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VÄLKOMMEN 
 
Datum och tid:  2022-08-25, kl 18:30 
Plats: Sessionssalen 

 

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

 

Vid sammanträdet kommer smörgåsar och kaffe/thé att serveras. 
Välkomna. 

 

Gustaf Wingårdh (M) 
Ordförande 

  

Page 1 of 202



HÖGANÄS KOMMUN

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

 KALLELSE   
 KOMMUNFULLMÄKTIGE   
  
    

 
 

 
 
 
 
 

 
 

1. Upprop   
 

2. Justering   
Förslag till beslut 

Digitalt den 6 september 
 
 

3. Fastställande av ärendelistan   
 

4. Avsägelser (KS/2022/966)   
Sammanfattning 
Följande avsägelse har inkommit: 
  
Solweig Stjernvall (M), avsägelse avseende uppdrag som vice ordförande i Höganäs Energi AB 
samt Höganäs Handel AB, som suppleant i AB Höganäs hem, samt som ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 1 oktober 2022. 
  
 
Förslag till beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att bevilja Solweig Stjernvalls (M) avsägelse avseende uppdrag som vice ordförande i Höganäs 
Energi AB samt Höganäs Handel AB, som suppleant i AB Höganäs hem, samt som ledamot i 
kommunfullmäktige från och med den 1 oktober 2022. 
 

5. Fyllnadsval (KS/2022/966)   
Sammanfattning 
Fyllnadsval behöver förrättas efter Solweig Stjernvalls (M) avsägelse avseende uppdrag som vice 
ordförande i Höganäs Energi AB samt Höganäs Handel AB, som suppleant i AB Höganäs 
hem, från och med den 1 oktober 2022. 
 
Förslag till beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att välja ... till ny vice ordförande i Höganäs Energi AB samt Höganäs Handel AB från och med 
den 1 oktober 2022 efter Solweig Stjernvall (M), 
  
att välja ... som suppleant i AB Höganäs hem från och med den 1 oktober 2022 efter Solweig 
Stjernvall (M). 
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6. Upphävande av del av tomtindelning inom del av 
kvarteret Vargen i Höganäs (väster om Tjörröd), 
Höganäs kommun (KS/2021/239) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterat den 09 juni 2022, 
 
att kvarstående erinringar inte tillgodoses, 
 
att anta Upphävande av del av tomtindelning inom del av kvarteret vargen i Höganäs, Höganäs 
kommun, upprättat den 9 juni 2022. 
 

7. Antagande av detaljplan för Thor 15 m.fl. (Kulturhuset 
och biblioteket) i Höganäs, Höganäs kommun 
(KS/2021/285) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta detaljplan för Thor 15 m.fl. i Höganäs, Höganäs kommun, upprättad den 9 juni 2022, 
  
att godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterat den 09 juni 2022,  
 
att kvarstående erinringar inte tillgodoses. 
 

8. Avsiktsförklaring om ny båtuppställningsplats inom 
Höganäs hamn (KS/2021/82) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna avsiktsförklaringen med Höganäs Hamnbyggnads AB gällande 
båtuppställningsplats inom fastigheten Höganäs 35:1 på den så kallade cisternområdet, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna 
avsiktsförklaringen. 
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9. Godkännande av avtal avseende fastighetsreglering 
mellan Hyveln 1 och Hyveln 4 på Brännerigatan 1 
(KS/2022/302) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att godkänna avtal om fastighetsreglering mellan Höganäs kommun (212000-1165) och Fastett 
AB (556937-4571) jämte bilagor,  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att skriva under avtalet. 
 

10. Länsstyrelsens inspektion av 
överförmyndarverksamheten 2022 (KS/2022/349) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att lägga informationen till handlingarna. 
 

11. Godkännande av Medelpunktens årsredovisning 
(KS/2022/254) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att godkänna revisionsrapporten, 
  
att godkänna årsredovisning för 2021, 
  
att bevilja ansvarsfrihet för Medelpunktens direktion. 
 

12. Revidering av arbetsmiljöpolicy (KS/2022/329)   
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att anta arbetsmiljöpolicy för anställda och tillämpliga delar för förtroendevalda. 
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13. Revidering av alkohol- och drogpolicy (KS/2022/296)   
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta alkohol- och drogpolicy för anställda och tillämpliga delar för förtroendevalda.  
 

14. Nya motioner och interpellationer (inga inkomna)   
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Avsägelser 

KS/2022/966 
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

 KS/2022/966 
§ 
Avsägelse 

Sammanfattning av ärendet 
Följande avsägelse har inkommit: 
 
Solweig Stjernvall (M), avsägelse avseende uppdrag som vice ordförande i Höganäs Energi AB samt 
Höganäs Handel AB, som suppleant i AB Höganäs hem, samt som ledamot i kommunfullmäktige från 
och med den 1 oktober 2022. 
 
 
Beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja Solweig Stjernvalls (M) avsägelse avseende uppdrag som vice ordförande i Höganäs Energi AB 
samt Höganäs Handel AB, som suppleant i AB Höganäs hem, samt som ledamot i kommunfullmäktige 
från och med den 1 oktober 2022. 
 
Beslutet ska skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
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Fyllnadsval 

KS/2022/966 
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

 KS/2022/966 
§ 
Fyllnadsval 

Sammanfattning av ärendet 
Fyllnadsval behöver förrättas efter Solweig Stjernvalls (M) avsägelse avseende uppdrag som vice 
ordförande i Höganäs Energi AB samt Höganäs Handel AB, som suppleant i AB Höganäs hem, från och 
med den 1 oktober 2022. 
 
Beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att välja ... till ny vice ordförande i Höganäs Energi AB samt Höganäs Handel AB från och med den 1 
oktober 2022 efter Solweig Stjernvall (M), 
 
att välja ... som suppleant i AB Höganäs hem från och med den 1 oktober 2022 efter Solweig Stjernvall 
(M). 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
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Upphävande av del av tomtindelning inom del av 
kvarteret Vargen i Höganäs (väster om Tjörröd), 

Höganäs kommun 

KS/2021/239 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-08-16    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Anna Larsson (M) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Louise Stjernquist (L) 
Johan Ingvarson (MP) 
Leif Löwegren (SD) 
Margareta Widell (M)  ersätter Sandra Kovács (M) 
Barbara Struglics Bogs (KD)  ersätter Fredrik Eljin (KD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Björn Jakobsson (M) 

Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Reinhold Knutsson (S) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Gudrun Zettergren (SD) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jacob von Post (chef för samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 
Abdulmouneim Baradey (planarkitekt) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-16:45 
  
Paragrafer §142 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Göran Bengtsson (M) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-08-16    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

Justerande ……………………………………………… 
Göran Bengtsson (M)                         

 
 
 
Protokollet justerat den 2022-08-17 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-08-18 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2021/239 
§ 142 
UPPHÄVANDE AV DEL AV TOMTINDELNING INOM DEL AV 
KVARTERET VARGEN I HÖGANÄS (VÄSTER OM TJÖRRÖD), 
HÖGANÄS KOMMUN 
Sammanfattning av ärendet   
Planändringens syfte är att upphäva tomtindelning för Vargen 11. Kommunstyrelsens 
exploateringsavdelning ser en möjlighet att stycka av Vargen 11 och sälja styckningslotterna som 
bostadsfastigheter. För att detta ska vara möjligt behöver tomtindelningsbestämmelserna upphävas för 
Vargen 11. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 april 2021, § 65, att uppdra åt 
samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och bygglovsavdelning att upphäva 
tomtindelningsbestämmelserna på fastigheten Vargen 11. Upphävandet av tomtindelningsområdet 
utökades efter samrådet med fastigheten Vargen 12 men förutsättningarna av utökandet av 
upphävandet med Vargen 12 har förändrats efter granskningen då kommunen inte längre finner ett 
intresse att överföra restfastigheten av Vargen 11 till Vargen 12. Vargen 12 ingår därför inte längre i 
detta upphävande. Titeln har ändrats till "upphävande av del av tomtindelning inom del av kvarteret 
Vargen i Höganäs". 
  
Ärendet återremitterades från kommunfullmäktige till samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och 
bygglovsavdelning den 19 maj 2022, § 67, för att förtydliga vad området utpekas som i översiktsplanen 
och naturvårdsplanen. 
 
Planförfarandet har förändrats efter samråd från förenklat förfarande till standardförfarande. 
Inför antagandet finns kvarstående erinringar. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens planutskott, beslut den 21 juni 2022, § 41, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 13 juni 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, antagandehandlingar bestående av tomtindelning och 
planbeskrivning den 9 juni 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, granskningsutlåtande den 09 juni 2022. 
 
Planprocessen 
Samrådsförslag, upprättat den 06 augusti 2021, godkänt via delegationsbeslut den 5 augusti 2021 av 
plan-och bygglovschef Gulistan Batak, 
Samråd genomfördes mellan den 9–30 september 2021, 
Samrådsredogörelse planförslag daterad den 13 januari 2022, 
Granskningsförslag upprättat den 13 januari 2022, 
Granskning genomfördes mellan den 14 februari-7 mars 2022, 
Granskningsutlåtande upprättat den 14 april 2022. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer planutskottets förslag till beslut under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. 
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Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterat den 09 juni 2022, 
 
att kvarstående erinringar inte tillgodoses, 
 
att anta upphävande av del av tomtindelning inom del av kvarteret Vargen i Höganäs, Höganäs 
kommun, upprättat den 9 juni 2022. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-09-13 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 
   2022-06-13    KS/2021/239 

 
 

 
 
 
 
 

 

Antagande av Upphävande av del av tomtindelning inom 
del av kvarteret Vargen i Höganäs (väster om Tjörröd), 
Höganäs kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Planändringens syfte är att upphäva tomtindelning för Vargen 11. 
Kommunstyrelsens exploateringsavdelning ser möjlighet att stycka av Vargen 11 och sälja 
styckningslotterna som bostadsfastigheter. För att detta ska vara möjligt behöver 
tomtindelningsbestämmelserna upphävas för Vargen 11.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 23 april 2021, § 65 att uppdra åt plan- och bygglovsavdelningen att upphäva 
tomtindelningsbestämmelserna på fastigheten Vargen 11. 
 
Upphävandet av tomtindelningsområdet utökades efter samrådet med fastigheten Vargen 12 men 
förutsättningarna av utökandet av upphävandet med Vargen 12 har förändrats efter granskningen då 
kommunen inte längre finner ett intresse att överföra restfastigheten av Vargen 11 till Vargen 12. Vargen 
12 ingår därför inte längre i detta upphävande.  
Titeln har ändrats till Upphävande av del av tomtindelning inom del av kvarteret Vargen i Höganäs. 
Ärendet har återremitterat från kommunfullmäktige till plan-och bygglovsavdelningen för att förtydliga 
vad området utpekas i Översiktsplanen och Naturvårdsplanen. 
 
Planförfarandet har förändrats efter samråd från förenklat förfarande till standardförfarande. 
Inför antagandet finns kvarstående erinringar. 
 
Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Antagandehandlingar bestående av tomtindelning och planbeskrivning, 
den 9 juni 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Granskningsutlåtande den 09 juni 2022. 
 
Ytterligare underlag i ärendet 
- 
Planprocessen 
Samrådsförslag, upprättat den 06 augusti 2021, godkänt via delegationsbeslut den 5 augusti 2021 av plan-
och bygglovschef Gulistan Batak.  
Samråd genomfördes mellan den 9–30 september 2021. 
Samrådsredogörelse planförslag, daterad den 13 januari 2022. 
Granskningsförslag, upprättat den 13 januari 2022. 
Granskning genomfördes mellan den 14 februari – 7 mars 2022. 
Granskningsutlåtande, upprättat den 14 april 2022. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
att godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterat den 09 juni 2022, 
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att kvarstående erinringar inte tillgodoses, 
 
att anta Upphävande av del av tomtindelning inom del av kvarteret vargen i Höganäs, Höganäs kommun, 
       upprättat den 9 juni 2022. 
 
 

 

 Gulistan Batak 
 Plan- och bygglovschef 

 
 Abdulmouneim Baradey 

  Planarkitekt 
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KS/2021/239 
 

            PLANBESKRIVNING 

UPPHÄVANDE AV DEL AV TOMTINDELNING INOM 
DEL AV KVARTERET VARGEN I HÖGANÄS, 

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 
 

 

           Bild: Upphävandet av tomtindelningen (rödmarkerad på bilden). 
 

 
 

ANTAGANDEHANDLING, 2022-06-09 
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ANTAGANDEHANDLING, 2022-06-09 
PLANBESKRIVNING, UPPHÄVANDE AV DEL AV TOMTINDELNING INOM 
DEL AV KVARTERET VARGEN I HÖGANÄS 

2 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 

 

 

 FÖRORD 
 
OM DETALJPLAN 
En detaljplan består av en plankarta, som är juridiskt bindande och en planbeskrivning. Ibland ingår 
även illustrationskarta, program och/eller miljökonsekvensbeskrivning. Detaljplanen styr hur marken 
får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, park etc), husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till 
tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark.  
 
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och 
redovisa de syften, förutsättningar, konsekvenser planen har och hur planen ska genomföras. 
Planbeskrivningen ska också redovisa eventuella avsteg som gjorts från kommunens översiktsplan eller 
upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till planens utformning och de bestämmelser som 
valts motiveras. 
Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan. 

 

               HANDLINGAR 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Bild av gällande tomtindelning  
 
       MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

  I planarbetet har följande tjänstemän medverkat:  
  Abdulmouneim Baradey, planarkitekt 
  Fredrik Zelmerlöw, planarkitekt och planförfattare 
  Gulistan Batak, plan- och bygglovschef 
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ANTAGANDEHANDLING, 2022-06-09 
PLANBESKRIVNING, UPPHÄVANDE AV DEL AV TOMTINDELNING INOM 
DEL AV KVARTERET VARGEN I HÖGANÄS 

3 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 

 

 
 
 

             INLEDNING 
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Planändringen syfte är att upphäva tomtindelning för Vargen 11. 

 
BAKGRUND, PLANBESKED 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-23, att uppdra åt plan- och bygglovsavdelningen att 
genomföra planprocess för Vargen 11. 
 
Vargen 11 är en fastighet i norra Höganäs tätort som tidigare omfattades av en 
detaljplan, akt 12-HÖS-543. Bestämmelserna i den detaljplanen möjliggjorde byggnation 
av enbostadshus. Fastigheten omfattas även av tomtindelningsbestämmelser, vilket 
betyder                att avstyckning av fastigheten endast kan ske enligt tomtindelning. Detaljplanen 
med (bland annat) kvartersmark för bostäder upphävdes på 1980-talet, men 
tomtindelningen upphävdes inte.  
 
Kommunens exploateringsavdelning ser möjlighet att stycka av Vargen 11 och sälja 
styckningslotterna som bostadsfastigheter.  
För att detta ska vara möjligt behöver tomtindelningsbestämmelserna upphävas för 
Vargen 11. Upphävandet av tomtindelningsområdet utökades efter samrådet med 
fastigheten Vargen 12 men förutsättningarna av utökandet av upphävandet med  
Vargen 12 har förändrats efter granskningen då kommunen inte längre finner ett 
intresse att överföra restfastigheten av Vargen 11 till Vargen 12. Vargen 12 ingår därför 
inte längre i detta upphävande. Titeln ändrats till Upphävande av del av tomtindelning 
inom del av kvarteret Vargen i Höganäs. 
 
PLANPROCESSEN 
Planförfarandet har förändrats efter samråd från förenklat förfarande till standard förfarande. 

 
Bild: Röd ring visar var i planprocessen upphävandet av tomtindelningen befinner sig. 

 
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. 
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ANTAGANDEHANDLING, 2022-06-09 
PLANBESKRIVNING, UPPHÄVANDE AV DEL AV TOMTINDELNING INOM 
DEL AV KVARTERET VARGEN I HÖGANÄS 

4 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 

 

 
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, tre veckor från den dag då beslutet eller 
justerat protokoll över beslutet tillkännagetts offentligt.
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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 till tätortsområde och ska användas till kvartersmark bostäder. 

 

         

 
 

Bild: Kartutsnitt av kommunomfattande översiktsplan. 

             DETALJPLANER OCH FÖRORDNANDEN 

Ingen gällande detaljplan finns för Vargen 11. 

 
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: att området inte infattas i naturvårdsområden. 
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           GÄLLANDE TOMTINDELNING 
 

 

Bild: Gällande tomtindelning för Vargen 11 (rödmarkerad på bilden). 
 

Aktuell upphävande av tomtindelningen innebär att del av tomtindelning 1284k-4/1947  som gäller 
Vargen 11 upphävs. 
 
 

 
 

             DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
 

Inga genomförandefrågor bedöms aktuella till följd av upphävandet av tomtindelningen. 
 

FASTIGHETSBILDNING 
Fastighetsbildning kommer att ske genom ansökan om lantmäteriförrättning hos 
Lantmäteriet. Inga servitut eller andra fastighetsrättsligafrågor bedöms påverkas  
av upphävandet.
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            ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 
TIDSPLAN 
Beslut om samråd augusti 2021  
Samråd genomfördes mellan den    
09 – 30 september  2021 
Granskning genomfördes mellan den 
14 februari – 7 mars 2022 
Antagande preliminär maj 2022 

 
EKONOMISKA FRÅGOR 
Planarbetet finansieras av exploateringsavdelningen. 

 KONSEKVENSER AV PLANÄNDRINGEN 
 
Tomtindelningen upphör att gälla för Vargen 11  efter att upphävandet vinner laga kraft.      
Efter upphävandet av tomtindelningen blir det möjligt att ändra fastighetsindelningen 
genom lantmäteriförrättning samt att stycka av nya bostadsfastigheter.  
även utfartsservitut behöver ordnas i samband med förrättningen. 

 
Ekonomiska konsekvenser för kommunen blir kostnad för lantmäteriförrättning och 
inkomst vid försäljning av  fastigheten Vargen 11. 
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

UPPHÄVANDE AV DEL AV 
TOMTINDELNING INOM DEL AV KVARTERET 
VARGEN I HÖGANÄS, 

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 
 

 
 
Bild: upphävandet av tomtindelningen (rödmarkerad på bilden). 
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BAKGRUND OCH SYFTE 
 
BAKGRUND 
Kommunstyrelsen uppdrog den 23 april 2021 KS § 19 åt planavdelningen att genomföra 
planprocess för Vargen 11.Upphävandet av tomtindelningsområdet har efter samrådet 
utökats med fastigheten Vargen 12. 
Förutsättningarna av utökandet av upphävandet med Vargen 12 har dock förändrats efter 
granskningen eftersom kommunen inte längre finner ett intresse i att överföra 
restfastigheten av Vargen 11 till Vargen 12 längre.  
 
DETALJPLANENS SYFTE  
Detaljplanens intentioner är att upphäva tomtindelning för Vargen 11. 
 
PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Planförfarande för upphävande av tomtindelning har förändrats från förenklat 
planförfarande till standard förfarande efter samråd. Planen antas av kommunfullmäktige.  
 
PLANSAMRÅD 
Plansamråd genomfördes 9 september till den 30 september 2021. Underrättelse om 
samråd har skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, 
kommunens hemsida den 9 september 2021 samt annonsering på kommunens 
anslagstavla. 
 
GRANSKNING 
Granskning genomfördes 14 februari – 7 mars 2022. Underrättelse om granskning har 
skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, kommunens 
hemsida den 3 februari 2022 samt annonsering på kommunens anslagstavla.  
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INKOMNA SYNPUNKTER UNDER GRANSKNING 
 
Under granskningstiden 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 granskningsyttrandena varit långa har ansvarig handläggare 
sammanställt en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna 
synpunkterna. 

MYNDIGHETER 
 
SKANOVA ( TELIA COMPANY)  AB (2022-02-04) har inget att erinra. 

 
TRAFIKVERKET  (2022-02-07) har inget att erinra. 
 
LANTMÄTERIET (2022-02-14) har inget att erinra. 

 
LÄNSSTYRELSEN  (2022-03-04) har inget att erinra. 

INTERNT  
 

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN   (2022-02-04) har inget att erinra. 
 
MILJÖAVDELNINGEN  (2022-02-07) har inget att erinra. 

 
HÖGANÄS ENERGI  (2022-02-07)  
I granskningshandlingarna till rubricerad plan så påtalade vi en del saker om våra 
befintliga kablar. I svaren som står i samrådsredogörelsen står det att våra kommentarer 
har noterats och dessa bör hanteras i efterkommande detaljplan/bygglov.Hur säkerställs 
det att dessa frågor kommer med i efterkommande detaljplan/bygglov? 
I övrigt har vi inget att erinra mot plan. 

 
Kommentar: I en eventuell efterkommande detaljplaneringsprocess har ni möjlighet att  lämna 

synpunkter vid samråd och granskning. Förslaget som vi har i nuläget gäller bara upphävande av 
tomtindelning för gällande fastighet. Om underjordiska kablar måste flyttas i framtid står exploatören för 
kostnaderna. 
 
