkningsområdet. Det 

kommer då att behövas ett antal större pumpstationer som kräver både drift och underhåll. En 

sådan lösning är också känslig för avbrott då grundvattennivån stiger mycket snabbt i 

permeabla jordarter vid till exempel ett strömbortfall. 
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Figur 32 Förslag på ungefärligt utformande av ett mätprogram för grundvattennivåerna i 
området kring Idrottsvägen och längre upp i systemet. Svarta kryss 
representerarar föreslagna mätpunkter. Grundvattennivåmätningarna ska 
kompletteras med mätning av havsnivån på lämplig närliggande plats. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 

De östliga delarna av Jonstorp, i synnerhet Revet, löper redan idag risk för översvämningar från 

havet. Flertalet bostäder i området ligger på en höjdnivå på runt 2 m, vilket skulle kunna 

översvämmas i ett extremt högvatten i dagsläget. I takt med att vattennivån höjs på grund av 

klimatförändringarna riskerar även Höganäs tätort att översvämmas via Görslövsån. Vid 

översvämning av Höganäs tätort från östlig riktning blir konsekvenserna stora, då många 

fastigheter potentiellt kan drabbas, översvämningsdjupet kan bli stort och vattnet blir dessutom 

instängt. Vid år 2150, då medelvattennivån i havet förväntas ha höjts till 1,26 m enligt använd 

klimatprojektion, är det ytterligare områden i Jonstorp, bland annat äldreboende Revalyckan, 

som utsätts för risk för översvämningar från havet. 

För att skydda Revetområdet i en nära framtid kan en omgärdande vall konstrueras som delvis 

kan läggas på befintliga höjdryggar. Vallen skulle då bli ca. 0,5-1 m högre än befintlig marknivå. 

Denna vall kommer troligen inte ha någon större påverkan på utsikten för närliggande 

fastigheter, och kan göras mångfunktionell, med bland annat en gångstig ovanpå.  

På längre sikt kan det även bli aktuellt att skydda områden som är belägna mellan 3 och 4 

meter. För att göra detta föreslås en vall på runt 1 m längs dagens 3 m-linje. På grund av att 

osäkerheten i klimatprojektioner ökar med tid är det svårt att fastställa när denna skulle behöva 

anläggas. Det bör dock planeras för en utveckling som inte hindrar ett sådant skydd i framtiden. 

Höganäs tätort kan översvämningssäkras från havet via Görslövsåns dalgång. Detta kan göras 

effektivt med en upphöjning av någon av de utpekade vägarna, som redan i dag till stora delar 

utgör höjdryggar, i kombination med ett stängingsbart dämme under bron/broarna som stängs 

vid risk för mycket höga havsvattenstånd. En sådan lösning påverkar inte Görslövsåns när 

dämmet inte är stängt.  

Vid Jonstorps östliga delar pågår det akut erosion vid vegetationslinjen. Denna erosion har 

enligt historiska kartor pågått under en längre tid, och vissa fastigheter längs kustremsan 

riskerar att ta skada av denna. Resterande delen av kustremsan är i balans, och ingen 

anmärkningsvärd erosion som påverkar fastigheter och infrastruktur pågår. Åtgärden som 

föreslås mot erosion är en stenskoning vid vegetationslinjen vid utpekad kustremsa. Detta 

erosionsskydd skulle innebära ett effektivt skydd, samtidigt som det inte skulle störa det 

närliggande Natura 2000 området nämnvärt och dessutom öka framkomligheten längs kusten. 

En sådan lösning bör anläggas snarast då det pågår akut erosion i området som hotar befintliga 

fastigheter. För att ytterligare utreda möjligheter att påverka kustlinjens utveckling vid Jonstorp 

finns en möjlighet att göra en avancerad kustlinjemodellering där olika utformningar av 

exempelvis reven och hamnpiren kan testas för att se om det finns möjlighet att minska 

erosionen på kritiska sträckor. 

Grundvattnet förväntas också utgöra ett hot i framtiden. Ett platsbesök vid projektets start gav 

indikationer att grundvattennivån vid Revet är hög, men inga kända grundvattenmätningar finns 

att tillgå. På grund av att området är nära anslutet till havet kommer grundvattennivån också 

troligtvis öka i takt med havsnivån, vilket skulle utgöra ytterligare problem för fastigheter vid 

Revet.  