VA AVDELNINGEN  (2022-02-09)  
Planområdet (Vargen 11 och Vargen 12) ligger inom verksamhetsområde för 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 
Planändringens syfte att upphäva tomtindelning för Vargen 11 och Vargen 12 påverkar 
inte dricksvatten försörjningen samt hantering av avloppsvatten och dagvatten inom 
planområdet. Det finns tillräcklig kapacitet i dricksvattenledningar och 
spillvattenledningar inom planområdet dock dagvattnet ska fördröjas innan avledning till 
kommunalt dagvattensystem. 
 
För övrigt har VA avdelningen inget att erinra mot upphävande av tomtindelning för 
Vargen 11 och Vargen 12 i Höganäs. 
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Kommentar: Yttrandet har noteras. 

 
GEODATAAVDELNINGEN  (2022-03-01). 
Här upphäver man del av tomtindelningen, planändringen måste därför döpas om till rätt 
titel! Tänk på att få rätt namn även på fastighetsförteckningen. 

 
Kommentar: Redaktionella ändringar görs enligt geodataavdelningens synpunkter. Titeln 

ändrats till Upphävande av del av tomtindelning inom del av kvarteret Vargen i Höganäs. 
 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN  (2022-03-07) har inget att erinra. 
 
STADSMILJÖAVDELNINGEN (2022-03-07) 
Våra tidigare synpunkter angående kompensation av naturmark kvarstår. 
Tillträdet till fastigheterna får inte ske över naturområdet. Vidare får Naturområdet inte 
nyttjas till parkeringar och uppställning. De två tilltänkta tomterna består av naturmark då 
byggrätt inte finns idag. Det innebär att om de ska säljas och bebyggas ska de 
kompenseras i enlighet med kommunens översiktsplan och naturvårdsplan. Kontakt kan 
tas med stadsmiljöavdelningen för konkreta förslag på kompensationer. 

        
 Kommentar: Denna fråga rör inte upphävandet av tomtindelningen utan bör hanteras i 
efterkommande detaljplan/bygglov.   

SAKÄGARE 
 
SAKÄGARE BOENDE PÅ KULLAGATAN 122- KULLAGATAN 124- KULLAGATAN 126- 
KULLAGATAN 128  (2022-03-07)  
Vi hänvisar till tidigare inlämnade synpunkter och godkänner inte förslaget om 
upphävandet av Vargen 11 samt 12. Tidigare lämnade åsikter bifogas även i detta mejl.  
Tillägg:  
De flesta av våra synpunkter har bemötts med att de behandlas i bygglovsprocessen men 
vi anser att de borde bemötas redan i upphävandet. Då det tydligt framgår att ni vill bilda 
två nya fastigheter på Vargen 11. Vi upplever att vi inte har fått något gehör för våra 
synpunkter. Vill även markera mot erat svar vi fick angående säker passage och 
bullerproblem. Där hänvisar ni att Trafikverket har ansvar för väg Kullagatan/väg 111.  
Som ni vet är väg 111 en flitigt diskuterad punkt, både från de som bor längs med vägen 
och från kommunens sida. Vi har idag en säker passage via vargen 11 men med er plan 
för två nya fastigheter tas den bort. Vi förväntar oss då att kommunen hjälper oss att 
driva frågan vidare mot Trafikverket, eller säkerställer en passage via de nybildade 
tomterna då vår vardag kommer påverkas mycket negativt. Dino Krcic och Fredrik 
Zelmerlöw kom ut till platsen vid tiden för samrådet. Då skulle de ge oss ett förslag på 
hur en säker passage kunde se ut via tomterna, samt ett förslag på hur en uppdelning av 
vargen 11 i fyra delar i anslutning till respektive tomt skulle se ut.  
Vi efterlyser det förslaget. Om det nu också är en del av bygglovsprocessen så undrar vi 
varför löftet om ett sådant ges under upphävandeprocessen? 

 
Kommentar:  Säker passage och övriga frågor noteras men hanteras inte i detta ärende som 

endast handlar om upphävande av tomtindelningen. I en eventuell efterföljande plan och/eller 
bygglovsprocess bör dessa frågor hanteras. 
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ÄNDRINGAR AV PLANFÖRSLAG INFÖR ANTAGANDE 
Skrivelser från 8 innehåller synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan 
med kommentarer. Synpunkter från 1 har föranlett en omarbetning av planförslaget. 
Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande: 
 
• Redaktionella ändringar. 
• Titeln ändrats till Upphävande av del av tomtindelning inom del av kvarteret Vargen i 

Höganäs. 
• Förutsättningarna av utökandet av upphävandet med Vargen 12 har dock förändrats 

efter granskningen eftersom kommunen inte längre finner ett intresse i att överföra 
restfastigheten av Vargen 11 till Vargen 12 längre.  
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KVARSTÅENDE ERINRINGAR 
 
Efter genomförd granskning revideras/kompletteras planförslaget enligt redovisning 
under Ändringar av planförslag inför antagande. Det finns kvarstående synpunkter från tidigare 
skeden av planarbetet som avser det aktuella planområdet. 
 
KVARSTÅENDE ERINGRINGAR 
Följande bedömda sakägare har inte fått sina synpunkter tillgodosedda: 

 
• Höganäs energi 
• Stadsmiljöavdelningen 
• Sakägare boende på Kullagatan 122- Kullagatan 124- Kullagatan 126- Kullagatan 128   
 
Frågor som inte blivit tillgodosedda är följande inför antagande 
Frågor som inte rör själva tomtindelningen utan frågor som rör en eventuell efterföljande 
plan- och/eller bygglovsprocess, exempelvis handlar det om frågor om att kompensera 
naturmark, underjordiska ledningar och säker passage över väg 111. 
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              Bild: upphävandet av tomtindelningen (rödmarkerad på bilden). 
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BAKGRUND OCH SYFTE 
 
BAKGRUND 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-23, att uppdra åt plan- och bygglovsavdelningen att 
genomföra planprocess för Vargen 11.  
  
I rådande situation med bostadsbrist i Sverige har det talats mycket om byggnation av nya 
bostäder. Höganäs kommun har bostadsprojekt i hela kommunen och försöker i så stor 
utsträckning som möjligt att förtäta. 
 
Vargen 11 är en fastighet i norra Höganäs tätort som tidigare omfattades av en detaljplan, 
akt 12-HÖS-543. Bestämmelserna i den detaljplanen möjliggjorde byggnation av 
enbostadshus. Fastigheten omfattas även av tomtindelningsbestämmelser, vilket betyder 
att avstyckning av fastigheten endast kan ske enligt tomtindelning. Detaljplanen med 
(bland annat) kvartersmark för bostäder upphävdes på 1980-talet men tomtindelningen 
upphävdes inte. 
 
Kommunen exploateringsavdelningen ser möjlighet att stycka av Vargen 11 och sälja 
styckningslotterna som bostadsfastigheter. Vargen 11 kommer då bli en restfastighet som 
genom fastighetsreglering kan överföras till grannfastigheten Vargen 12. För att detta ska 
vara möjligt behöver tomtindelningsbestämmelserna upphävas för Vargen 11 och Vargen 
12. Upphävandet av tomtindelningsområdet har efter samrådet utökats med fastigheten 
Vargen 12 som numera inryms inom upphävandet av tomtindelningen. 
 
DETALJPLANENS SYFTE  
Detaljplanens intentioner är att upphäva tomtindelning för Vargen 11. 
 
PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Planförfarande för upphävande av tomtindelning för Vargen 11 och Vargen 12 förändrats 
från förenklat planförfarande till standard förfarande efter samråd. Upphävandet av 
tomtindelningsområdet har utökats med fastigheten Vargen 12 som numera inryms inom 
planändringsgränsen. Planen antas av kommunfullmäktige.  
 
PLANSAMRÅD 
Plansamråd genomfördes 9 september till den 30 september 2021. Underrättelse om 
samråd har skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, 
kommunens hemsida den 9 september 2021 samt annonsering på kommunens 
anslagstavla.  
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INKOMNA SYNPUNKTER 
 
Under samrådstiden har 19 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 
 
WEUM GAS (2021-09-06) har inget att erinra. 

 
TRAFIKVERKET (2021-09-06) har inget att erinra. 
 
LANTMÄTERIET (2021-09-15) 
Plankarta saknas. Enligt 4 kap 30 § PBL ska en detaljplan bestå av ”en karta över det 
område som planen omfattar (plankarta) och de bestämmelser i övrigt som behövs”. 
Utöver detta ska bl.a. en planbeskrivning finnas tillsammans med planen 4 kap 30 § PBL. 
Det är endast plankartan med bestämmelser som är det juridiskt styrande dokumentet, 
medan planbeskrivningen visar hur planen ska förstås och genomföras. Enligt Boverkets 
råd kring ändring av detaljplaner ska endast en plankarta finnas och ändringarna ska då 
göras i den befintliga plankartan. När det gäller bestämmelser om fastighetsindelning, 
vilket det är frågan om i detta fall, kan dock sådana bestämmelser redovisas på en separat 
karta enligt 4 kap 30 § 2 st PBL. Det är med andra ord möjligt att upprätta en plankarta 
som endast redovisar vilka områden som berörs av upphävandet av bestämmelser om 
fastighetsindelning (fd. tomtindelning). Gällande kommande fastighetsbildning där del av 
Vargen 11 (rest som blir kvar efter avstyckning) planeras att fastighetsregleras till 
angränsande fastighet Vargen 12 vill Lantmäteriet här upplysa om att Vargen 12 också 
omfattas av tomtindelningen, tomtindelning Vargen Lantmäteriets aktnummer 1284K-4/1947. 
För att fastighetsregleringen ska gå att genomföra får denna inte ske i strid mot 
tomtindelningen som gäller för Vargen 12. Att enbart upphäva tomtindelningen inom 
Vargen 11 kan därmed innebär att fastighetsregleringen ändå inte går att genomföra 
beroende på bestämmelserna i tomtindelningen för Vargen 12.  
 
Vidare omfattas Vargen 11 inte av någon detaljplan vilket däremot Vargen 12 gör vilket 
skulle innebära att oplanerad mark överförs till en fastighet som är planlagd. Vid 
kommande lantmäteriförrättning får Lantmäteriet då pröva huruvida detta är lämpligt. 
Normalt bör fastighetsbildning inte ske så att de yttre plangränsen överskrids, men det 
finns å andra sidan inga förbud mot detta. För att en sådan här fastighetsbildning ska 
kunna ske måste vissa villkor vara uppfyllda. För det första ska fastigheten, till den del 
den är belägen överensstämma med denna, vilket Lantmäteriet inte ser några hinder mot i 
dagsläget. För det andra måste en prövning av att fastighetsbildningen till den del den är 
belägen utanför planen inte innebära att åtgärden får försvåra områdets ändamålsenliga 
användning, föranleda olämplig bebyggelse eller motverka lämplig planläggning av 
området. För det tredje måste fastigheten som helhet bli lämplig för sitt ändamål utifrån 
de krav som ställs i fastighetsbildningslagen. 
       
         Kommentar:  Upphävandet av tomtindelningsområdet har utökats med fastigheten Vargen 12 
som numera inryms inom gränsen för upphävandet. 
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- En karta för gällande tomtindelning med markerade fastigheter som berörs av upphävandet av 
tomtindelning kommer att följa med granskningshandlingar. Övriga kommentarer noteras. 
 
POST NORD (2021-09-17) har inget att erinra. 
 
REGION SKÅNE (2021-09-21) har inget att erinra. 

 
LÄNSSTYRELSEN (2021-09-28) har inget att erinra. 
 
SJÖFARTSVERKET (2021-09-30) har inget att erinra. 
 
INTERNT AVDELNINGAR INOM HÖGANÄS KOMMUN 
 
MILJÖAVDELNINGEN (2021-09-01) har inget att erinra. 
 
HÖGANÄS ENERGI (2021-09-03) 
Vi har en högspänningskabel och fiberkabel längs med gränsen i öster. Exakt läge får en 
inmätning visa, men dessa kan idag möjligen ligga på de nya tilltänkta fastigheterna. 
Däremot har vi fiberkablar som går över de kommande fastigheterna (se bifogad karta) 
som antagligen måste flyttas och säkras med ledningsrätt. Då kommunen gett oss 
grävtillstånd för dessa kablar förutsätter vi att kommunen står för kostnaderna som 
uppstår pga av flytt och ledningsrätt. 

 
Kommentar: Kommentaren noteras. Denna fråga rör dock inte upphävandet av tomtindelningen 

utan bör hanteras i efterkommande detaljplan/bygglov.   
 
KULTUR-OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN (2021-09-06) har inget att erinra. 
 
STADSMILJÖAVDELNINGEN (2021-09-09)  
Tillträdet till fastigheterna får inte ske över naturområdet. Vidare får Naturområdet inte 
nyttjas till parkeringar och uppställning. De två tilltänkta tomterna består av naturmark då 
byggrätt inte finns idag. Det innebär att om de ska säljas och bebyggas ska de 
kompenseras i enlighet med kommunens  översiktsplan och naturvårdsplan. Kontakt kan 
tas med stadsmiljöavdelningen för konkreta förslag på kompensationer. 

 
Kommentar: Kommentaren noteras. Denna fråga rör dock inte upphävandet av tomtindelningen 
utan bör hanteras i efterkommande detaljplan/bygglov.   

 
GEODATAAVDELNINGEN (2021-09-17) har redaktionella synpunkter 

 
Kommentar: Redaktionella ändringar görs enligt geodataavdelningens synpunkter. 

  
 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN (2021-09-29) har inget att erinra. 
 
NSR  (2021-09-29) 
För att säkerställa att hämtning kan ske säkert behöver vägen fram till fastigheten följa 
renhållningsordningen för Höganäs kommun. Skulle vägen fram till fastigheten inte vara 
farbar för renhållningsfordonen kommer kärlen behöva placeras på anvisad plats. 
• Det bör även stå med i detaljplanen att kärlen ska placeras så att backning inte 
förekommer. 
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• Det finns fördelar, både miljömässiga och ekonomiska att uppmärksamma frågor som 
rör hantering av överskottsmassor (och vilka massor som ska användas vid ett eventuellt 
underskott på massor) redan i detaljplanskedet. Man kan med fördel reflektera över 
massbalanserna inom området och börja planera för eventuell lagring, sortering, 
behandling och återanvändning av massor. Detta gäller både massor som är förorenade i 
olika grad samt för området rena massor. 
 

Kommentar: Yttrandet noteras. Denna fråga rör dock inte upphävandet av tomtindelningen 
utan bör hanteras i efterkommande detaljplan/bygglov. 
 
STADSARKITEKT (2021-10-04) har inget att erinra. 
 
SAKÄGARE 
 
SAKÄGARE 1 (2021-09-17)  
1. 200 m till skjutbanan. Är Skytteföreningen informerad om eventuell nybyggnad på 
Tjörröd? 
2. Problem med stark trafik på Kullagatan. Besökare har i 43 år parkerat på Vargen 11 pga 
inga parkeringsmöjligheter på Kullagatan. 
3. Från Höganäsbolaget österut förekommer utsläpp av koldioxid samt järnpulver ofta! 
Sistnämnda finns vid varje rensning av takrännor. 
4. Servitut? Ny fiberdragning genom Vargen 11 till tomtgränsen + televerkets kablar. 
5. Vi köpte hus på Vargen 6, 1977 pga den fina naturen och barnvänligheten på baksidan 
av huset, vilket nu raseras fullständigt vid eventuell genomförande. 
 
        Kommentar:  Skytteföreningen har inte blivit informerade då de inte anses vara sakägare.  
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för Höganäs bolaget eventuella utsläpp, kontakta därför 
Länsstyrelsen. Övriga frågor noteras men hanteras inte i detta ärende som endast handlar om 
upphävande av tomtindelningen. I en efterföljande plan och/eller bygglovsprocess bör dessa frågor 
hanteras.  
 
SAKÄGARE 2 (2021-09-17)  
Vi köpte vår bostad i juni 2020 och tittade då på översiktsplanen och detaljplanen för 
området. Vi fann inga planer på bostadsbebyggelse på Vargen 11. Då tomten var 
intressant för oss i samband med husköpet tog vi kontakt med Dino Krcic våren 2020, vi 
framförde vår önskan att köpa loss en  del av tomt Vargen 11, alternativt arrendera den. 
Dino uppgav att han skulle återkomma med pris på tomten men vi fick aldrig något svar. 
 
Påverkan förväntas bli:  
Vårt hus ligger nära Kullagatan vilket gör att vi har stora bullerproblem på sydsidan. Vi 
spenderar vår tid i trädgården på norrsidan för att få lugn och ro. Att ha naturen nära i 
ena riktningen uppväger kaoset på Kullagatan, där ingen håller hastigheten 50 km/h. 
Byggs en villa i anslutning till vår tomt  åt norr kommer vår trädgård att bli inklämd 
mellan tung trafik och tät bebyggelse vilket kommer påverka vår vardag negativt. 
Vid bebyggelse kommer fler bilar tvingas att köra och parkera längs Ringgatan som redan 
idag är en smal och trafikerad väg. 
 
Morgon/ förmiddagssolen kommer påverkas negativt av byggnad i norr. 
Utsikten över naturområdet åt norr kommer skymmas fullständigt. Anledningen till att vi 
valde att köpa vårt hus var just närheten till naturen och det lugn som idag finns på 
baksidan. 
Slutligen och viktigast av allt; värdet på vår tomt och vår bostad kommer att minska 
utifrån ovan. Samtliga ägare av tomterna som gränsar till Vargen 11 är intresserade av att 
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köpa loss marken. Vi önskar då dela upp Vargen 11 i fyra tomter som byggs in i 
respektive nuvarande tomt. Då inkluderas även hus Kullagatan 128 som idag arrenderas.  
Vi godkänner INTE samrådsförslaget med ovan motivering. Vi önskar närvara vid 
samrådet 

 
Kommentar: Dino Krcic kommer att kontakta er. Gällande bullerproblem kontakta 

Trafikverket eftersom de har ansvar för Kullagatan. Övriga kommentarer noteras. Dessa frågor rör dock 
inte upphävandet av tomtindelningen utan bör hanteras i efterkommande detaljplan/bygglov. 
 
SAKÄGARE 3 (2021-09-17)  
Vi och de övriga fastighetsägarna i anslutning till Vargen 11 har ett stort intresse av att 
kunna köpa loss den del som ligger bakom respektive fastighet för att kunna sköta om 
och ta hand om de idag inte omhändertagna delarna av fastigheten. Vi alla tycker att det 
är en stor fördel att ha tillgång till grönska och natur direkt bakom våra tomter, speciellt 
med tanke på den hårt trafikerade väg 111 som sträcker sig längs våra fastigheter. Inte 
minst då det inte finns någon trottoar eller säker passage för oss att kunna ta till gång- 
och cykelvägen på andra sidan vägen.  
Vi är också oroliga vad skövlingen av växtlighet, för att anlägga de två nya tomterna samt 
en ny väganslutning från Ringgatan, gör i fråga om buller från skjutbana, soptipp och ett  
växande affärsområde runt outleten. Där lär den tunga trafiken med leveranser till nya 
byggoch detaljhandlar öka markant.  
De befintliga tomterna är idag bebyggda på ett sätt som innebär att våra trädgårdar är  
väldigt skyddade från insyn. Det finns en överhängande risk att så inte blir fallet vid  
anläggningen av de två nya tomterna. De kommer hamna direkt inpå oss, med en känsla 
av bli mer inträngd.  
Även om förslaget som ligger i samrådet skulle innebära att vi skulle få möjlighet att köpa  
den fastighet vi idag arrenderar, så har vi inget intresse av att det blir ny bebyggelse på  
övriga delar av Vargen 11. Av den anledningen väljer vi att inte godkänn samrådsförslaget  
som det idag är utformat. 

 
Kommentar: Gällande fler säkra passager kontakta Trafikverket som har ansvar för vägen. 

Övriga kommentarer noteras. Frågorna rör dock inte upphävandet av tomtindelningen utan bör hanteras 
i efterkommande detaljplan/bygglov. 

 
SAKÄGARE 4 (2021-09-17)  
Vi köpte vår fastighet i november 18, enligt detaljplan och efter samtal med kommunen 
fanns ingen möjlighet eller någon plan att bebygga Vargen 11. Vi har under de senaste tre 
året lagt all vår lediga tid och alla våra pengar på att själva totalrenovera en mycket 
nedgången fastighet, för att skapa ett hem till vår familj. Vi bor längs med en raksträcka 
på 111 :an som är hårt trafikerad året runt. Vi har ingen trottoar framför fastigheten, så vi 
kan inte gå längs med eller ta oss över vägen säkert. Vi använder dagligen baksidan av 
fastigheten för att gå till närmaste trottoar och för att kunna korsa vägen. Alla andra hus 
längs Kullagatan har trottoar på båda sidorna förutom Kullagatan 122-134 men via 
baksidan kan man ta sig till Ringgatan och vidare. Om det byggs fastigheter på Vargen 11 
kommer den möjligheten tas bort och våra barn kommer inte kunna ta sig till och från 
skolan eller fritidsaktiviteter själva. 
 
Kullagatan 124-126 bli helt fråntagna möjligheter att ta sig till grönområdet bakom, som 
vi och många andra använder. Det var anledningen till att vi köpte fastigheten och 
spenderat tid/pengar på att renovera den. Vi vill bevara skogsdungen och de gamla 
träden direkt i anslutning till vår tomt på Vargen 11. Skövlas den ner så kommer 
ljud/buller från tippen, skjutbanan och nu även den tyngre trafiken efter utbyggnaden av 
outletområdet att öka. 
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Vi undrar också hur bullernivån kommer påverkas när 111 :a ska ledas om. Vi godkänner 
inte samrådsförslaget på grund av att Exploateringsavdelningen vill bygga nya fastigheter. 
För att göra det måste grönområdet på Vargen 11 skövlas samt att det medför att vi blir 
inbyggda och inte kommer få en passage ut till Ringgatan.  

 
Kommentar: Gällande fler säkra passager kontakta Trafikverket som har ansvar för vägen. 

Övriga kommentarer noteras. Frågorna rör dock inte upphävandet av tomtindelningen utan bör hanteras 
i efterkommande detaljplan/bygglov.  
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SAMMANFATTNING 
 
Sammanlagt har 19 skrivelser inkommit. Skrivelser från 8 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: 
•  tomtindelningsområdet har utökats med fastigheten Vargen 12 som numera inryms 

inom planändringsgränsen. 
•  En karta för gällande tomtindelningsplan med markerad fastigheter som omfattas av 

upphävande kommer att följa med granskningshandlingar. 
• Redaktionella ändringar 
 
FÖLJANDE SAKÄGARE HAR INTE FÅTT SINA SYNPUNKTER TILLGODOSEDDA:  
• Stadsmiljöavdelningen 
• Höganäs energi 
• Sakägare 1 
• Sakägare 2 
• Sakägare 3 
• Sakägare 4 
 
FRÅGOR SOM INTE BLIVIT TILLGODOSEDDA ÄR FÖLJANDE: 
• Vi har fiberkablar som går över de kommande fastigheterna som antagligen måste 

flyttas och säkras med ledningsrätt. Då kommunen gett oss grävtillstånd för dessa 
kablar förutsätter vi att kommunen står för kostnaderna som uppstår pga av flytt och 
ledningsrätt. 

• Tillträdet till fastigheterna får inte ske över naturområdet. Vidare får Naturområdet 
inte nyttjas till parkeringar och uppställning. 
De två tilltänkta tomterna består av naturmark då byggrätt inte finns idag. Det 
innebär att om de ska säljas och bebyggas ska de kompenseras i enlighet med 
kommunens  översiktsplan och naturvårdsplan. Kontakt kan tas med 
stadsmiljöavdelningen för konkreta förslag på kompensationer. 

• Frågor som rör inte upphävandet av tomtindelningen utan bör hanteras i 
efterkommande detaljplan/bygglov.  
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-08-16    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Anna Larsson (M) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Louise Stjernquist (L) 
Johan Ingvarson (MP) 
Leif Löwegren (SD) 
Margareta Widell (M)  ersätter Sandra Kovács (M) 
Barbara Struglics Bogs (KD)  ersätter Fredrik Eljin (KD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Björn Jakobsson (M) 

Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Reinhold Knutsson (S) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Gudrun Zettergren (SD) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jacob von Post (chef för samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 
Besnik Nikq (planarkitekt) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-16:45 
  
Paragrafer §144 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Göran Bengtsson (M) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
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Justerande ……………………………………………… 
Göran Bengtsson (M)                         

 
 
 
Protokollet justerat den 2022-08-17 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-08-18 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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     KS/2021/285 
§ 144 
ANTAGANDE AV DETALJPLAN FÖR THOR 15 MED FLERA 
(KULTURHUSET OCH BIBLIOTEKET) I HÖGANÄS, HÖGANÄS 
KOMMUN 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2021 att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningens 
plan- och bygglovsavdelning att initiera en detaljplan med avsikt att möjliggöra en utveckling av ett nytt 
kulturhus och bibliotek på fastigheterna Thor 15 och Höganäs 36:16, i enlighet med Jais reviderade 
förslag. Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för kulturhus och bibliotek samt alla nödvändiga 
funktioner kopplade till dessa i form av torgytor och eventuella komplement på fastigheterna Thor 15 
och del av Höganäs 36:16 samt Höganäs S:85. I samband med detaljplanen prövas även möjligheten att 
upphäva tomtindelningsbestämmelser inom planområdet. 
 
Planprocessen föreslås genomföras med standard planförfarande med ett beräknat antagande av 
kommunfullmäktige under tredje kvartalet 2022. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens planutskott, beslut den 21 juni 2022, § 45, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 13 juni 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plankarta för detaljplan för Thor 15 m. fl inför antagande, den 21 juni 
2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planbeskrivning för detaljplan för Thor 15 m. fl. inför antagande, den 
9 juni 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, granskningsutlåtande den 9 juni 2022. 
  
Deltar ej i beslutet 
Louise Stjernquist (L) deltar inte i beslutet.  
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer planutskottets förslag till beslut under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta detaljplan för Thor 15 med flera i Höganäs, Höganäs kommun, upprättad den 9 juni 2022, 
  
att godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterat den 09 juni 2022,  
 
att kvarstående erinringar inte tillgodoses. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-09-13 
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Antagande av detaljplan för Thor 15 m.fl. (Kulturhuset och 
biblioteket) i Höganäs, Höganäs kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2021 att uppdra åt plan- och bygglovsavdelningen att 
initiera en detaljplan med avsikt att möjliggöra en utveckling av ett nytt kulturhus och bibliotek på 
fastigheterna Thor 15 och Höganäs 36:16 i enlighet med Jais reviderade förslag. Detaljplanens syfte är att 
pröva möjligheten för kulturhus och bibliotek samt alla nödvändiga funktioner kopplade till dessa i form 
av torgytor och eventuella komplement på fastigheterna Thor 15 och del av Höganäs 36:16 samt Höganäs 
S:85. I samband med detaljplanen prövas även möjligheten att upphäva tomtindelningsbestämmelser inom 
planområdet.  
 
Planprocessen föreslås genomföra med standard planförfarande med ett beräknat antagande av 
kommunfullmäktige under tredje kvartalet 2022. 
 
Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plankarta för detaljplan för Thor 15 m. fl inför antagande, den 9 juni 
2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planbeskrivning för detaljplan för Thor 15 m. fl. inför antagande, den 9 
juni 2022, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, granskningsutlåtande den 9 juni 2022.  
 
 
Planprocessen 
- 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att anta detaljplan för Thor 15 m.fl. i Höganäs, Höganäs kommun, upprättad den 9 juni 2022, 
 
att godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterat den 09 juni 2022,  
 
att kvarstående erinringar inte tillgodoses,. 
 

 

 Gulistan Batak 
 Plan- och bygglovschef 

 
 Besnik Nikq 

  Planarkitekt 
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PLANENS SYFTE
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för kulturhus och bibliotek samt alla nödvändiga funktioner 
kopplade till dessa i form av torgytor och eventuella komplement på fastigheterna 
Thor 15 och del av Höganäs 36:16 samt Höganäs S:85. 
I samband med detaljplanen prövas även möjligheten att upphäva
 tomtindelningsbestämmelser inom planområdet. 
PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom  om råden m ed nedanstående b etec kningar.
Endast angiven användning oc h  u tform ning är tillåten.
Där b etec kning saknas gäller b estäm m elsen inom  h ela planom rådet.

Planom rådesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
TO RG Torg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

C Centru m , PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

(C1) Centru m  från +12,70 m eter över angivet nollplan till 18,70 m eter över angivet nollplan., PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

(C2) Centru m  från + 5,00 m eter över angivet nollplan till + 11,50 m eter över angivet nollplan., PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

+0,0 Markens h öjd över nollplanet ska vara angivet värde i m eter, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Utformning

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
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@@@@@@@@ Marken får inte förses m ed b yggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
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)—+19,0 Högsta noc kh öjd är angivet värde i m eter över angivet nollplan , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 0,0 Största b ru ttoarea är angivet värde i m ², PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0,0 Markens h öjd över nollplanet ska vara angivet värde i m eter, PBL 4 kap. 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genom förandetiden är 5 år ., PBL 4 kap. 21 §

Skärm tak får finnas , PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
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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 (med grundkarta) 
Planbeskrivning (denna handling) 
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: 
Besnik Nikq, planarkitekt och planförfattare 
Emma Lindman, planarkitekt  
Gulistan Batak, plan- och bygglovschef 
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INLEDNING 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för kulturhus och bibliotek samt alla 
nödvändiga funktioner kopplade till dessa i form av torgytor och eventuella komplement 
på fastigheterna Thor 15 och del av Höganäs 36:16 samt del av samfälligheten Höganäs 
s:85. I samband med detaljplanen prövas även möjligheten att upphäva 
tomtindelningsbestämmelser inom planområdet.  

 
Planförslaget innefattar: 
• ALLMÄN PLATS (Torg) 
• KVARTERSMARK (Kulturhus och bibliotek) 
 
 
BAKGRUND, PLANBESKED 
Kommunfullmäktige beslutade 23 februari 2021 att uppdra åt plan- och 
bygglovsavdelningen att initiera en detaljplan med avsikt att möjliggöra en utveckling av 
ett nytt kulturhus och bibliotek på fastigheterna Thor 15 och Höganäs 36:16 i enlighet 
med Jais reviderade förslag. 
 

 
PLANPROCESSEN 
Planen genomförs med standard planförfarande. Planen handläggs med SFS nr: 2010:900 
och BFS nr: 2014:5 allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan.  
 
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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PLANDATA 
 
PLANOMRÅDETS LÄGE OCH AVGRÄNSNING 
Det aktuella planområdet är placerat centralt i Höganäs tätort på Köpmansgatan och 
Vasagatan som är två av ortens mest centrala gator.  

 
Planområdet omfattar ca 0,34 ha. Fastigheten Thor 15 ägs av Samhällsbyggnadsbolaget i 
Norden AB mer känt som SBB och fastigheten Höganäs 36:16 ägs av Höganäs kommun. 
Höganäs S:85 är en samfällighet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild: Aktuellt planområdet i kommunen                            Bild: Aktuellt planområde i Höganäs tätort 
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MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Det aktuella planområdet innefattas av fastigheterna Thor 15 som ägs av 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och Höganäs 36:16 som ägs av Höganäs kommun 
samt Höganäs S:85 som är en samfällighet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild: Aktuella fastigheter som ingår i planområdet 
 

 
Omgivning  
Planområdet är relativt flackt med en lutning om cirka 1,5 meter från Köpmansgatan mot 
Vasagatan. Planområdet inrymmer idag befintlig byggnation i form att ett tvåvåningshus 
med verksamheter i bottenvåning och bostäder i ovanvåning samt en mindre källare. 
Inom planområdet finns även en parkering samt plats för in- och avlastning för lokalerna 
i bottenplan. Volymerna i området ligger på omkring två till tre våningar med ett avsteg 
från höghuset på 15 våningar mittemot planområdet. På hörnet av 
Vasagatan/Köpmansgatan finns en mindre torgliknande yta med sittplatser och 
cykelparkering. Omgivningen kännetecknas av stadskärnkänsla med diverse 
verksamheter, kaféer och restauranger och badplats och hamnområde i omedelbar närhet. 
En stor del av kvarteret består av villabebyggelse med trädgårdar, varav 
fastigheten Thor 16 som inrymmer en kulturmiljöskyddad byggnad och en 
parkliknande tomt med både natur- och kulturvärden för den centrala stadsbilden. 
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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 ligger inom tätortsområde, som innebär ett sammanhängande område 

med minst 200 invånare där avståndet mellan husen är mindre än 200 meter.  
• att Höganäs kommun har en planeringsinriktning att skapa attraktiva och offentliga 

mötesplatser, som med olika aktiviteter, utformning och upplevelser tilltalar fler 
målgrupper. Gator, torg och bottenvåningar ska utformas till attraktiva stråk där alla 
trafikslag samsas i gemensamma gaturum med ett rikt stadsliv. Möjliggör för möten 
mellan människor genom att förbättra för gående. Sträva efter att flexibla och 
välutnyttjade ytor och variera användning över tid och säsong. Förvalta och utveckla 
offentliga miljöer i serviceorterna och på landsbygden.  
Att Höganäs kommun har en planeringsinriktning att prioritera förtätning och 
hushålla med markresurser för såväl nya bebyggelseområden som för enstaka nya 
byggnader både i anslutning till tätorter och på landsbygden.  

 

Bild: Kartutsnitt av kommunomfattande översiktsplan 
 
DETALJPLANER OCH FÖRORDNANDEN 
För området gäller detaljplan 1284-P12. Detaljplanen över planområdet medger bostäder 
och handel och vann laga kraft år 1983. Det högsta antalet tillåtna våningar är 2 och vind 
får inte inredas. Inom planområdet finnas även delar med korsmark, prickmark och 
ringprickad mark. För planområdet gäller även detaljplan 1284-P01/237. Detaljplanen 
över området medger bl.a. bostäder, centrum och handel och vann laga kraft 2001. Den 
del som berör planområdet inrymmer förutom gårdsgata även bestämmelsen tak som 
medger skärmtak.  
Tomtindelning från 1923 med aktbeteckning 1284K-48/1923 B 19230319 TI upphävs 
inom planområdet. 
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Bild: Kartutsnitt av gällande detaljplan 1284-P12 
 
 
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: 
Det område som benämns som Höganäs område 7 i kulturmiljöwebben längs med 
Köpmansgatan och Bruksgatan kännetecknas av en bebyggelse av småstadsmässig och 
blandad karaktär. Bebyggelsen består huvudsakligen av affärsbyggnader och bostadshus i 
1 ½ till 4 våningar. Köpmansgatan är rak och har gatstensbeläggning. Bebyggelsen längs 
Köpmansgatan domineras av modernistisk bebyggelse i stora volymer med handel i 
bottenvåningar men även med inslag av äldre bebyggelse och mycket varierande fasader 
tegel eller puts och i rött, gult och vit kulör. Takmaterialet i området är oftast av gult 
taktegel, plåttak i olika kulörer och svart asfaltpapp. I området längs Köpmansgatan och 
Bruksgatan förekommer det flertalet kulturmiljömärkta byggnader men ingen byggnad 
inom planområdet är kulturmiljömärkt.  

 
Bild: Kartutsnitt ur kommunens kulturmiljöprogram med Köpmansgatans sträckning. 
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VA-PLAN 
Kommunen antog den 24 september 2015 en VA-plan med tillhörande dagvattenpolicy. I 
den står. 
I första hand ska dagvattenfördröjning ske på allmän platsmark. All byggnation ska 
förutsätta att dagvattnets uppdämningsnivå är gatunivå. Med detta menas att dagvatten 
vid kraftiga regn tillåts stiga upp till gatans nivå.  
  
 
PARKERINGSPOLICY OCH PARKERINGSNORM 
I Parkeringspolicy för Höganäs kommun, antagen i kommunfullmäktige 2013-09-19 framkommer 
hur och när det är godtagbart att frångå parkeringsnormen samtidigt som man arbetar 
mot en attraktiv boendekommun. En del i syftet är även att minska biltrafiken med 
hänvisning till miljön, för minskad klimatpåverkan, renare luft och buller. Det finns ett 
antal alternativ som gör det möjligt att frångå parkeringsnormen där ett av alternativen är 
kopplat till närheten till befintligt kollektivtrafik. Ett annat alternativ som gör det möjligt 
att frångå parkeringsnormen är om det finns ett välutbyggt gång- och cykelvägnät i 
området som är väl integrerade i det övriga trafiksystemet. Ett tredje alternativ är att det 
går att samnyttja befintliga eller nya parkeringsytor mellan olika behov och verksamheter.           
Kommunen arbetar med att tar fram en parkeringsnorm som i snar framtid kommer att 
beslutas politiskt. I den framkommer det att utgångspunkten för parkering vid 
verksamheter är att kommunen ska kunna bedöma ett minimibehov för bilparkering för 
verksamheter utan att parkeringsplatserna främjar bilresande framför andra färdsätt men 
samtidigt tillgodose efterfrågan på bilparkering. 
 
HANDELSUTREDNING 
I Handelsutredning, antagen av kommunfullmäktige 2010-04-22, framkommer att 
Köpmansgatan genomgått en förvandling de senaste åren från att vara en dubbelriktad 
gata till att bli en enkelriktad gata byggd i ett plan med genomtänkta detaljer och 
möbleringszoner. Denna utveckling har planerats i samverkan med kommun, handel och 
fastighetsägare och gatan har tillgodosetts med parkeringsplatser vilket ses som en 
förutsättning för att centrums utveckling ska fortgå.  

 
 
STADSMILJÖPROGRAM 
I stadsmiljöprogrammet framkommer att Köpmansgatan har en möbleringszon mellan 
körbana och gångbana. Den zonen är till för exempelvis uteserveringar, skräpkorgar och 
gatupratare.  
 
KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT 
Det har tagits fram ett optionsavtal mellan kommunen och Samhällsbyggnadsbolaget i 
Norden AB (SBB) och kommunen har tagit fram systemhandlingar för projektet och 
utifrån systemhandlingarna räknar fram ett förslag till ett nytt bibliotek/kulturhus. 
Grundat på ovannämnda premisser har kommunen valt att förvärva fastigheten Thor 15 
från SBB och bygga kulturhuset och biblioteket i egen regi. 
Ägare till projektet samt planbeställare är Höganäs kommuns teknik- och 
fastighetsförvaltning. Därmed har ett planavtal upprättats mellan teknik- och 
fastighetsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen genom plan- och 
bygglovsavdelningen som bland annat tar upp syfte, preliminär tidsplan, ersättning mm. 
för detaljplanen.   
 
 

Page 54 of 202



ANTAGANDEHANDLING, 2022-06-09 PLANBESKRIVNING, DETALJPLAN FÖR THOR 15 M. FL. 

 
9             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

RIKSINTRESSEN 
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.” 

 
Bild: Planområdet i förhållande till riksintresse kustzon. 
 
SKYDD AV OMRÅDEN, NATUR  
NATURRESERVAT 
Området berörs inte av områdesskyddet naturreservat enligt 7 kap 4-8§ miljöbalken. 

 
BIOTOPSKYDDSOMRÅDE  
Området berörs av områdesskyddet biotopskyddsområde enligt 7 kap 11§ miljöbalken. 
Denna är direkt skyddad genom förordningen 1998:1252 om områdesskydd enligt 
miljöbalken mm.  Inom biotopskyddat område får ingen verksamhet bedrivas eller vidta 
en åtgärd som kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl, kan dispens sökas hos 
Länsstyrelsen.  
Inom planområdet förekommer en allé av pelarek som är biotopsskyddad enligt 7 kap 
11§ miljöbalken. Trädallén som består av fem 
träd och ligger i västra delen av planområdet 
kommer att ingå i detaljplanen. Kommunens 
bedömning är att dessa träd behöver flyttas i 
samband med detaljplanens genomförande då 
förutsättningarna för trädens fortsatta existens 
är undermåliga. Bedömningen är att dessa träd 
mår dåligt i en utsatt urban miljö. Därmed har 
en ansökan om dispens från biotopskyddet 
skickats in hos länsstyrelsen för att dessa träd 
ska flyttas. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
OMRÅDET IDAG 
Planområdet inrymmer idag fastigheterna Thor 15 och del av Höganäs 36:16. Fastigheten 
Thor 15 inrymmer ca 800 kvadratmeter byggnadsyta och byggnaden inrymmer idag 
verksamheter på bottenvåningen och bostäder på ovanvåningen. På bottenplan finns en 
hemelektronikaffär, Nordwaystore. Resterande del av fastigheten inrymmer lastzon samt 
privata personalparkeringar.  
Fastigheten del av Höganäs 36:16 inrymmer Vasagatan, Köpmansgatan, samt en del 
parkyta som idag används som torg och inrymmer viss möblering. I fastigheten ingår 
parkering samt infartsväg till fastigheten Thor 15. Höganäs S:85 är Köpmansgatan som är 
en samfällighet.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bilder: Planområdet idag. 

 
 
 

OMRÅDETS HISTORIA 
Vägsträckningen Bruks- och Köpmansgatan har sedan 1400-talet fungerat som 
huvudstråket genom fiskeläget Höganäs. På Skånska rekognoceringskartan från 1812-
1820 är i princip all Höganäs bebyggelse samlad i anslutning till vägdragningen. Fram till 
andra hälften av 1800- talet var bebyggelsen koncentrerad till Bruksgatans norra del och 
industriområdet Bruket, samt kring nuvarande Sundstorget. Detta torg anlades 1884 och 
åren därefter uppfördes ett flertal 
småstadsmässiga byggnader som 
kombinerade affärsverksamheter 
med bostäder. Under 1900- och 
2000-talet revs och uppfördes en 
större mängd byggnader i 
området.  