På längre sikt ökar problemen vid det lågt belägna Revet. Den höga grundvattennivån 

kombinerat med den förhöjda översvämningsrisken gör att fastigheterna kan vara svåra att 

översvämningssäkra. Om det i framtiden inte anses vara ekonomiskt försvarbart att pumpa bort 

grundvattnet kan en planerad reträtt bli aktuell.  

För att bättre förbereda inför kommande klimatanpassningsarbete rekommenderar vi att 

mätningar av grundvattennivåer görs, samt mätningar på hur havets nivå samvarierar med 

dessa och med nivån högt upp i Görslövsån. Sådana mätningar ger värdefull information kring 

hur stort problem grundvattnet kan bli i havsnära områden i framtiden samt hur dessa bäst kan 
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hanteras. Vidare ger mätningar en möjlighet att i större detaljeringsgrad beräkna sannolikheten 

för att Höganäs kan översvämmas via Görslövsåns dalgång i framtiden. 

Under hösten 2022 kommer en skyfalls- och dagvattenutredning att utföras som kan ge 

kompletterande information inför klimatanpassning av Jonstorp. 

Sammanfattningsvis rekommenderar vi följande i nuläget: 

 

• Anlägg ett erosionsskydd med tillgänglighetsanpassning längs stranden vid 

utpekad sträcka väster om hamnen (tillstånd enligt miljöbalken krävs). 

• Utred juridiskt och ekonomiskt möjligheterna för ett skydd på 3 m nivå kring 

Revet. Om kommunens politiker beslutar att anlägga ett sådant skydd i 

kommunal regi behöver en mer detaljerad anläggnigsplan göras. 

• Anpassa planer till möjligheten att anlägga ett skydd upp till 4 m höjd ungefär vid 

dagens 3 m linje mot öster. 

• Höj någon av föreslagna vägbankar för att skydda att havet tränger in i Höganäs 

via Görslövsån vid annat underhåll av dessa för att minska kostnader. Förbered 

för att kunna stänga under vägbanken vid framtida extrema högvatten. 

• Övervaka grundvattennivåer och nivån högt upp i Görslövsån samt hur dessa 

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

 KS/2022/1344 
§ 
Val av kommunstyrelsens representanter samt ordförande i 
kommunala funktions-, pensionärs-, samt brottsförebyggande 
råden 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har att förrätta val av ordförande till det kommunala funktionshinderrådet (KFR), 
ordförande till det kommunala pensionärsrådet (KPR) samt tre ledamöter varav en ordförande till det 
lokala Brottsförebyggande rådet (BRÅ).  
 
Enligt arbetsordning för funktionshinderrådet (KFS 2022:04) ska kommunen representeras av 
kommunstyrelsens vice ordförande som är ordförande i rådet samt representant från socialförvaltningen, 
samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen samt tillgänglighetssamordnaren. 
 
I arbetsordningen för pensionärsrådet (KFS 2022:03) representeras kommunen av kommunstyrelsens vice 
ordförande som är ordförande i rådet och ytterligare en representant från kommunstyrelsen samt en 
representant från socialförvaltningen. 
 
Sammansättningen i brottsförebyggandet rådet består av tre valda representanter från kommunstyrelsen, 
ordföranden i socialnämnden, ordföranden i utbildningsnämnden, förvaltningschefer från social-,  
utbildnings-, teknik- och fastighets-, samhällsbyggnads- och kultur och fritidsförvaltningen, 
ungdomssamordnaren, beredskaps- och säkerhetssamordnaren, säkerhetsansvarig, representant från 
polisen, räddningstjänsten samt trossamfund. 
 
Beslut 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att välja kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Johan Ingvarson (MP) till ordförande till det kommunala 
funktionshinderrådet (KFR) för mandatperioden 2022-2026, 
 
att välja kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Johan Ingvarson (MP) till ordförande samt att välja … till 
ledamot till det kommunala pensionärsrådet (KPR) för mandatperioden 2022-2026, 
 
att välja kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Johan Ingvarson (MP), ..., samt ... som kommunstyrelsens 
representanter till det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) för mandatperioden 2022-2026, 
 
att välja kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Johan Ingvarson (MP) till ordförande till det lokala 
brottsförebyggande rådet (BRÅ) för mandatperioden 2022-2026. 
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Beslutet ska skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
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