Skånska rekognoceringskartan 1812-1820 med Höganäs ort med omnejd. 

Page 56 of 202



ANTAGANDEHANDLING, 2022-06-09 PLANBESKRIVNING, DETALJPLAN FÖR THOR 15 M. FL. 

 
11             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

LANDSKAPSBILD 
LANDSKAPSBILD OCH TOPOGRAFI 
Planområdet är beläget centralt i ett urbant och relativt flackt landskap med viss sluttning 
från Köpmansgatan ner mot Vasagatan. Landskapsbilden är ett urbant centralt landskap 
med en relativ låg stadssiluett i 3-4 våningshus i olika stilar och från olika tidsepoker. Den 
enda högre byggnaden i området är byggnaden mittemot planområdet på 16 våningar, 
även känt som Jefasthuset med verksamheter på bottenplan och bostäder i resterande 
plan. Planområdet har närhet till grönområde och vatten. 
 

  
Bergochdalkarta                     Ortofoto 
 
VATTEN 
Det finns inga grundvattenrör kring planområdet och inga mätningar heller men på de 
allra flesta platser i Höganäs ligger grundvattnet ganska djupt på ett djup om mellan 4-
5  meter under marknivån. Grundvattennivån kan dock variera något under året på grund 
av nederbörd. Det förekommer inga vattendrag i anslutning till planområdet. Närmsta 
vatten är Öresund om cirka 225 meter fågelvägen.  
 
GEOLOGI 
 

 

 
 

 
Jordlagren i området består av postglacial sand såsom i stora delar av Höganäs centrala 
ort. Marken som planområdet vilar på klassas som ej fast mark vilket innebär att det är 
områden med silt, lera, torv, gyttja, postglacial sand och andra avlagringar som i många 
fall underlagras av silt, lera eller fyllning. Detta har dock ingen betydelse för detaljplanens 
genomförande och den grundläggning som ska ske vid byggnationen.  
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FRITID OCH REKREATION 
Planområdet ligger centralt i Höganäs stadskärna med närhet till både hamnområde och 
badplats med cirka 350 meters och cirka 200 meters avstånd fågelvägen. Både 
hamnområdet och badplatsen är allmänna med hög besöksnäring under 
sommarmånaderna.  

 
 
 

Bild: Fritid och rekreationsområden utpekade på kartan med bland andra badplats lekplats, rekreationsområde och hamnområde 
med restauranger. Röd ring markerar planområdet. 
 
VEGETATION  
Biotop 
Den enda biotopen i landskapet är pelarekallén som finns i trottoaren på Vasagatan och 
kommer att flyttas till den nya stadsdelen Tornlyckan i Höganäs sydöstra del. Utöver 
träden är landskapet hårdgjort. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild: Biotop (Pelarekallé). Bilden är tagen från nord/nordväst och korsningen  
Vasagatan – Infartsgatan i planområdet. 
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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 
Bebyggelsen kring planområdet utmed Köpmansgatan och Bruksgatan kännetecknas av 
småstadskaraktär. Längs med Torggatan förekommer 1 ½ till 2 plans villor från slutet av 
1800-talet och början på 1900- talet i varierande stilar, material och kulörer. På 
Torggatans motsvarande sida ligger servicebyggnader såsom Höganäs stadshus och 
Bruksskolan. Bebyggelsen närmst planområdet består huvudsakligen av affärsbyggnader 
och bostadshus i 1 ½ till 4 våningar samt Jefasthuset mittemot planområdet som sträcker 
sig 16 våningar i höjd. Köpmansgatan är rak och har gatstensbeläggning. Bebyggelsen 
längs Köpmansgatan domineras av modernistisk bebyggelse i stora volymer med handel i 
bottenvåningar men även med inslag av äldre bebyggelse och mycket varierande fasader 
tegel eller puts och i rött, gult och vit kulör. Takmaterialet i området är oftast av gult 
taktegel, plåttak i olika kulörer och svart asfaltpapp. I området längs Köpmansgatan och 
Bruksgatan förekommer det flertalet kulturmiljömärkta byggnader men ingen byggnad 
inom planområdet är kulturmiljömärkt. 
 
ALLMÄN OCH KOMMERSIELL SERVICE 
Planområdet är centralt beläget i Höganäs stadskärna med både närhet till skola och 
omsorg. Sett till planområdets lokalisering finns det flertalet service handels, och 
restaurangarbetsplatser men även diverse detaljvaruhandel. Arbetsplatserna är mestadels 
belägna på bottenplan följt av bostäder i övre plan. 
 
TRAFIK 
ÖVERGRIPANDE TRAFIKSTRUKTUR 
Köpmansgatan som direkt gränsar till planområdet är tillsammans med Storgatan och 
Bruksgatan huvudgatorna i området. Infart till Köpmansgatan och planområdet kan ske 
på olika sätt. Dels genom Storgatan och genom Bruksgatan dels genom Långarödsvägen 
och Vasagatan/Torggatan. 
 
BILTRAFIK 
Då området ligger centralt i Höganäs med diverse handel och serviceutbud förekommer 
en hel del biltrafik. Merparten av Storgatan är ombyggd i tegelmarkbeläggning och 
hastigheten är lägre. Både Köpmansgatan, som är en kullerstensgata, och Kungsgatan, 
som delvis är kullerstensbelagd är enkelriktade gator. Det råder infartsförbud från 
Vasagatan till Köpmansgatan men enbart i den riktningen.  

 
GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 
Storgatan är utpekad som ett framtida gc-stråk i gällande ÖP. Delar av Storgatan har 
nyligen byggts om till gångfartsområde och cykelgata. Detta för att ge oskyddade 
trafikanter företräde och därmed göra gatan säkrare. Den resterande delen (delsträckan 
närmast Strandgatan) håller på att byggas om till en 30-väg med cykelbana längs delar av 
gatan. Köpmansgatan och Vasagatan ligger intill det nya kulturhuset och är även de 
utpekade som gc-stråk. Båda gator är 30-vägar och saknar i dagsläget cykelbanor vilket 
innebär att cyklister hänvisas till att vistas på samma yta som biltrafikanter.  
 
KOLLEKTIVTRAFIK 
Det nya kulturhuset och biblioteket planläggs i centrala Höganäs där infrastrukturen har 
stadskaraktär. Det gör att det finns goda förutsättningar att planera för den framtida 
trafiken utifrån ett gång- och cykelperspektiv. Att skapa goda förutsättningar för bland 
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annat cyklister är en nödvändighet i det här projektet eftersom det inte finns yta för 
tillkommande bilparkeringar i och med utbyggnationen. Cykelparkeringar tar minder yta i 
anspråk och cykeln kan även ses som ett substitut till bilen för framtida besökare till 
kulturhuset. Detta i och med det centrala läget och den förtätning som pågår i centrala 
Höganäs.  
Området trafikeras av linje 201 (flexlinjen) som är en stadslinje för Höganäs stad. Linjen 
åker vardagar mellan 08-17 och är avgiftsfri för alla resenärer. Linjen trafikerar två 
hållplatser som ligger i nära anslutning till Kulturhuset. Hållplats Kvickbadet ligger söder 
om planområdet och är den närmsta hållplatsen till kulturhuset. Hållplats Köpmansgatan 
är placerad norr om planområdet och ligger även den på gångavstånd. Vad gäller 
trafikflöde för bil hade Köpmansgatan år 2018 en ÅDT på 830 bilar varav 3 % var tung 
trafik. Torggatan som är en mindre trafikerad gata hade år 2018 en ÅDT på 270 bilar 
varav 2 % bestod av tung trafik. 
 
PARKERING, VARUMOTTAGNING, UTFARTER 
Parkering finns idag som allmän parkering inom fastigheten del av Höganäs 36:16 och 
som privat parkering inom fastigheten Thor 15. Totalt finns det 26 parkeringar som 
inryms inom båda fastigheterna där 22 parkeringsplatser är allmänna och resterande fyra 
platser är privata. Varumottagning genom Vasagatans korsning via infartsgatan i nordväst 
och in till byggnadens befintliga lastkaj i fastigheten Thor 15. Det finns idag en befintlig 
utfart från planområdet till Vasagatan. Utfart sker genom infartsgatan i nordväst och ut 
till Vasagatan.  
 
GATURUMMEN 
Planområdet omges av ett urbant gaturum med centrumkänsla där Köpmansgatan är en 
enkelriktad gata från korsningen med Storgatan. Gatan är en smal kullerstensgata med 
anordnad gångväg i granitplattor. I anslutning till den befintliga byggnaden i korsningen 
och hörnet mellan Köpmansgatan och Vasagatan är gaturummet (torget) i ljusare 
markbeläggning av gult tegel. En del av Vasagatan, från korsningen mellan Vasagatan och 
Köpmansgatan, i nordöstlig riktning, är kullerstensbelagd i led med alléträden. Denna del 
är även enkelriktad Mellan gångbana och körbana har Köpmansgatan och Storgatan en 
möbleringszon i mörkare markbeläggning av tegel som är till för uteserveringar, 
skräpkorgar och gatupratare. Gatumiljöer, öppna platser och byggnader samspelar 
harmoniskt i höjd och bredd samt bildar Höganäs karakteristiska varierande stadskärna 
där småstadscharmen finns bevara. Genomgripande ska gaturummen i Höganäs 
stadskärna även ges möjlighet för utsmyckning. Området från Triangelplatsen till 
Sundstorget, via Storgatan och Köpmansgatan inryms inom Höganäs stadskärna.    
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
VATTEN OCH AVLOPP 
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten. Det finns kommunala ledningar i anslutning till planområdet. 
Spillvattenledningen är av betong 225 mm och har en kapacitet på 52 l/s. 
Dricksvattenförsörjningen sker idag genom befintliga ledningssystemet som ligger på 
Vasagatan (GJJ 100 mm). Samtliga anslutningspunkter för vatten, avlopp och dricksvatten 
ligger utmed Vasagatan.  
 
DAGVATTENHANTERING 
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för dagvatten och ledningarna är 
kommunala ledningar. Befintlig dagvattenledning är av betong 225 mm och har en 
kapacitet på 50 l/s.  
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Planområdet generar idag 56 l/s vid ett 10 års regn med 10 minuters varaktighet och 
överstiger ledningskapaciteten med 6 l/s. Idag sker ingen känd fördröjning till närmsta 
recipienten som är Öresund. 
 
VÄRME 
Det finns befintliga nedgrävda el- och fjärrvärmeledningar utanför planområdet utmed 
Vasagatan och in till planområdet.  

 
AVFALL 
Miljöhuset är idag beläget i den sydöstra delen av den befintliga byggnaden utmed 
Köpmansgatan. Avfallet töms idag från Köpmansgatan. 
  
ÖVRIGA LEDNINGAR 
Det finns idag nedgrävda teleledningar, fiberledningar, fjärrvärmeledningar, 
gatubelysningsledningar samt gasledningar som går utmed Köpmansgatan och Vasagatan.    
 
 
HÄLSA, SÄKERHET 
BULLER  
Planområdet omgärdas av enkelriktade gator och är en del av Höganäs stadskärna där 
maxhastigheten är 30km/h. Det förekommer sedermera inte några bullerrelaterade 
verksamheter som planområdet utsätts för.  
  
FARLIGT GODS 
Då planområdet är en del av Höganäs stadskärna utsätts inte området för farligt 
godstrafik.  
 
BEFINTLIG VERKSAMHETSUTÖVNING  
Befintlig verksamhetsutövning i planområdet består av en servicebutik för hemelektronik 
och Höganäs internationella hjälpverksamhet Loppan på bottenplan samt bostäder på 
övre plan. 
 
MARKFÖRORENINGAR 
Området innefattas varken av någon känd förorenad mark eller kartlagd deponi.  
 
RISK FÖR ÖVERSVÄMNINGAR 
Planområdet ligger mellan +4 och +5,5 meter över havet med viss lutning från sydväst 
mot nordöst.  
 
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 ett kulturhus med bibliotek samt tillhörande 
funktioner. 
Huvudidén med planförslaget är att möjliggöra för kulturhus och bibliotek med 
tillhörande funktioner.  
 
Detaljplanen omfattar ett nytt kulturhus med bibliotek och utställningslokaler i Höganäs. 
Planen omfattar ombyggnad av befintlig byggnad mot Köpmansgatan med två våningar 
och vind samt en mindre källaryta. Befintliga byggnadsdelar som finns i innergården (mot 
norr) rivs. Nya lokaler för biblioteket byggs i en större tillbyggnad på entréplanet och en 
trappa upp med ytor för utställningar och två uteplatser/terrasser samt i tre våningar i 
hörnet av Köpmansgatan/Vasagatan. Projektet omfattar ca 2300 kvm BTA.  
 
Planförslaget innefattar: 
ALLMÄN PLATS (Torg) 
KVARTERSMARK (Kulturhus och bibliotek) 
 
Förslaget följer översiktsplanens intentioner eftersom den nya markanvändningen inryms 
inom tätortsbebyggelse.  

 
I planförslaget ingår en torgyta som kommer att vara allmän platsmark 
med beteckningen TORG på plankartan. Beteckningen står för Torg och 
innebär att det inom användningen får finnas alla typer av torg med 

tillhörande verksamheter. I användningen ingår även komplement som behövs för torgets 
funktion. Planbestämmelsen behövs för de torgfunktioner och flöden som detaljplanen 
vill möjliggöra inom planområdet. 
 

I planförslaget ingår en yta av kvartersmark som inte kommer vara allmän 
med beteckningen C på plankartan. Beteckningen står för Centrum, och 
innebär att det inom användningen får finnas kombinationer av handel, 

service, tillfällig vistelse, samlingslokaler, kontor och annan jämförlig verksamhet. Här 
ingår även komplement till verksamheten centrum. Planbestämmelsen behövs för att 
möjliggöra för den centrumutveckling som krävs inom kvartersmarken. 
Kvartersmarken inrymmer två byggnadsdelar som sträcker sig över den allmänna platsen. 
Dessa två delar, kallat utkik, regleras i plan med 3d bestämmelser.  

 
Den del av Utkik 1 som sträcker sig över den allmänna 
platsen och Köpmansgatan har bestämmelsen (C1) och den 
del av Utkik 3 som sträcker sig över den allmänna platsen 

och Vasagatan har bestämmelsen (C2). 3d bestämmelserna behövs för att avgränsa allmän 
platsmark och kvartersmark i höjdled i de partier där kvartersmarken sträcker sig över den 
allmänna platsen.  

 
Planförslaget inrymmer en nockhöjdsbestämmelse på kvartersmark.  
Bestämmelsen om höjd på byggnader har kombineras med 
bestämmelsen som reglerar markens höjdförhållanden och höjdlägen. Då 
markförhållandena är oregelbundna har höjd på byggnader angetts som 

plushöjd över ett givet nollplan på plankartan. 
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Planförslaget inrymmer en bestämmelse om utnyttjandegrad som reglerar 
exploateringens största omfattning i kvadratmeter bruttoarea. Bestämmelsen har använts 
för att tydliggöra omfattningen av den totala bebyggelsen inom planområdet.  

Planförslaget inrymmer prickmark är en generell bestämmelse som anger 
att marken inte får förses med byggnad. Bestämmelsen har använts för att 
tydliggöra vilka områden inom planområdet som detta gäller för. 

 
Planförslaget inrymmer korsmark är en generell bestämmelse som anger 
att endast komplementbyggnad får placeras. Bestämmelsen har preciserats 
på plankartan för att enbart gälla skärmtak i led med planes syfte. 
 
Planförslaget inrymmer skärmtak som är en egenskapsbestämmelse på 
allmän plats. Detta för att möjliggöra att befintliga skärmtak på längs med 

sydvästra delen av Köpmansgatan får finnas samt tillkomma i framtiden inom vissa ytor i 
planområdet. 

 
FÖRESLAGEN STRUKTUR, BEBYGGELSE 
Kvartersmark, bostäder och allmän och kommersiell service 
Planförslaget innebär kvartersmark och allmän service. Kvartersmarken inrymmer 
Kulturhuset med bibliotek samt nedsänkt innergård med scen, vaktmästeri samt del för 
hämtning av avfall och inlastningsdel till cafékök. Kvartersmarken inrymmer även 
infartsgata. Planförslaget innebär en utbyggnad av befintlig byggnadskropp från två plan 
till tre plan och med en utökad byggnadsyta från befintligt ca 780 m2 till en byggnadsyta 
på ca1400 m2. 
 

 
Situationsplan enligt föreslagen exploatering. Streckad röd linje indikerar befintlig bebyggelse. Resterande 
delar är en utökning och tillbyggnation enligt planförslaget. 
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KOMPLEMENTSBYGGNADER 
Planförslaget inrymmer inga komplementbyggnader men det kommer att tillkomma tre 
skärmtak till tre av ingångarna på kvartersmark i samband med den nya byggnationen.  

 
VERKSAMHETER OCH KOMMERSIELL SERVICE 
Detaljplanen möjliggör för verksamheter i form av Kulturhus och bibliotek med 
tillhörande funktioner. Verksamheterna kommer att bedrivas av Höganäs kommuns 
kultur- och fritidsförvaltning där kultur och bibliotek ingår. 
 
ALLMÄN SERVICE 
Detaljplanen möjliggör för ny markanvändning som medger allmän service i form av 
kulturhus och bibliotek som kommer att vara tillgängliga för allmänheten. Byggnaderna 
kommer även inrymma andra funktioner såsom restaurang/café som kommer att vara 
tillgängliga för allmänheten. Likaså kommer alla tre utkiken att vara allmänna. 
 
KULTURHISTORISK BEBYGGELSE 
Planområdet inrymmer inga kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller byggnader som är 
särskilt värdefulla historiskt, miljömässigt, konstnärligt eller ingår i ett bebyggelseområde 
av denna karaktär som avses i 2 kap 6 § PBL (2010:900).  
Förslaget följer kulturmiljöprogrammets rekommendationer. 
 
RIKTLINJER FÖR BEBYGGELSENS UTFÖRANDE OCH UTFORMNING 
Byggnaden är utformad i tre plan med utstickande utkik i tre olika väderstreck. Dessa 
utkik med stora glaspartier är en stark bidragande faktor till ljusets genomsläpplighet men 
fungerar även som landmärken för orientering till och från byggnaden. Byggnaden har 
utformats med hänsyn till de funktioner som den ska inrymma samt med utgångspunkten 
att bli ett landmärke och en nod som det går att orientera sig kring, med hjälp av utkiken. 
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Fasader i fyra väderstreck av planförslaget. 
Idén är att skapa en ljus byggnad som bygger en ny helhet tillsammans med höghuset 
söder om gatan. Det befintliga, lite mörka tegelhuset målas vitt för att skapa en ny 
komposition ihop med de nybyggda delarna av kulturhuset. Tillbyggnadens fasader består 
av vit fiberbetong och har stora glaspartier. Som kontrast till allt det vita står de tre 
guldglimrande och karaktärsfulla ”utkikarna”. En ”utkik” vetter åt sydväst, havet och 
Danmark en vänder sig mot kyrkan och grönskan och en mot Brukskolan och Magasin 
36. Dessa utkik kommer att vara publika delar i biblioteket och tillgängliga för 
allmänheten.  
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Tredimensionell modell av planförslaget. Vy från Köpmansgatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Tredimensionell modell av planförslaget. Vy från Vasagatan. 
Huvudparten av takytorna är belagda med sedumtak som är vackra med sin växtlighet 
och dessutom har den fördelen att de fördröjer dagvattnet vilket avlastar stadens VA-
system. Taken på Utkikarna är belagda med samma guldglimrande plåt som väggarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                Exempel på sedumtak i urban miljö. 
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Exempelbilder på material av guldglimrad plåt och fiberbetong. 
 

 
Personalentré med separat trappa och hiss nås från gaveln mot Widdings villa. 
Inlastning sker från nordost med infart från Vasagatan men kan även nås till fots från 
Köpmansgatan.  
 
Byggnaden höjdsätts med nockhöjd baserat på angivet nollplan. 
 
SKUGGSTUDIE 
Kommunen har utfört en skuggstudie över planområdet med syfte att studera den 
skuggbildning som uppstår och få en uppfattning om hur befintliga byggnader kan 
påverkas. Studien utgår tillkommande byggnads högsta nockhöjd om 12,6 meter och från 
vår- och höstdagjämning vid olika klockslag. Boverket anger att det är önskvärt om minst 
5 timmars sol mellan 09.00-17.00 vid vår och höstdagjämning, för bostaden och den 
närliggande miljön. Bedömningen är att fastigheterna uppnår antalet soltimmar enligt 
Boverkets rekommendationer. Det ska även tilläggas att denna byggnation inte resulterar i 
skuggbildning mot närliggande miljö åt något väderstreck utan snarare utsätts för 
skuggbildning av höghuset i söder. 
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Vårdagjämning kl 09.00  Vårdagjämning kl 12.00 
 
 
 
 
 
 

 

Vårdagjämning kl 15.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Höstdagjämning kl. 09.00                            Höstdagjämning 12.00 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
  Höstdagjämning 15:00 
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Vinter dec 19 kl 14:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exempel på sedumtakskonstruktion för planförslaget. 
 
 
HÅLLBART BYGGANDE 
 
Stora delar av det nytillkomna taket på den nya byggnadsdelen kommer att vara av 
sedumtak, så kallade gröna tak. Totalt rör det sig om 700 m2. Ett sedumtak bidrar 
förutom till dagvattenhantering även till rekreativa värden, ökad växtlighet och biologisk 
mångfald.  

 
FÖRESLAGEN NATUR, REKREATION 
Detaljplanen kommer att generera allmän platsmark i form av torg i planområdets 
nordvästra del mot Vasagatan och sydöstra del mot Köpmansgatan. Det har beställts en 
geoteknisk utredning på planområdet då delar av området används idag som parkering 
och kan vara kontaminerade.  
 
RIKTLINJER FÖR NATUR OCH PARKS UTFÖRANDE OCH UTFORMNING 
Utöver detaljplanen för kulturhuset och biblioteket har kommunen initierat ett 
sidoprojekt för utvecklingen av den allmänna gatu- och torgutformningen. Kommunens 
stadsmiljöavdelning tar i detta projekt fram ett utformningsförslag som överensstämmer 
med detaljplanens intentioner för området.  
 
FÖRESLAGEN TRAFIK, VÄGSTRUKTUR 
ÖVERGRIPANDE TRAFIKSTRUKTUR 
Detaljplanen medger en torgyta som sträcker sig från korsningen Köpmansgatan-
Vasagatan till befintlig infartsgata till planområdet. Detaljplanen kommer att påverka 
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trafiken försumbart men såtillvida att trafik från personal, bokbuss samt lastfordon för 
restaurang/kök kommer att tillkomma ut till det allmänna vägnätet.   
 
BILTRAFIK 
Detaljplanen bedöms inte medföra höga framtida trafikalstringsmängder. 
Detaljplanen möjliggör även för uppförande av laddningsstation för elbilar. Dessa 
kommer att vara placerade i anslutning till personalparkeringarna. 
 
GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 
Köpmansgatan och Vasagatan ligger intill det nya kulturhuset och biblioteket och är även 
utpekade som gc-stråk. Båda gator är 30-vägar och saknar i dagsläget cykelbanor vilket 
innebär att cyklister hänvisas till att vistas på samma yta som biltrafikanter.  
Detaljplanen möjliggör för 31 cykelparkeringar varav 3 lådcykelparkeringar i enlighet med 
kommunens parkeringsnorm. Detta möjliggörs utmed torgytan i anslutning till 
byggnadens västra fasadliv.  
 
KOLLEKTIVTRAFIK 
Inga förändringar kommer att ske inom kollektivtrafik men planområdets omedelbara 
närhet till flera busshållplatser centralt inbjuder till kollektivt resande.  
 
PARKERING, VARUMOTTAGNING, UTFARTER 
Detaljplanen kommer att möjliggöra för 4 parkeringsplatser för personalen till 
verksamheten samt en parkeringsplats för bokbussen på kvartersmark. Vid parkeringarna 
kommer det att finnas laddningsbara elstolpar. En parkering för rörelsehindrade personer 
kommer att finnas mittemot planområdet på parkeringen i söder med ett avstånd om ca 
17 meter till kulturhusets/bibliotekets entré. Höganäs stadskärna saknar idag specifika 
parkeringsplatser kopplat till dess handels -och serviceverksamheter. Kommunen är 
medveten om utmaningarna med parkeringslösningar och har som ett långsiktigt mål att 
lösa denna fråga i när framtid. Tanken är att delar av dessa tillkomna parkeringsytor ska 
serva kulturhusets och bibliotekets behov om sådana uppstår.  
 
Det centrala läget bidrar till att det är enkelt att ta sig till fots, med cykel och med 
kollektivtrafik, till och från planområdet.     
 
RIKTLINJER FÖR GATURUMMENS UTFÖRANDE OCH UTFORMNING 
Med utgångspunkten i stadsmiljöprogrammets målsättning att utveckla Höganäs centrala 
delar och skapa en attraktiv stadskärna för såväl invånare, företagare som besökare 
kommer gaturummen som inryms inom och i anslutning till detaljplanen att utföras och 
utformas så att de möter alla behov och funktioner.   

 
FÖRESLAGEN TEKNISK FÖRSÖRJNING 
VATTEN OCH AVLOPP 
Planförslaget medför inga förändringar på vatten- och avloppsnätet. 
 
ÖVERSVÄMNINGSRISK  
Kommunen bedömer att risken för översvämning är liten då planområdet befinner sig på 
en åsrygg samt på en höjd av 5,4 meter över havet mot sydväst och 4,3 meter över havet i 
nordväst. För att klargöra och förtydliga denna bedömning har kommunen tagit fram tre 
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olika scenarion som bedömningen grundas på. Till varje scenario finns en kartbild som 
dels visar planområdet i gult, dels den översvämning som riskerar att inträffa i blått.  
Scenario 1 innebär att ingen yta översvämmas vilket innebär att planområdet inte 
påverkas. Se kartbilden nedan. 

 
 
Scenario 2 innebär att havsnivån stiger med 1,5 meter mellan år 2150 och år 2200 vilket 
innebär att det uppstår en översvämmad yta men att översvämningen inte påverkar 
planområdet. Se kartbilden nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kommunen har även tittat på ett tredje och värsta scenario som innebär att havsnivån 
stiger till 3 meter från år 2322 till 2422. Översvämningen i detta scenario kommer nära 
planområdet utan att svämma över det. Dock ska det tilläggas att i detta scenario ligger 
nästan halva Höganäs tätort under vatten. Se kartbilden nedan. 
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Höganäs kommun och VA-avdelningen utgår från Svenskt Vatten Publikation 110 där 
det beskrivs att VA-huvudmannen har ansvar för att klara regn upp till storleksordning 
10-30 års regn. Vidare anges att avvattningen av samhället ska klara av 100 års regn även 
när dagvattensystemen går fulla utan att skada byggnader. VA-huvudmannen ska enligt 
lagstiftningen dimensionera dagvattensystemet upp till en skälig nivå, alltså den som anges 
i Svenskt Vattens Publikation. Rent generellt bör det tydliggöras att till år 2100 räknar 
SMHI med att havsnivån kommer höjas med cirka en halvmeter för västkusten.   
Utifrån ovanstående scenarion och uträkningar i kombination med att planområdet är ett 
redan hårdgjort område samt att det historiskt aldrig någonsin inträffat en översvämning 
på platsen är kommunens bedömning att det inte kommer krävas några skyddsåtgärder 
mot framtida översvämningar. Planområdet befinner sig på en åsrygg och är en av de 
platser i Höganäs tätort som baserat på ovanstående scenarion klarar sig utan att 
översvämmas.  

 
DAGVATTENHANTERING 
Detaljplanen avser utbyggnaden av ett kulturhus och bibliotek som kommer ägas, driftas 
och underhållas av Höganäs kommun. Detta förutsätter att den kommunala VA-
avdelningen har tillgång till platsen vid alla behov som kan uppstå kopplade till 
vattenhanteringen och försörjningen. Detta behöver ske oavsett tidpunkt och något som 
teknik- och fastighetsförvaltningen kommer säkerställa trots att delar av planområdet står 
som kvartersmark på plankartan.  

 
Dagvattenhanteringen kommer att lösas genom sedumtak om ca 700 m2. Sedumtaket 
kommer att vara av en bygghöjd på 55 mm med en vattenmättad vikt på 50kg/kvm och 
en vattenhållande förmåga på 20 l/kvadratmeter. Sedumtak ska vara av fabrikat Vegtech 
XMS eller likvärdigt men med en taklutning på 0-4 grader. Takfallet som vetter i 
nord/nordöstlig riktning och mot kvartersmarken på den befintliga byggnaden kommer 
att falla ner och hanteras i sedumtaken på den tillkommande byggnationen på 
kvartersmark. Sedumtak med vattenhållande förmåga på 20 l/m2 för en yta på 700 m2 kan 
magasinera 14 m3 (20 l/m2 x 700 m2/1000 m = 14 m3).  
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För ett 10 min. regn med en återkomsttid på 10 år kommer sedumtaket på 700 m2 kunna 
magasinera allt regn som faller på ytan, alltså 11 m3 regnvatten eller 19 l/s. Detta innebär 
att inget regnvatten kommer att lämna de gröna taken vid detta regn. Detta sedumtak kan 
även klara ett 25 års regn med 10 min. varaktighet. Detta gäller enbart under förutsättning 
att det inte finns något magasinerat vatten på taket från tidigare regn.  Ovanstående 
beräkningar är genomförda för 10-års regn med 10 minuters varaktighet. Eftersom de 
gröna takytorna på Kulturhuset inte genererar något regnvatten vid 10 års regn med 10 
min varaktighet kan denna area räknas bort från området och dess genomsnittliga 
avrinningskoefficient. Beräkningar för dagvattnet och framtida nederbördsmängder har 
gjorts utifrån klimatfaktor 1,3.  
 
GRUNDVATTEN  
Prover har även tagits på grundvatten för klorerade lösningsmedel, fraktionerade alifater, 
aromater, BTEX och PAH samt för tungmetaller. Analyserat grundvattenprov uppvisar 
inga halter som tyder på att det ytliga grundvattnet skulle vara förorenat. Av de organiska 
ämnesanalyserna har inga halter över rapporteringsgränsen för vald analysmetod 
påträffats. Grundvattennivån uppmättes 2021-11-04  till ca 3,6 m u my inom 
planområdet. För en djupare redogörelse av marken som planområdet vilar på samt de 
provtagningar som tagits se rapporten ÖMMU Thor 15 mfl Höganäs med bilagor 2022-03-10 
som bifogas till planhandlingarna.  
 
 
VÄRME 
Det har utförts en ledningskoll i samband med beställningen av grundkarta och 
fastighetsförteckning som visar att planförslaget medför att flera ledningar kommer att 
påverkas av den nya byggnationen. Dessa ledningar kommer att behöva dras om för att 
inte riskera att de förstörs. Ledningarna för el- och fjärrvärme går precis utanför vid 
Vasagatan.  
 
HÅLLBARA ALTERNATIV 
Energin till den föreslagna byggnationen räcker och hela den nya byggnationen kommer 
att anslutas till fjärrvärme.  

 
AVFALL, ÅTERVINNINGSSTATION 
Avfallshantering sker mot Köpmansgatan där miljörummet är placerat inne i den 
befintliga byggnadens sydöstra gavel. Renhållningsordningen för Höganäs kommun 
behöver följas där samtliga föreskrifter finns kring avfallshanteringen i kommunen.  
Vid alla bygg- eller rivskeden behöver det avfall som skapas att sorteras. Likaså behöver 
källsortering ske i byggandets alla skeden; nyproduktion, underhåll, ändring- samt 
rivningsarbeten. Avfallsutrymmen får inte blockeras av parkerade bilar eller annat som 
gör att renhållningsfordon hindras att stanna och tömma kärlen på ett säkert sätt.  

 
ÖVRIGA LEDNINGAR 
Ett antal olika brunnar ligger idag på befintlig torgyta med ljus markbeläggning i 
anslutning till byggnadens västra del utmed Vasagatan. Dessa brunnar är 
dagvattenbrunnar, avfallsbrunnar, spolbrunnar, vattenavstängningsventiler, 
fjärrvärmebrunnar och fiberbrunnar. Brunnarna kommer att påverkas av planförslaget då 
byggrätten i förslaget sträcker sig längre ut mot Vasagatan än den gör idag.  

 
Räddningstjänstens fordon 
Planförslaget kommer inte att påverka räddningstjänstens fordons tillgänglighet. 
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FÖRESLAGEN GRUNDLÄGGNING 
Grundläggning kommer ske genom pålning och ny fristående platta på mark. 
Översiktlig markteknisk miljöundersökning (ÖMMU) är framtaget och en redogörelse för 
marken finns att ta del av i rapporten.   
 
FÖRESLAGEN HÖJDSÄTTNING/TOPOGRAFI 
Planområdets topografi sluttar mellan+5,46 meter i korsningen Köpmansgatan-Vasagatan 
ner till +4,05 meter i korsningen Vasagatan – Infartsgatan. Föreslagen höjdsättning av det 
nya kulturhuset med bibliotek utgår från färdigt golvhöjd +5,47 upp till en högsta 
nockhöjd på 18,385 meter. I detaljplanen har det möjliggjorts för en högsta nockhöjd på 
19,0 meter över angivet nollplan.  
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Sektionsskisserna visar höjder på befintlig byggnad samt föreslagna höjder efter 
nybyggnation. Ovan finns sektioner med föreslagna höjder tagna från korsningen 
Vasagatan-Köpmansgatan, samt från Vasagatan.   
Nedan följer fler sektioner på föreslagen bebyggelse. 
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Sektion A-A skär den nya byggnaden från Köpmansgatan och hela vägen i nordlig 
riktning till infartsgatan. Sektion B-B skär byggnaden från eken närmst Köpmansgatan 
och i sydöstlig riktning mot Widdings villa. Sektion C-C skär igenom byggnaden från 
utkik 1 vid Köpmansgatan och förrådstrappan mot infartsgatan i nordlig riktning.  
Sektion D-D skär igenom byggnaden från Vasagatan och den tredje eken på rad och i 
sydostlig riktning mot innergården.  
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DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
TIDSPLAN 
Målsättning är att detaljplanen ska antas sommaren 2022.  
 
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. 
Avtalet är framtaget den 29 juni 2021.  
Ett köpeavtal har upprättas mellan exploatören (kommunen) och ägaren till fastigheten 
Thor 15 (SBB). Avtalet är framtaget den 14 september 2021.    

 
 

HUVUDMANNASKAP OCH ANSVARSFÖRDELNING 
Höganäs kommun är huvudman för all allmän platsmark inom planområdet som är 
definierad som torg. Huvudmannaskapet innebär ett ansvar för drift och underhåll. 
Kommunen ansvarar för anläggandet av torg. 
 
Vatten, avlopp och dagvatten ingår i kommunens verksamhetsområde.  
 
Höganäs Energi är ledningsägare och ansvarar för el, fiber- och fjärrvärmeförsörjningen 
intill byggnaden. Nordion Energi är ledningsägare och ansvarar för gasdistributionen till 
byggnaden.  
Skanova är ledningsägare och ansvarar för teledistributionen till byggnaden.  
Höganäs kommun är ledningsägare för vatten- och avloppsledningar till byggnaden. 
För en del av befintliga ledningarna innebär detaljplanen att dessa kommer att läggas om 
eller flyttas då inmatning till byggnaden kommer att ske genom Vasagatan. En 
ledningskoll kommer att behöva utföras i byggskedet. Exploatören kommer att ta alla 
kostnader för omläggningen av ledningarna. I samband med detta kommer 
ledningsägarna att behöva kontaktas.  
 
Exploatören skall både kontakta Räddningstjänsten innan utbyggnad av 
vattenledningsnätet för strategisk placering av brandposter. Likaså för säkerställande av 
tillgänglighet för räddningstjänstens fordon samt för eldistribution och gasdistribution 
innan markarbeten utförs inom kvartersmark för markering av förekommande kablar. 
Likaså gäller även för flytten av ekallén där exploatören tar kostnaderna för denna samt 
att det sker kontakt med ledningsägarna i samband med flytten.  
 

 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA GENOMFÖRANDE FRÅGOR  
FASTIGHETSÄGARE 
Nuvarande fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den fastighetsförteckning som 
tillhör detaljplanen. 
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FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER 
Gällande tomtindelning, fastställd 1923-03-19, akt1284K-48/1923, upphör att gälla inom 
planområdet för fastigheterna Höganäs 36:16, Thor 15 och samfälligheten Höganäs S:85 i 
samband med att detaljplanen får laga kraft. Kommunens geodata -och planavdelning har 
säkerställt att planområdesgränsen inte dras igenom vad som enligt tomtindelning är 
bestämt att bilda en fastighet. 
 
FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER 
Ansökan om förrättning ska sökas och bekostas av exploatören.  
Det finns inga befintliga servitut. 
Området berörs av VA, el, tele, gas, fiber-och fjärrvärmeledningar. 
Det finns ledningar som berörs av planen. Höganäs energi är ledningshavare och har el, 
fiber, fjärrvärme i området. Gatubelysningsledningarna i området ägs av Höganäs 
kommun. Nordion är ledningshavare och har gasledningar i området. Skanova är 
ledningshavare och har teleledningar i området. Höganäs kommun är ledningshavare och 
har vatten- och avloppsledningar i området. 
Detaljplanen medför att det kommer att krävas tredimensionell fastighetsbildning (3d 
fastighetsbildning). 3d fastighetsbildningen innebär att delar av fastigheten Thor 15 har 
utstickande partier i höjdled över fastigheten Höganäs 36:16 samt samfälligheten S:85. 
Det kommer även krävas en fastighetsreglering mellan del av Höganäs 36:16 och Thor 
15. 
 
SERVITUT 
Inom planen finns ett servitut 1284–1146.1 som belastar Höganäs 36:16 till förmån för 
Vesta 5.  
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
KOSTNADER FÖR FRAMTAGANDE AV DETALJPLAN 
Detaljplanen bekostas av exploatören genom planavtal. Debitering tas ut i samband med 
samråd och antagande av detaljplanen. 
 
FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER 
Del av Höganäs 36:16 ska ingå i en styckningslott som med Thor 15 bildas till en 
fastighet. Ansökan om förrättning ska sökas och bekostas av exploatören.  
 
INLÖSEN, ERSÄTTNING 
Del av Höganäs 36:16 ska ingå i en styckningslott som bildas med del av Thor 15. 
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till 
ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte utnyttjas. Den del av detaljplanen som 
föreslås upphävas utgörs idag av kvartersmark som inte får bebyggas samt kvartersmark 
för teknisk anläggning som delvis föreslås bebyggas. Genomförandetiden för gällande 
detaljplan går ut 5 år från det datum planen fått laga kraft. Planområdet berör mark som 
ägs av samfällighet (Höganäs S:85).  
 
TEKNISKA FRÅGOR 
TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 
Ny elcentral tillkommer i byggnadens källare. I källaren placeras även en 
fjärrvärmeväxlare. Källaren utökas något.  
Detaljplanen medför att en del befintliga ledningar utom VA ledningarna kommer att 
flyttas för att möjliggöra byggnation. Befintliga gasledningar bedöms inte påverkas av 
planförslaget.  
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TEKNISKA UTREDNINGAR 
En översiktlig miljöteknisk markundersökning (ÖMMU) har framtagits. Syftet är att 
undersöka om det föreligger en föroreningssituation inför ändring i detaljplanen med 
avsikt att etablera nytt kulturhus och bibliotek i området. I den framkommer att samtliga 
halter i jord har varit längre än de hälsoriktvärden som finns för korttidsexponering. Det 
innebär att utifrån de uppmätta halterna bedöms medelhalterna vara lägre än KM 
(Känslig markanvändning) varvid inga oacceptabla miljö- eller hälsorisker bedöms 
föreligga, varken vid nuvarande eller planerad framtida markanvändning. Någon 
föroreningsspridning till grundvatten ses inte heller då inga föroreningar påvisats i 
analyserade grundvattenprov. Inga halter av halogenerade lösningsmedel har kunnat 
påvisas i vare sig jord eller grundvattenprov och därmed har inga tecken på förorening 
från den f.d. kemtvätten kunnat noteras i denna översiktliga undersökning. Läget för den 
f.d. kemtvätten är dock osäkert. Vidare har det troligen skett masshantering vid 
uppförande av nya byggnader som gör att ev. spill av lösningsmedel kan ha körts bort 
från området. Kommunens information tyder på en kort tid med miljöförstörande 
verksamhet (ca 4-6 månader). Halterna ifrån nu provtaget ytligt grundvatten indikerar 
inga oacceptabla hälsorisker (halterna har inte varit detekterbara). Inga föroreningar har 
kunnat påvisas i analyserat asfaltprov. 
Vid framtida masshantering är fyllnadsmassorna att betrakta som MKM-massor och ska 
särskiljas från andra massor. Det är också viktigt att de fyllnadsmassor med tegel, kol och 
aska som lämnas kvar i området vid masshantering inte lämnas otäckta i markytan. För att 
säkerställa ovanstående kommer denna rapport att delges den lokala tillsynsmyndigheten. 
Entreprenad kommer att handlas upp av exploatören i projekteringsskedet.  
För en djupare redogörelse av marken som planområdet vilar på samt de provtagningar 
som tagits se rapporten ÖMMU Thor 15 mfl Höganäs med bilagor 2022-03-10 som bifogas till 
planhandlingarna.  

 
RISKER FÖR INTILLIGGANDE VERKSAMHETER 
Nordic Waterproofing, som tillverkar varor av asfalt ligger ca 400 meter från planområdet 
i nordöstlig riktning. Företaget har ett giltigt tillstånd kopplat till sina utsläpp som 
Länsstyrelsen har godkänt och Höganäs kommun är tillsynsmyndighet. Förutom denna 
verksamhet förekommer inga andra miljöfarliga verksamheter som kan påverka 
föreslagen markanvändning. Då kommunen tillsynar verksamheten flera gånger om året, 
är det känt att verksamhetens utsläpp ligger inom gränsriktvärdena. Därmed förekommer 
ingen risk för människors hälsa och säkerhet kopplat till föreslagen markanvändning. 
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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, och 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå. Vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden 
gäller70 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. 
 
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 Öresund och dess ekologiska 
status bedöms som god. 
 
Idag genererar Thor 15 ca 34 m3 eller 56 l/s regnvatten vid 10 års regn med 10 min 
varaktighet och efter nybyggnation med sedumtak blir det 20 m3 eller 37 l/s. 
När Kulturhuset förses med sedumtak kommer att minska dagvattenflödet från hela 
planområdet med ca 33 % som kommer att gynna dagvattenledningarna nedströms 
planområdet på Vasagatan.  
 
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.  
Undersökningen visar inte någon negativ påverkan på miljön.  
Sammantaget bedöms inte gällande nationella miljömål påverkas negativt av 
planförslagets genomförande. 
 
KLIMATFÖRÄNDRINGAR 
översvämningar, ökade havsnivåer etc. 
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 cirka 5,5 meter över havet bedöms risken för översvämning inom 
planområdet som liten.  

 
PÅVERKAN PÅ NATUR 
Planområdet ligger i ett urbant och hårdgjort landskap med ingen påverkan på naturen.  
 
PÅVERKAN PÅ SAMHÄLLSFUNKTIONER  
Planförslagets påverkan på samhällsfunktioner bedöms som måttlig då det nya 
planförslaget innebär att ett nytt bibliotek ersätter det befintliga och att det tillkommer ett 
kulturhus med nya funktioner. Sammantaget bedöms arbetstillfällena öka något då 
verksamheterna flyttar till större lokaler vilket bidrar till fler och varierande aktiviteter.  
 
PÅVERKAN PÅ MÄNNISKORS HÄLSA  
Planförslaget bedöms öka tryggheten i området då verksamheten öppnar upp fasaderna 
med fler utsiktsplatser i fler väderstreck och siktlinjer både mot Vasagatan och 
Köpmansgatan.  
 
PÅVERKAN PÅ KLIMATFAKTORER  
Planområdet ligger på en plats med stundtals höga vindförhållanden. Därmed bedöms 
påverkan utifrån vindförhållanden vara måttlig. Den föreslagna verksamheten kommer 
inte bidra till att varken öka eller reducera befintliga vindförhållanden.  
 

Page 81 of 202



ANTAGANDEHANDLING, 2022-06-09 PLANBESKRIVNING, DETALJPLAN FÖR THOR 15 M. FL. 

 
36             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

PÅVERKAN PÅ BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ 
Planförslagets utformning och arkitektur bidrar till en positiv utveckling av stadsbilden 
men förslaget bidrar även till nya siktlinjer och vyer i fler väderstreck. Planförslaget 
möjliggörs av den angivna nockhöjden och exploateringsgraden. Bestämmelserna 
möjliggör för varierande nockhöjder, dock med högsta nockhöjd om + 19 meter över 
nollplanet. Detaljplanen reglerar inte fasadutformningen men planförslaget kommer 
genom sin ljusa kulör och fiberbetong kunna samsynka med kringliggande bebyggelser i 
dess närhet. Bostadshuset söder öm fastighetsgränsen, Widdings villa, som även är 
kulturmiljömärkt i kommunens kulturmiljöwebb, innehar en ljus kulör i fasaden. Samma 
ljusa kulör har även det höga Jefasthuset. Valet att bibehålla befintlig bebyggelse och 
bygga ut genom tillbyggnad går väl i linje med gestaltad livsmiljö. Förslaget rimmar väl 
med bebyggelsen i området som har fasader i både tegel och puts och en våningshöjd 
mellan 1 ½ - 4 våningar.  
 

 
 
SOCIALA KONSEKVENSER 
BLANDNING OCH FLEXIBILITET 
Planförslaget bidrar till stor variation och stora möjligheter då platsen kommer att vara 
allmän och öppen för allmänheten.  
 
KOPPLINGAR TILL OMGIVNING 
Planförslaget bidrar till att förstärka stadskärnan samt bidrar till att skapa mötesplats och 
en nod för omgivningen vilket gör att platsen även kommer att fungera som ett 
landmärke och en dragningskraft.  
 
FRITIDSAKTIVITETER OCH REKREATIONSMÖJLIGHETER 
Planförslaget bidrar med stor påverkan på både fritidsaktiviteter genom att verksamheten 
är öppen för alla och erbjuder funktioner och aktiviteter till alla åldrar. Även ur en 
rekreationssynpunkt kommer påverkan vara stor då det erbjuds flera sätt att åtnjuta 
platsen. 
 
TURISM 
Planförslaget bidrar till stor påverkan på turistnäringen då verksamheten utvecklas till en 
attraktiv mötesplats med stor dragningskraft från både när och fjärran.   
 
MÖTESPLATSER  
Planförslagets verksamheter och nya markanvändning kommer att bli en naturlig 
mötesplats för centrala Höganäs men även en dragningskraft för hela kommunens 
invånare lokalt och regionalt. Påverkan på mötesplatser bedöms vara stor.  
 
TRYGGHET OCH SÄKERHET 
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen, behov och situation i 
enlighet med barnkonventionen tagits. Planförslaget medger till och påbyggnad av 
befintlig byggnad och byggnationen kommer styras av Boverkets senaste byggregler där 
alla säkerhetsaspekterna kommer att följas. Planförslaget kommer att bidra med fler 
allmänna ytor än vad som finns idag samt en mer utvecklad gatu-och torgmiljö vilket 
bidrar till att trygghetsaspekten i området kommer att öka.  
 
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 

Page 82 of 202



ANTAGANDEHANDLING, 2022-06-09 PLANBESKRIVNING, DETALJPLAN FÖR THOR 15 M. FL. 

 
37             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande 
bygglovsprövning.  
 
SERVICE 
Planförslaget medför att det sker en omflyttning av boende hyresgäster i befintlig 
byggnad. Nuvarande fastighetsägare som även är hyresvärd ansvarar för denna process.   
 
 
EKONOMISKA KONSEKVENSER 
KONSEKVENSER FÖR KOMMUNEN 
Kommunen får en utgift genom inköp av fastigheten Thor 15 samt en utgift för 
kommande lantmäteriförrättning. 
Kommunen får en utgift för eventuell flytt av VA-ledningar och utbyggnad av torg. 
Eftersom allmän platsmark, torg, föreslås kommer kommunens park och gatuavdelning 
att behöva ökad driftkostnad för underhåll av den allmänna platsen.  
 
KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETEN THOR 15 
Fastighetsägare till Thor 15 får en inkomst då kommunen köper upp denna. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA KONSEKVENSER 
Se avsnitt Ekonomiska frågor. 
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BAKGRUND OCH SYFTE 
 

BAKGRUND 
Kommunfullmäktige beslutade 23 februari 2021 att uppdra åt plan- och 
bygglovsavdelningen att initiera en detaljplan med avsikt att möjliggöra en utveckling av ett 
nytt kulturhus och bibliotek på fastigheterna Thor 15 och Höganäs 36:16 i enlighet med Jais 
reviderade förslag. 
 
Uppdraget omfattar förutom ovannämnda fastigheter även samfälligheten S:85 som är en 
vägsamfällighet.  
 
 

DETALJPLANENS SYFTE  
Detaljplanens intentioner är att pröva lämpligheten för kulturhus och bibliotek samt alla 
nödvändiga funktioner kopplade till dessa i form av torgytor och eventuella komplement 
på fastigheterna Thor 15 och del av Höganäs 36:16 samt Höganäs S:85. I samband med 
detaljplanen prövas även möjligheten att upphäva tomtindelningsbestämmelser inom 
planområdet. 
 
 

PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Detaljplanen för Thor 15 m.fl. handläggs enligt standard planförfarande. Planen antas av 
kommunfullmäktige.  
 

PLANSAMRÅD 
Plansamråd genomfördes från den 6 december 2021 och den 10 januari 2022. Underrättelse 
om samråd har skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, 
annons i ortens lokaltidning, kommunens hemsida den 3 december 2021 samt annonsering 
på kommunens anslagstavla.  
 
Samrådsmöten hölls den 14:e och den 15:e december 2021. Sammanlagt deltog 5 
kommuninvånare och 7 tjänstemän (Besnik Nikq, planarkitekt, ansvarig handläggare och 
Emma Lindman andre pilot med resterande tjänstemän) från kommunen.   
 
Vid mötet redogjordes planprocessen och planförslaget presenterades. Frågor och 
synpunkter under samrådsmötet handlade bland annat om: 

• Parkering  

• Utformning av kvartersmark och allmän platsmark 

• Tillgänglighet 

• Vindförhållanden 

 

GRANSKNING 
Granskning genomfördes från den 4 till den 25 april 2022. Underrättelse om granskning har 
skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, kommunens 
hemsida den 3 april 2022 samt annonsering på kommunens anslagstavla.  
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INKOMNA SYNPUNKTER UNDER GRANSKNING 
 
Under granskningstiden har 12 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 inkomna granskningsyttranden varit långa har ansvarig handläggare sammanställt 
en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna synpunkterna. 
 

MYNDIGHETER 
 

LÄNSSTYRELSEN (2022-04-25)  
Länsstyrelsens bedömning 
Sedan samrådsskedet har planhandlingarna förtydligats och kompletterats angående 
risk för översvämning, markföroreningar, risk för ras och skred samt risker, verksamheter. 
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte 
några kvarstående synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap. 10–11 §§ PBL. 

Kommentar: 
Kommunen har mottagit och noterat att länsstyrelsen inte har några kvarstående 
synpunkter på planförslaget. 
 

TRAFIKVERKET (2022-04-08) har inget att erinra. 
Trafikverken har inga synpunkter. 
 Kommentar: 
Kommunen har mottagit och noterat att Trafikverket inte har några synpunkter på detaljplanen.  
 

REGION SKÅNE (2022-04-19) har inget att erinra. 
Region Skåne avstår från att yttra sig över ovanstående detaljplan. 

 Kommentar: 
Kommunen har mottagit och noterat att Region Skåne inte har någon erinran på detaljplanen. 
 

LANTMÄTERIET (2022-04-25) 
Detaljplan för Thor 15 med flera i Höganäs 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-03-10) har följande 
noterats: 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

 
FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER EKONOMISKA FRÅGOR 
Det förefaller som att hela Thor 15 är planlagd som kvartersmark inom den nya 
planen? Är tanken att det bildas en fastighet inom kvartersmark bör det gälla hela 
Thor 15, som utökas med del av Höganäs 36:16. Det får annars tolkas som att det 
bildas en ny fastighet inom plan från del av Thor 15 och del av Höganäs 36:16, och 
att Thor 15 och Höganäs 36:16 kvarstår inom planområdet. 

 
TOMTINDELNING 
I plankartan och i planbeskrivningen under planens syfte och huvuddrag står det att 
tomtindelning upphävs inom planen. På sidan 32 framgår att 
tomindelningsbestämmelserna upphör i sin helhet. Lantmäteriet vill påminna om 
att tomtindelning endast kan upphävas inom aktuell detaljplans område. Om 
kommunen vill upphäva hela tomtindelningen kan det ske som en parallell process. 
Lantmäteriet har inte haft tillgång till akten för aktuell tomtindelning men vill igen 
påminna kommunen att kontrollera så att planområdesgräns inte dras igenom vad 
som enligt tomtindelning är bestämt att bilda en fastighet. Om så ändå sker är 
rättsläget oklart och det finns risk för problem vid framtida fastighetsbildning. 
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HANDLÄGGNING ENLIGT VILKEN LAGSTIFTNING 
Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och bygglagen 
(med hänvisning till SFS-nummer) som används vid handläggningen av 
detaljplanen. Med tanke på framtida digitalisering är det också bra om det anges 
vilka föreskrifter och allmänna råd som tillämpas i planarbetet. 
 
INLÖSEN OCH ERSÄTTNING 
Här informeras om vad som gäller under genomförandetiden, men det har också 
redan avhandlats under avsnittet genomförandetid. Under avsnittet bör framför 
allt framgå om någon mark är aktuell för inlösen för allmän plats. I detta fall är 
kommunen fastighetsägare till det som är planlagt som allmän plats med undantag 
för Höganäs s:85. Det finns inte någon beskrivning om den rätt (enligt 6 kap. 13 § 
PBL) eller skyldighet på fastighetsägarens begäran (enligt 14 kap. 14 § PBL) som 
kommunen har att lösa in de allmänna platserna med kommunalt 
huvudmannaskap utan stöd av överenskommelse. Eftersom gamla detaljplaner 
nämns under avsnittet bör det framgå att genomförandetiden gått ut. Kanske 
behöver det inte alls nämnas under just detta avsnitt? 

 
FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER FASTIGHETSRÄTTSLIGA 
GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
I avsnittet framgår redan att ansökan om förrättning och kostnaderna för denna 
sker på initiativ av exploatören. Under avsnittet bör även framgå den 
fastighetsbildning som krävs för genomförandet, utöver nämnda 3D-
fastighetsbildning, tex fastighetsreglering mellan Thor 15 och Höganäs 36:16. 

 

Kommentar: 

Kommunen har mottagit och noterat yttrandet. Det har gjorts justeringar i planbeskrivningen 

under Fastighetsbildningsåtgärder – ekonomiska frågor.  

Det har gjorts justeringar under rubriken Fastighetsindelningsbestämmelser på sidan 33 kring 

tomtindelningen. 

Kommunen har justerat texten i planbeskrivning under rubriken processen på sidan 3. 

Kommunen har justerat texten i planbeskrivningen på sidan 33 under 

fastighetsbildningsåtgärder. 
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KOMMUNALA BOLAG OCH ÖVRIGA 
 

HÖGANÄS ENERGI (2022-04-05) har inget att erinra.  
Kommentar: 

Kommunen har mottagit och noterat att Höganäs Energi inte har någon erinran på detaljplanen.  
 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN (2022-04-22) 
Räddningstjänsten har inget att erinra under förutsättning att: 
Yttrande daterat 2022-01-07 följs.  
I övrigt beakta att: 
• Tillgängligheten för räddningstjänstens fordon säkerställs. 
• Kontakt tas med Räddningstjänsten vid en eventuell utbyggnad av 
vattenledningsnätet för strategisk placering av brandposter i området. 
 
 Kommentar:  
Kommunen har mottagit och noterat att Räddningstjänsten inte har någon erinran på detaljplan och 
synpunkter att beakta.  

 

INTERNT  
GEODATAAVDELNINGEN (2022-04-07)  
Plankarta 

• De infällda kartornas koordinatkryss/koordinatangivelser kan tas bort 
• Skalstocken på den övre infällda kartan behöver flyttas till nederkanten för att bli 

synlig 
• Släck gärna höjdtexterna i de infällda kartorna 
• Ser konstigt ut med markhöjder inom kvartersmark där det idag redan finns byggnad! 
• ”Standard 1” i grundkartans info ska ändras till ”Standard 3” 

  

Planbeskrivning 

Se kommentarer i bifogade PDF: en på sidorna 3, 4, 6, 10 (2 st.), 15, 16, 17, 31 (2 
st), 32 (3 st), 37 

  

Teknisk kontroll 

• Ta bort hjälplinjer samt icke använda markanvändningar och bestämmelser från 
databasen 

• Fyll i planattribut och planstatusar 
• Inom befintlig plan 1284-P017237 finns bestämmelsen ”tak” som gör att befintlig 

byggnads tak får sticka ut över allmänna platsen ”Gårdsgata”. De delarna bör 
behandlas i denna planen, så att taken även fortsättningsvis kan få vara kvar! 

• Ta bort onödiga brytpunkter 
• Ta bort ena texten för ”TORG” 
• Fyll i lägesuppgifterna för planområdet: 

 

Hej!  

Skickade nyss in mina synpunkter på Thor 15 mfl, men kom på i efterhand att du 
behöver anpassa planområde, markanvändningar och egenskaper efter den avslutade 
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LM-förrättningens resultat! Amir sitter just nu och ritar in den kommande 
fastighetsgränsen mot Thor 3, samt den så småningom blivande fastighetsgränsen 
mot Köpmansgatan. Du måste alltså anpassa din plan utifrån dessa beräknade 
fastighetsgränser innan den vinner LK!  

Behöver du ha detta också som till kommunen inskickat remissvar, eller du kan ta det 
såhär? 

 

 
 
 Kommentar: 
Kommunen har mottagit och noterat yttrandet. Justeringar har gjorts på plankartan och i 
planbeskrivningen under ovannämnda sidor.  

 

STADSMILJÖAVDELNINGEN (2022-04-25) har inget att erinra. 
 

Kommentar: 
Kommunen har mottagit och noterat att stadsmiljöavdelningen inte har någon erinran på denna 
detaljplan. Justering har gjorts efter den tekniska kontrollen.  
 

EXPLOATERINGSAVDELNINGEN OCH NÄRINGSLIVSAVEDLNINGEN (2022-04-21) 

Exploateringsavdelningen och näringslivsavdelningen på Kommunledningskontoret 
ställer sig positiva till det nya kulturhuset. 
Kulturhuset kommer att omfatta såväl Thor 15 som del av Höganäs 36:16 varför det 
kommer behöva göras en fastighetsreglering. 
Näringslivsavdelningen har inga synpunkter på förslaget. 

 

Kommentar: 

Kommunen har mottagit och noterat att näringslivsavdelningen och exploateringsavdelningen inte har 
någon erinran på denna detaljplan. Kommunen är medveten om den fastighetsreglering som behöver ske 
mellan fastigheterna och har även noterat detta i planbeskrivningen.  
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MILJÖAVDELNINGEN (2022-04-22)  
Miljöavdelningen har inget att invända mot förslaget.  
 Kommentar:   

Kommunen har mottagit och noterat att miljöavdelningen i Höganäs kommun inte har någon erinran på 
detaljplanen.  

 

SAKÄGARE 
SAKÄGARE 1 (2022-04-24)  

Synpunkter på granskningsförslaget till detaljplan för Thor 15 m.fl. Höganäs 
kommun. 

 
-Vi vidhåller de synpunkter vi lämnat på samrådsförslaget KS/2021/285, 2022-01-
10. 
- Under rubriken OMGIVNING i granskningsförslaget saknar vi följande: att en 
stor del av kvarteret består av villabebyggelse med trädgårdar. Varav en, Thor 16, 
har en parkliknande stor tomt med, för stadsbilden , väsentliga natur – och 
kulturvärden. Detta anser vi vara viktigt att beakta. 
- Vi anser att alla fastighetsägare som kommer att påverkas av UTKIK 2 skulle 
blivit kallade till samråd 
- Vi vill betona att vi starkt motsätter oss bygget av UTKIK 2. 
- Flera i kvarteret upplever att grundvattennivån är högre än 4 meter. 
- Vi saknar fortfarande information om hur biblioteksprojektet kommer att 
påverkas av de pågående förändringarna vad gäller fastigheten Thor 16. 

 
Kommentar: 

Kommunen har utöver tidigare svar på samrådsyttrandet kompletterat planbeskrivningen med text under 
rubriken Omgivning på sidan 5. Kommunen vill återigen påpeka att utkik 2 vetter mot kyrkan och är 
inte överhuvudtaget tänkt att skapa insyn bland privata trädgårdar utan samtala och samspela med 
kyrkan och kyrktornet. Utredningen som utförts för detaljplanen visar att grundvattennivån för 
planområdet ligger på ca 3,6 meter under markytan. Kommunen tillhandahåller inte någon information 
om någon pågående förändring av fastigheten Thor 16. 

 
 

ÄNDRINGAR AV PLANFÖRSLAG INFÖR ANTAGANDE 
Skrivelser från 8 innehåller synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan 
med kommentarer. Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande: 

• Plankartan – tillägg av egenskapsbestämmelse om skärmtak under markanvändning 
TORG har tillkommit.  

• Planbeskrivning – tillägg av text för egenskapsbestämmelsen på sidan 17, samt 
redaktionella ändringar.  

 

KVARSTÅENDE ERINRINGAR 
 
Efter granskningsskedet kvarstår planförslaget. 
Efter genomförd granskning revideras/komplettering planförslaget enligt redovisning 
under Inkomna synpunkter under granskning, Ändringar av planförslag inför antagande. Ändringarna 
görs i syfte att förtydliga plankartan och planbeskrivningen. Ändringarna på plankartan 
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innebär att en egenskapsyta för skärmtak har tillkommit under användningen TORG. 
Ändringarna på planbeskrivningen har utöver tillägget av planbestämmelsen skärmtak på 
sidan 17 i planbeskrivningen enbart inneburit redaktionella ändringar.  

 

KVARSTÅENDE ERINGRINGAR 
Följande bedömda sakägare har inte fått sina synpunkter tillgodosedda inför: 

 

Frågor som inte blivit tillgodosedda är följande inför antagande 

• Frågor om utkik 2. Kommunen har gjort bedömningen att frågan om utkik 2 har 
besvarats.  
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Avsiktsförklaring om ny båtuppställningsplats inom 
Höganäs hamn 

KS/2021/82 
    

Page 92 of 202



 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-08-16    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Anna Larsson (M) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Louise Stjernquist (L) 
Johan Ingvarson (MP) 
Leif Löwegren (SD) 
Margareta Widell (M)  ersätter Sandra Kovács (M) 
Barbara Struglics Bogs (KD)  ersätter Fredrik Eljin (KD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Björn Jakobsson (M) 

Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Reinhold Knutsson (S) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Gudrun Zettergren (SD) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jacob von Post (chef för samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-16:45 
  
Paragrafer §145 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Göran Bengtsson (M) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Göran Bengtsson (M)                         
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-08-16    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
 
 
Protokollet justerat den 2022-08-17 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-08-18 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-08-16    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2021/82 
§ 145 
AVSIKTSFÖRKLARING OM NY BÅTUPPSTÄLLNINGSPLATS INOM 
HÖGANÄS HAMN 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunledningskontoret har fört dialog med Höganäs Båtsällskap. Den gemensamma uppfattningen 
är att en placering av ny båtuppställningsplats på den så kallade cirkusplatsen är ett bra alternativ. Dock 
menar Höganäs Båtsällskap att ett tills vidare avtal med en uppsägningstid på fem år i praktiken är ett 
fem års arrendeavtal och att denna tid är för kort. 
 
Ett starkt önskemål från Höganäs Båtssällskap är en mer långsiktig arrendetid. Med detta som 
bakgrund och efter dialog med Höganäs Båtsällskap har kommunledningskontoret fört diskussioner 
med Höganäs AB gällande ny båtuppställningsplats inom fastigheten Höganäs 35:1, det så kallade 
cisternområdet. Parterna har nu tagit fram en avsiktsförklaring för att göra det möjligt att använda 
det så kallad cisternområdet för båtuppställningsplats. Stora delar av området är färdig detaljplanerat 
för hamnändamål. Parterna är överens om att upprätta ett arrendeavtal för nyttjanderätten av marken. 
Arrendeavtalet ska gälla i 15 år med möjlighet till förlängning. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens planutskott, beslut den 21 juni 2022, § 47, 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 14 juni 2022, 
Kommunledningskontoret, avsiktsförklaring mellan Höganäs kommun och Höganäs hamnbyggnads 
AB. 
  
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 16.35-16.40. 
  
Förslag till beslut 
Ulf Molin (C) och Barbara Struglics Bogs (KD) yrkar bifall till planutskottets förslag.  
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer planutskottets förslag till beslut under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna avsiktsförklaringen med Höganäs Hamnbyggnads AB gällande båtuppställningsplats 
inom fastigheten Höganäs 35:1 på den så kallade cisternområdet, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avsiktsförklaringen. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-09-13 
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 KOMMUNSTYRELSEN 

   2022-06-14    KS/2021/82 
 

 

 
 
 
 
 

 

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

Ny båtuppställningsplats inom Höganäs hamn 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har fört dialog med Höganäs Båtsällskap. Den gemensamma uppfattningen är 
att en placering av ny båtuppställningsplats på den så kallade cirkusplatsen är ett bra alternativ. Dock 
menar Höganäs Båtsällskap att ett tills vidare avtal med en uppsägningstid på fem år i praktiken är ett 
femårsarrendeavtal och att denna tid är för kort.    
 
Ett starkt önskemål från Höganäs Båtssällskap är en mer långsiktig arrendetid. Med detta som bakgrund 
och efter dialog med Höganäs Båtsällskap har kommunledningskontoret fört diskussioner med Höganäs 
AB gällande ny båtuppställningsplats inom fastigheten Höganäs 35:1 - den så kallade cisternområdet. 
Parterna har nu tagit fram en avsiktsförklaring för att göra det möjligt att använda den så kallad 
cisternområdet för båtuppställningsplats. Stora delar av området är färdig detaljplanerat för hamnändamål. 
Parterna är överens att upprätta ett arrendeavtal för nyttjanderätten av marken. Arrendeavtalet ska gälla i 
femton år med möjlighet till förlängning. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontoret, avsiktsförklaring mellan Höganäs kommun och Höganäs hamnbyggnads AB.- 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att godkänna avsiktsförklaringen med Höganäs Hamnbyggnads AB gällande båtuppställningplats inom 
fastigheten Höganäs 35:1 på den så kallade cisternområdet   
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avsiktsförklaringen 
 

 

 

 Herman Crespin 
 Kommunchef 

 
 Eva-Marianne Nilsson 

  Projektledare 
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Godkännande av avtal avseende 
fastighetsreglering mellan Hyveln 1 och Hyveln 4 på 

Brännerigatan 1 

KS/2022/302 
    

Page 101 of 202



 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-08-16    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Anna Larsson (M) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Louise Stjernquist (L) 
Johan Ingvarson (MP) 
Leif Löwegren (SD) 
Margareta Widell (M)  ersätter Sandra Kovács (M) 
Barbara Struglics Bogs (KD)  ersätter Fredrik Eljin (KD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Björn Jakobsson (M) 

Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Reinhold Knutsson (S) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Gudrun Zettergren (SD) 

  
Övriga närvarande  Anneli Sjöborg (chef för kultur- och fritidsförvaltningen) 

Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 
Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jacob von Post (chef för samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 
Karl Rüter (exploateringschef) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-16:45 
  
Paragrafer §139 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Göran Bengtsson (M) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

Peter Schölander (M)  
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-08-16    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

Justerande ……………………………………………… 
Göran Bengtsson (M)                         

 
 
 
Protokollet justerat den 2022-08-17 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-08-18 
anslagits på kommunens anslagstavla 
 
  

Page 2 of 3Page 103 of 202



 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-08-16    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2022/302 
§ 139 
GODKÄNNANDE AV AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSREGLERING 
MELLAN HYVELN 1 OCH HYVELN 4 PÅ BRÄNNERIGATAN 1 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning fick en fråga av Fastett AB (556937-4571), lagfaren 
ägare till Hyveln 4, ifall bolaget, genom fastighetsreglering, kunde förvärva del av kommunägda Hyveln 
1. Då denna yta i dagsläget redan nyttjas av Fastett AB genom ett servitut för parkering, fann 
exploateringsavdelningen att en reglering av marken kunde ske. 
  
Exploateringsavdelningen har skrivit avtal om fastighetsreglering med Fastett AB, vilken reglerar hur 
överföringen av mark ska ske, när den ska ske, till vilket pris med mera. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens planutskott, beslut den 21 juni 2022, § 48, 
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning, tjänsteskrivelse den 5 maj 2022, 
Avtal om fastighetsreglering mellan Höganäs kommun (212000-1165) och Fastett AB (556937-4571) 
jämte bilagor. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer planutskottets förslag till beslut under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna avtal om fastighetsreglering mellan Höganäs kommun (212000-1165) och Fastett AB 
(556937-4571) jämte bilagor,  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att skriva under avtalet. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-09-13 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

   2022-05-05    KS/2022/302 
 

 

 
 
 
 
 

 

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

Avtal avseende fastighetsreglering mellan Hyveln 1 och 
Hyveln 4 på Brännerigatan 1 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning fick en fråga av Fastett AB (556937-4571), lagfaren 
ägare till Hyveln 4, om bolaget kunde genom fastighetsreglering förvärva del av kommunägda Hyveln 1. 
Då denna yta idag redan nyttjas av Fastett AB genom ett servitut för parkering fann 
exploateringsavdelningen att en reglering av marken kunde ske. Exploateringsavdelningen har skrivit avtal 
om fastighetsreglering med Fastett AB vilken reglerar hur överföringen av mark ska ske, när den ska ske, 
till vilket pris med mera.  
 
Beslutsunderlag  
Avtal om fastighetsreglering mellan Höganäs kommun (212000-1165) och Fastett AB (556937-4571) jämte 
bilagor. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att godkänna avtal om fastighetsreglering mellan Höganäs kommun (212000-1165) och Fastett AB 
(556937-4571) jämte bilagor, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att skriva under avtalet. 
 

 Herman Crespin 
 Kommunchef 

 
 Dino Krcic 

 Exploateringsingenjör 
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Länsstyrelsens inspektion av 
överförmyndarverksamheten 2022 

KS/2022/349 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-08-16    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Anna Larsson (M) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Louise Stjernquist (L) 
Johan Ingvarson (MP) 
Leif Löwegren (SD) 
Margareta Widell (M)  ersätter Sandra Kovács (M) 
Barbara Struglics Bogs (KD)  ersätter Fredrik Eljin (KD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Björn Jakobsson (M) 

Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Reinhold Knutsson (S) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Gudrun Zettergren (SD) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-16:45 
  
Paragrafer §146 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Göran Bengtsson (M) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Göran Bengtsson (M)                         
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-08-16    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
 
Protokollet justerat den 2022-08-17 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-08-18 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-08-16    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     KS/2022/349 
§ 146 
LÄNSSTYRELSENS INSPEKTION AV 
ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN 2022 
Sammanfattning av ärendet   
Enligt förmynderskapsförordningen (1995:379) 21 §, ska Länsstyrelsen årligen inspektera 
överförmyndaren. Vid inspektionen ska Länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning 
följer reglerna i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett 
rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av överförmyndaren förda 
registret, dels stickprovsvis utvalda akter. Enligt samma förordnings 23 § ska Länsstyrelsen upprätta 
protokoll över inspektionen samt, enligt 24 §, om det finns anledning, rikta anmärkning mot 
överförmyndarens handläggning. 
 
Inför inspektionen har överförmyndarnämnden besvarat frågor om verksamheten och till vissa svar 
har överförmyndarnämnden bifogat skriftliga rutiner och checklistor. Efter att ha tagit del av 
överförmyndarnämndens register har Länsstyrelsen gjort ett stickprovsvis urval av akter för 
granskning. Länsstyrelsen har därefter i protokoll den 25 april 2022 redovisat sina synpunkter på 
verksamheten. 
 
Som framgår av protokollet lämnar Länsstyrelsen följande generella synpunkter: Det är generellt god 
ordning i akterna, som är överskådliga och välskötta. Varje akt är försedd med aktbeteckning. 
Handlingarna är sorterade i kronologisk ordning eller på annat lämpligt sätt, i förekommande fall 
ankomststämplade, försedda med aktbilaga- och aktbeteckning samt diarieförda på dagboksblad. 
Noteringarna på dagboksbladet bedöms uppfylla kraven i 5 kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen. 
Ankomst av årsräkning, granskning av densamma och beslut om arvode behandlas som tre separata 
händelser. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 21 juni 2022, § 84, 
Överförmyndarnämnden, beslut den 23 maj 2022, § 9, 
Länsstyrelsens inspektionsprotokoll Höganäs 2022. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-09-13 

Page 3 of 3Page 125 of 202



 PROTOKOLL 

 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN  
 

 2022-05-23    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Hult Inga-Maj (KD) (ordförande) 
Ann-Britt Strufve (M) (vice ordförande) 
Eva Nilsson (S)  ersätter Elisabeth Sannerheim Brokopp (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Åsa Linde Tornée (M) 

Eric Ericsson (M) 
  
Övriga närvarande  Lisa Cronberg (överförmyndarhandläggare) 

Emma Wiström (överförmyndarhandläggare) 
  
Sammanträdestid kl 17:00-17:50 
  
Paragrafer §9 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Ann-Britt Strufve 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Lisa Cronberg 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Inga-Maj Hult  
 
Justerande ……………………………………………… 

Ann-Britt Strufve                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2022-05-30 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-05-30 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN  
 

 2022-05-23    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
     ÖFN/2022/5 
§ 9 
LÄNSSTYRELSENS INSPEKTION 2022 
Sammanfattning av ärendet   
Enligt förmynderskapsförordningen (1995:379) 21 § ska Länsstyrelsen årligen inspektera 
överförmyndaren. Vid inspektionen ska Länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning 
följer reglerna i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett 
rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av överförmyndaren förda 
registret, dels stickprovsvis utvalda akter. Enligt samma förordnings 23 § ska Länsstyrelsen upprätta 
protokoll över inspektionen samt, enligt 24 §, om det finns anledning, rikta anmärkning mot 
överförmyndarens handläggning. 
  
Inför inspektionen har överförmyndarnämnden besvarat frågor om verksamheten och till vissa svar 
har överförmyndarnämnden bifogat skriftliga rutiner och checklistor. Efter att ha tagit del av 
överförmyndarnämndens register har Länsstyrelsen gjort ett stickprovsvis urval av akter för 
granskning. Länsstyrelsen har därefter i protokoll den 25 april 2022 redovisat sina synpunkter på 
verksamheten.  
  
Som framgår av protokollet lämnar Länsstyrelsen följande generella synpunkter: Det är generellt god 
ordning i akterna, som är överskådliga och välskötta. Varje akt är försedd med aktbeteckning. 
Handlingarna är sorterade i kronologisk ordning eller på annat lämpligt sätt, i förekommande fall 
ankomststämplade, försedda med aktbilage- och aktbeteckning samt diarieförda på dagboksblad. 
Noteringarna på dagboksbladet bedöms uppfylla kraven i 5 kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen. 
Ankomst av årsräkning, granskning av densamma och beslut om arvode behandlas som tre separata 
händelser.  
  
Länsstyrelsen har påpekanden rörande följande akter: 
  
1.       I akt 970833 har överförmyndarnämnden gjort förhållandevis många korrigeringar av 
årsräkningen för 2018 utan att kommunicera dessa med ställföreträdaren och ge denne tillfälle att själv 
korrigera årsräkningen. Länsstyrelsernas rekommendation vad gäller överförmyndarens rättelse av 
siffror m.m. (Länsstyrelsernas Nationella riktlinjer för överförmyndare) har diskuterats vid det 
uppföljande samtalet. Riktlinjerna publicerades först efter att den aktuella årsräkningen granskats, och 
Länsstyrelsen förutsätter att dessa nu är kända och tillämpas av överförmyndarnämnden. 
  
2.       I akt 970006, som synes ha startat 1996, har Länsstyrelsen noterat att ”starthandlingarna” saknas, 
till exempel tingsrättens beslut om anordnande av ställföreträdarskap. 
  
Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens E-Frågeformulär Höganäs 2022 
Länsstyrelsens inspektionsprotokoll Höganäs 2022 
 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar 
  
att lämna följande förklaringar: 
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 2022-05-23    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

1. Akt 970833: Länsstyrelsernas Nationella riktlinjer för överförmyndare – förordnade ställföreträdares 
redovisning, är sedan publiceringen kända av överförmyndarnämnden och tillämpas i verksamheten. I 
de fall överförmyndarnämnden gör mer omfattande korrigeringar i redovisningen kommuniceras detta 
med ställföreträdaren, som ges möjlighet att själv korrigera och på nytt intyga på heder och samvete att 
redovisningen är korrekt.                                                                                                                        
  
2. Akt 970006: Som Länsstyrelsen anger startade ärendet 1996. Diarieposter fram till år 2002 finns inte 
i det digitala dagboksbladet i nuvarande verksamhetssystem. Handlingar från ärendets start 1996 fram 
till 2002 finns dock i den fysiska akten, däribland tingsrättens beslut om anordnande av 
ställföreträdarskap och andra ”starthandlingar”. 
 

Beslutet ska skickas till  
Länsstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-06-21 
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Postadress: 291 86 Kristianstad Telefon: 010-224 10 00 E-post: skane@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/skane  

Överförmyndarnämnden i  
Höganäs kommun 
 
overformyndarnamnden@hoganas.se 
 

 

 

Inspektion av Överförmyndarnämnden i 
Höganäs kommun den 22 mars 2022  
 

Närvarande från Länsstyrelsen: Länsassessorerna Anna-Britt D. Adell 
och Maria Harderup Lerstorp.  
 
Närvarande från överförmyndarnämnden: Överförmyndarnämndens 
ordförande Inga-Maj Hult, vice ordförande Ann-Britt Strufve (under 
det inledande samtalet), chefen för kommunkansliet Niklas Åkerström 
(under det inledande samtalet), handläggarna Lisa Cronberg och 
Eva Lubera samt granskaren Agneta Nilsson.  
 
Länsstyrelsen ska årligen inspektera överförmyndaren. Vid 
inspektionen ska länsstyrelsen granska om överförmyndarens 
handläggning följer reglerna i föräldrabalken och förmynderskaps-
förordningen och även i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. 
Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av överförmyndaren förda 
registret, dels stickprovsvis utvalda akter. (Se 21 § förmynderskaps-
förordningen [1995:379].)  
 
Inspektionen inleddes med ett samtal med utgångspunkt i de frågor 
inför inspektionsbesök 2022 som besvarats av Lisa Cronberg. 
Följande noteras.  

Myndighetens organisation 
Inga-Maj Hult är ordförande i överförmyndarnämnden och 
Ann-Britt Strufve är vice ordförande. Utöver detta finns en ordinarie 
ledamot och tre ersättare.  

Den dagliga löpande verksamheten sköts av kommunala tjänste-
personer som är anställda vid Kommunledningskontorets kansli, 
överförmyndarexpeditionen. Antalet årsarbetskrafter uppgår till 3,05. 
Emma Wiström är ny handläggare från den 1 mars 2022 och ersätter 
handläggaren Karin Runfors som har slutat under mars månad 2022. 
Tjänstepersonerna täcker upp för varandra vid ledighet/ sjukdom. 

 

Protokoll 
 

Datum 

2022-04-25 
 

 
 

Ärendebeteckning  

203-5949-2022 
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Chefen för kommunkansliet, Niklas Åkerström, är tjänstepersonernas 
närmaste chef.  
 
Överförmyndarverksamheten ingår som tidigare i ett nätverk för 
överförmyndare i nordvästskånska kommuner (Helsingborg, 
Landskrona, Svalöv, 4K och Örkelljunga.) Under 2020 - 2021 har 
inga träffar ägt rum på grund av pandemin. Inom nätverket planeras 
att träffarna framöver ska äga rum två gånger per år.  

Samorganisation med andra överförmyndare/-nämnder är inte aktuellt 
i nuläget.  

Överförmyndarens ut- och fortbildning 
Både nämnd och tjänstemän har deltagit vid olika ut- och 
fortbildningstillfällen sedan Länsstyrelsens inspektion 2021. Nya 
tjänstepersonen deltar vid tillfället för inspektionsbesöket på SKR:s 
grundkurs för nya överförmyndare, ledamöter och tjänstemän. Även 
ny ledamot i nämnden (suppleant) planeras kunna delta i denna 
grundutbildning framöver.  

Mottagnings- besöks- och telefontider m.m. 
Enligt 8 § förmynderskapsförordningen ska Länsstyrelsen före den 1 
januari varje år underrättas om överförmyndarens mottagningstider. 
Överförmyndarenheten har anmält myndighetens mottagningstider för 
2022.  

Överförmyndarenheten har besöks- och telefontid måndag - fredag 
mellan kl. 10.00 och 12.00 samt enligt överenskommelse.   

Överförmyndarnämnden har mycket information om verksamheten på 
kommunens webbplats. Informationen är överskådlig och 
välstrukturerad.   

Verksamhetens omfattning 
Höganäs kommun hade 27 589 invånare den 31 december 2021 (källa 
SCB).  

Överförmyndarnämnden har rapporterat in statistik till länsstyrelserna 
avseende verksamhetsåret 2021. Statistiken publiceras och kommer att 
finnas tillgänglig på 
https://overformyndarstatistik.lansstyrelsen.se/Statistik. 

Granskning 
Vid inspektionstillfället lämnar handläggare kompletterande 
information avseende fråga 5.2 i bifogat frågeformulär: antal 
årsräkningar som inte inkommit per den 1 mars 2022 ska rätteligen 
vara 49 styck. Verksamheten förtydligar vidare att de årsräkningar 
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som inte var kompletta vid ankomst till myndigheten räknas som ej 
inkomna i tid.  

Verksamheten gör en första kontroll av årsräkningarna direkt vid 
ankomst för att se att årsräkningen är komplett.  

Av de årsräkningar avseende verksamhetsåret 2020 som var kompletta 
och ingivna före den 1 mars 2021 hade samtliga granskats före 
halvårsskiftet 2021. Några enstaka årsräkningar kvarstod att granska 
efter sommaren och en blev mycket försenad på grund av att 
ställföreträdaren inkom med sin årsräkning först i december 2021.  

Ställföreträdare 
Rekrytering av nya ställföreträdare sker främst genom att intresserade 
personer hör av sig till nämnden. Verksamheten har god tillgång på 
ställföreträdare och verksamheten har därför inte planerat några 
aktiviteter under 2022 för rekrytering.  

Verksamheten har ställt om sin ut- och fortbildning och anpassat efter 
pandemin. En informations- och utbildningskväll kommer att äga rum 
under våren 2022.  

Övrigt  
Nämnden och tjänstemännen informerar Länsstyrelsen om följande: 

- att verksamheten har bra kontakt med huvudmän och 
ställföreträdare. De strävar alltid efter att vara okomplicerade 
och enkla i sina kontakter mot allmänheten.  

- att de är angelägna om att vara noggranna men samtidigt 
snabba med granskningen av årsräkningarna för att 
ställföreträdarna ska få sitt arvode i rimlig tid.  

- att verksamheten har en försiktig digitalisering på gång.  

- att förberedelser pågår inför en eventuellt kommande ökning 
av antal anmälningar om behov av god man för ensam-
kommande barn med anledning av kriget i Ukraina. 
Verksamheten har kontaktat de personer som var gode män till 
ensamkommande barn under åren närmast efter 2015. 
Tjänstepersonerna har redan gjort kontroller av dessa 
ställföreträdare.  

- att delegationsordningen håller på att revideras eftersom den 
behöver uppdateras.  

- att verksamheten nyligen har fått tillgång till automatisk 
folkbokföringskontroll mot Navet (Skatteverket).  
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- - - - - - - - - - - - - - - - -  

I samband med det uppföljande samtalet diskuterades om huvud-
mannen behöver signera att hen tagit del av överförmyndarnämndens 
beslut om arvode i de fall huvudmannen själv betalar hela eller delar 
av arvodet.  

I förvaltningslagen (2017:900), FL, finns bestämmelser om 
underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till. 

En myndighet som meddelar ett beslut i ett ärende ska så snart som 
möjligt underrätta den som är part om det fullständiga innehållet i 
beslutet, om det inte är uppenbart obehövligt. Om parten får 
överklaga beslutet ska han eller hon även underrättas om hur det går 
till. (Se 33 § 1 st och 2 st första meningen FL.) Myndigheten 
bestämmer hur underrättelsen ska ske. En underrättelse ska dock 
alltid vara skriftlig om en part begär det. Underrättelse får ske genom 
delgivning. (Se 33 § 3 st FL.) 

Länsstyrelsen menar att en huvudman som själv betalar hela eller 
delar av arvodet som part i ärendet ska underrättas om överför-
myndarens beslut och om hur det kan överklagas. Överförmyndaren 
kan själv bestämma hur underrättelsen ska ske, men vill huvudmannen 
få en skriftlig underrättelse så ska hen få det. Underrättelse får ske 
genom delgivning men det är inget krav. (I delgivningslagen 
[2010:1932] finns bestämmelser om delgivning.)  

 
 
Efter den inledande genomgången granskade Länsstyrelsen ett antal 
slumpvis utvalda akter och det av överförmyndarnämnden förda 
registret. Urvalet av akter hade gjorts i förväg utifrån uppgifter ur 
överförmyndarnämndens register. 
 

Granskade akter 
Godmanskap för ensamkommande barn: Akt nr 971942 
Förmynderskap: Akt nr 971608, 971768, 971720, 
Godmanskap: Akt nr 971974 (11:3), 971740, 970833, 971610, 
970006, 971633, 971796,   
Förvaltarskap: Akt nr 971759, 971749 

Generella synpunkter 
Det är generellt god ordning i akterna, de är överskådliga och 
välskötta. Varje akt är försedd med aktbeteckning. Handlingarna är 
sorterade i kronologisk ordning eller på annat lämpligt sätt, i 
förekommande fall ankomststämplade, försedda med aktbilage- och 
aktbeteckning samt diarieförda på dagboksblad. Noteringarna på 
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dagboksbladet bedöms uppfylla kraven i 5 kap 2 § offentlighets och 
sekretesslagen. Ankomst av årsräkning, granskning av densamma och 
beslut om arvode behandlas som tre separata händelser.  

Övriga påpekanden 

Akt 970833. Vid granskningen av årsräkning avseende verksam-
hetsåret 2018 (aktbilaga 138) har överförmyndarnämnden gjort 
förhållandevis många korrigeringar utan att, såvitt framgår, 
kommunicerat dessa med ställföreträdaren och gett denne tillfälle att 
själv korrigera årsräkningen. Vid det uppföljande samtalet 
diskuterades länsstyrelsernas rekommendation vad gäller 
överförmyndarens rättelse av siffror m.m. (se Länsstyrelsernas 
Nationella riktlinjer för överförmyndare – förordnade ställföreträdares 
redovisning, avsnitt 4.10). Länsstyrelsen noterade att riktlinjerna 
publicerats först efter det att den aktuella årsräkningen granskats och 
förutsätter att dessa nu är kända och tillämpas av överförmyndar-
nämnden. 

Akt 970006. Ärendet synes ha startat 1996. Länsstyrelsen har vid sin 
granskning av akten främst granskat nämndens handläggning under de 
två senaste åren. Länsstyrelsen noterar dock att de så kallade 
”starthandlingarna” saknas i akten, t. ex tingsrättens beslut om 
anordnande av ställföreträdarskap.  

 
 
 
Protokollet har upprättats av länsassessorn Maria Harderup Lerstorp 
och justerats av länsassessorn Anna-Britt D. Adell. Handlingen har 
bekräftats digitalt. 

Kopia till 
Justitieombudsmannen, JOkansli1@jo.se (enligt stående begäran) 
Kommunfullmäktige i Höganäs kommun 
Kommunstyrelsen i Höganäs kommun 
Kommunens revisorer i Höganäs kommun 

Bilaga 
1. Frågor inför inspektionsbesök 2022 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.     
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SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Anna Larsson (M) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Louise Stjernquist (L) 
Johan Ingvarson (MP) 
Leif Löwegren (SD) 
Margareta Widell (M)  ersätter Sandra Kovács (M) 
Barbara Struglics Bogs (KD)  ersätter Fredrik Eljin (KD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Björn Jakobsson (M) 

Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Reinhold Knutsson (S) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Gudrun Zettergren (SD) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-16:45 
  
Paragrafer §147 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Göran Bengtsson (M) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Göran Bengtsson (M)                         
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Protokollet justerat den 2022-08-17 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-08-18 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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     KS/2022/254 
§ 147 
GODKÄNNANDE AV MEDELPUNKTENS ÅRSREDOVISNING 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunalförbundet Medelpunkten bildades 2004, efter att tidigare varit ett aktiebolag, med syfte att 
ha en gemensam hjälpmedelsverksamhet för kommuner i Nordvästra Skåne. Medelpunkten ger sedan 
den 1 januari 2018 service åt de elva kommunerna i Nordvästra Skåne som också är 
samarbetskommunerna inom Familjen Helsingborg. Höganäs representant i direktionen för 
Medelpunkten är Péter Kovács (M) och Peter Graff (S).  
 
Verksamhetens mål är att kommunerna skall tillförsäkras en effektiv hjälpmedelsförsörjning såväl 
professionellt som ekonomiskt. Förbundets ändamål är att invånare i medlemskommunerna på lika 
villkor ska få funktionellt fullgoda hjälpmedel och god service oavsett bostadsort. Kommunerna kan 
hyra eller köpa av ett utvalt sortiment hjälpmedel samt få hjälpmedel kontrollerade, rekonditionerade 
och reparerade. Medelpunkten köper in, lagerför, hyr ut och säljer hjälpmedel efter ordination från 
förskrivare i medlemskommunerna.  
 
Årsredovisningen samt revisionsrapporten har sänts till medlemskommunernas fullmäktige för 
godkännande och prövning av ansvarsfriheten för direktionen. Varje fullmäktige beslutar om 
ansvarsfrihet för direktionen i sin helhet. Resultatet för år 2021 innebär ett överskott motsvarande 2 
411 tkr. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 21 juni 2022, § 85, 
Socialnämnden, beslut den 25 maj 2022, § 70, 
Kommunalförbundet medelpunkten, årsredovisning 2021, 
Kommunalförbundet medelpunkten, revisionsberättelse 2021, 
Kommunalförbundet medelpunkten, rapport från granskning av årsbokslut och årsredovisning. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna revisionsrapporten, 
  
att godkänna årsredovisning för 2021, 
  
att bevilja ansvarsfrihet för Medelpunktens direktion. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-09-13 
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SIGNATUR Paragrafen är justerad och överensstämmer med originalprotokollet som förvaras hos nämnden  
 
 

NÄRVARANDE 
 
Beslutande ledamöter  Ingemar Narheim (M) (ordförande) 

Boel Olsson Litström (M) (vice ordförande) 
Gunilla Tengvall (M) 
Anna Hedbrant (C) 
Pia Lidwall (KD) 
Peter Graff (S) (2:e vice ordförande) 
Ann-Margreth Larsson (S) 
Christian Johansson (SD) 
Ann-Marie Neiderud (M)  ersätter Roger Andersson (M) 
Carina Lövstedt (C)  ersätter Annette Rietz (M) 
Ann-Charlotte Tengvall (SD)  ersätter Ulrika Adsersen (L) 

 
Ej tjänstgörande ersättare   
  
Övriga närvarande  Anita Bengtsson (avdelningschef IFO) 

Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 
Viweca Thoresson (socialchef) 
Lene Pedersen (facklig arbetstagarrepresentant) 
Péter Kovács (M) (styrelseledamot Medelpunkten) 
Fabiana Berg (controller) 

  
Sammanträdestid kl 14:00-16:00 
  
Paragrafer §70 

 
 
 

JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Peter Graff (S) med Ann-Margreth Larsson (S) som ersättare 
  
Datum och plats 2022-06-01, Digital justering  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

Ingemar Narheim (M) 
 
 
Justerande ……………………………………………… 

Peter Graff (S) med Ann-Margreth Larsson (S) som ersättare                         
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     SN/2022/92 
§ 70 
GODKÄNNANDE AV MEDELPUNKTENS ÅRSREDOVISNING 2021 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunalförbundet Medelpunkten bildades 2004, efter att tidigare varit ett aktiebolag, med syfte att 
ha en gemensam hjälpmedelsverksamhet för kommuner i Nordvästra Skåne. Medelpunkten ger sedan 
1 januari 2018 service åt de 11 kommunerna i Nordvästra Skåne som också är samarbetskommunerna 
inom Familjen Helsingborg. Höganäs representant i direktionen för Medelpunkten är Péter Kovács 
(M) och Peter Graff (S). 
 
Verksamhetens mål är att kommunerna skall tillförsäkras en effektiv hjälpmedelsförsörjning såväl 
professionellt som ekonomiskt. Förbundets ändamål är att invånare i medlemskommunerna på lika 
villkor ska få funktionellt fullgoda hjälpmedel och god service oavsett bostadsort. Kommunerna kan 
hyra eller köpa av ett utvalt sortiment hjälpmedel samt få hjälpmedel kontrollerade, rekonditionerade 
och reparerade. Medelpunkten köper in, lagerför, hyr ut och säljer hjälpmedel efter ordination från 
förskrivare i medlemskommunerna. 
 
Årsredovisningen samt revisionsrapporten har sänts till medlemskommunernas fullmäktige för 
godkännande och prövning av ansvarsfriheten för direktionen. Varje fullmäktige beslutar om 
ansvarsfrihet för direktionen i sin helhet. Resultatet för år 2021 innebär ett överskott motsvarande 
2 411 tkr.  
 
Beslutsunderlag 
Muntlig presentation på sammanträdet den 25 maj 2022, 
Kommunalförbundet medelpunkten, årsredovisning 2021, 
Kommunalförbundet medelpunkten, revisionsberättelse 2021, 
Kommunalförbundet medelpunkten, rapport från granskning av årsbokslut och årsredovisning. 
 

  
Beslutsgång 
Ordförande Ingemar Narheim (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
socialnämnden beslutar att bifalla förslaget. 
 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna revisionsrapporten, 
 
att godkänna årsredovisning för 2021, samt 
 
att bevilja ansvarsfrihet för Medelpunkten direktion. 
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
Protokollet justerat  2022-06-01 
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Förbundschef har ordet 
 

Då var vi återigen framme vid den tiden när vi blickar tillbaka på föregående verksamhetsår. Det kan 
enkelt konstateras att det blev något helt annat än vad vi kanske hade tänkt oss även detta år. En 
pandemi har fortsatt svepa över världen och orsakat lidande och bortgångar för miljontals 
människor. Restriktioner och åtgärder som har satts in mot smittspridningen har på ett 
genomgripande sätt förändrat vårt vardagsliv, vårt arbetsliv och vårt samhälle. 

Läget är fortfarande mycket allvarligt även i slutet av året och det dröjer länge tills vi till fullo kan 
överblicka konsekvenserna av coronaviruset och denna pandemi. 

Utmaningarna för Medelpunkten har varit de samma som pandemiåret innan. Vi har i vår 
verksamhet noga följt de rekommendationer som lämnats från Folkhälsomyndigheten och ibland 
också tagit egna beslut för att säkert hålla den linjen vi valt. Snabba omställningar och anpassningar 
har krävts gång på gång när nya råd och restriktioner kommit. Våra medarbetare har prövats och har 
gjort fantastiska insatser där vi fått tänka kreativt. Resultatet av insatserna ser vi bl. a. i den årliga 
kundundersökningen där våra medlemskommuners förskrivare har möjlighet att ge betyg och 
synpunkter på hur de har upplevt året med Medelpunkten. Vi når mycket bra resultat ser vi, mer om 
det längre fram i rapporten. 

Att vi har klarat vårt uppdrag så väl som vi har gjort under 2021 tillskriver vi det goda samarbetet 
med alla engagerade medarbetare, förskrivare, leverantörer med flera, ja alla som på ett eller annat 
sätt varit med i att bibehålla fokus på att alltid tillförsäkra behövande medborgare i våra 
medlemskommuner en god service. 

De senaste åren har vi arbetat hårt med att se över våra rutiner och haft ett stort fokus på att 
utveckla och förbättra vad gäller stort som smått. Jag är övertygad att i varje liten detalj vi internt 
justerar, korrigerar, tar bort eller adderar så gör det skillnad i vår service. Min ambition är att ständigt 
utveckla, det driver mig dagligen i mitt ledarskap. Det finns alltid något som kan förbättras anser jag. 
Här på Medelpunkten är vi ett hungrigt och engagerat ledningsteam med medarbetare som brinner 
för utveckling, och tillsammans fortsätter vi nå högre höjder med verksamheten år för år. 

2021 genomfördes inga större organisationsförändringar. Vi beslutade redan inför året att bibehålla 
den modell med ledningsteam vi tidigare hade infört. Detta år skulle stå för kontinuitet vad gäller 
ledarskap. Ett ledarskap som visat sig vara lyckat vad gäller öppna upp en flexibilitet i organisationen. 
Att hela tiden styra skutan efter vinden. Dagligen ses behovet över och vi arbetar utifrån principen 
att tillsätta rätt bemanning där behovet finns. Här har vi jobbat hårt med att få det på banan. Att vi är 
flexibla stärker vår laganda oerhört. Tillsammans lyckas vi med målen! 

Laganda och arbetsglädje är två viktiga delar för att lyckas med vårt uppdrag och vi har tagit stora kliv 
även 2021, men det är en färskvara så just de punkterna ligger för oss framåt också att ständigt jobba 
med. Arbetsmiljön har alltid ett stort fokus på Medelpunkten. 

Vår prismodell trädde i kraft något år tidigare men under 2021 så har vi arbetat med att förenkla och 
framför allt förtydliga den ut mot våra förskrivare. Det rådde även en del missförstånd internt kring 
hur priser sattes, så även internt har vi utbildat personal som kommer i kontakt med modellen i sin 
vardag. Detta för att alltid leverera korrekt svar vid prishanteringar. 

Under året har vi även arbetat fram en ny hemsida. En ny hemsida var för oss ett måste. Nu tar vi 
steget mot en enklare plattform för våra förskrivare att navigera på. En första publik sida som man  
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kommer till är bara nu en kort presentation av Medelpunkten samt lite information kring 
hjälpmedelsförskrivning och lite annat. Som förskrivare loggar man in därifrån och har då åtkomst till 
helt annat material. Allt samlat och användarvänligt för att förenkla ett gott samarbete med oss. 

2021 var alltså ett år av kontinuitet, men ändå med massor av utveckling där det både såddes nya 
tankar och verkställdes nya saker under året. Ett produktivt år även detta, trots en pandemi. 

Vi står redo med en massa saker i startgroparna och en hunger i att förvalta Medelpunkten på bästa 
sätt men också en fortsatt utveckling av verksamheten. Så vi kan redan nu utlova ett spännande år 
2022, återigen! 

Med goda resultat, både vad gäller de flesta mätetalen samt ekonomi, så lämnar vi nu med denna 
årsredovisning 2021 bakom oss. Jag känner en glädje och en stolthet i vår verksamhet när vi ser höga 
positiva resultat både från vår medarbetarundersökning och vår kundundersökning. 

Vi trivs med att leverera god service! 

Medelpunkten gör verkligen skillnad, och vi ska fortsätta jobba för att sätta Medelpunkten på 
hjälpmedelskartan, #1. 

Jag vill rikta ett varmt tack till alla som gör Medelpunkten till vad det är! 

/Fredrik Eklund 
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Medarbetare 
 

Ännu ett speciellt år är tillända för våra medarbetare, pandemin har varit närvarande under hela året 
men under vissa månader givit ett andrum då smittotalen minskade i Sverige. Det i kombination med 
ett vaccin som ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom har gjort att andra året med pandemin har 
fungerat bättre och viss oro har lyfts från oss alla. Året har vid tidpunkter med hög frånvaro krävt stor 
flexibilitet för ledare och medarbetare för att verksamheten skulle kunna leverera hjälpmedel och 
tjänster som normalt. Administrativ personal har under året arbetet på distans under långa perioder 
vilket försvårat arbetet till viss del men verksamheten lärde sig mycket under pandemins första år 
och under 2021 har vi vant oss vid nya kommunikationsvägar och förändrade arbetssätt. Det som är 
svårt att ersätta under en pandemi är gemenskap, sociala kontakter och trevliga arrangemang, den 
glädje och gemenskap detta ger har stor betydelse för alla medarbetare. 

Under året har tre medarbetarundersökningar genomförts och den senaste nu vid årsskiftet, 
resultatet för året är bra och verksamheten når årsmålet med god marginal, KPI 84 - mål 80. De tre 
undersökningar som genomförts under 2021 har samtliga varit över målet - KPI 85, 82, 85. Sedan 
2019 har mätvärdet stadigt förbättrats, vid årsbokslutet för 2018 var resultatet 76 och under de 
senaste tre åren klättrat till årets 84. Svarsdeltagande var vid senaste undersökningen 79%. I 
undersökningen får medarbetare svara på frågor som rör arbetsåret, befogenheter, kompetenser, 
förväntningar, återkoppling och trivsel. Fokus för kommande år kommer vara att sammansvetsa ny 
organisation samt satsningar på gemenskap och arbetsglädje. 

Sjukfrånvaron under 2021 har påverkats av restriktioner men jämför vi med pandemins första år har 
närvaron varit stabilare. Sjukperioder per medarbetare har ökat i längd jämfört med normala år men 
det beror troligen på att riktlinjerna har varit att stanna hemma från det att minsta lilla symtom visar 
sig tills man är i stort sett symtomfri. Som hjälpmedelscentral har verksamheten varit extra försiktig 
för att inte riskera att eventuell smitta sprids vidare till övriga medarbetare, förskrivare eller brukare. 
Regeringen fortsatte under 2021 med de tillfälliga lättnader som infördes under pandemins första år 
för att kompensera arbetstagare för det ökade lönebortfallet. Karensavdraget ersattes av 
Försäkringskassan samt att kravet på läkarintyg höjdes till 21 dagar, dessa lättnader togs bort 30 
september men i december återinfördes återigen ersättningen för karensavdraget. 

Ingen medarbetare har drabbats av en allvarlig arbetsplatsolycka under 2021. Under året har några 
mindre tillbud inträffat som till exempel skärsår. Samtliga tillbud följs upp, åtgärdas om möjligt samt 
diskuteras på dialogmöten som genomförs löpande under året. Stort fokus när det gäller säkerhet 
har naturligtvis varit Covid-19 och alla åtgärder kring viruset för att utsätta personalen för så små 
risker som möjligt. Åtgärderna har varit allt från reseförbud, inställda utbildningar, inga fysiska 
möten, minskat maxantal i lunchrum med mera. Skyddsutrustning och arbetskläder krävs vid 
samtliga utprovningar/teknisk service, dessa har genomförts i samförstånd med förskrivare och på 
lämpligast sätt för att skydda alla involverade i mötet. 

Antalet övertidstimmar har under 2021 trots pandemin och gällande restriktioner p.g.a. Covid-19 
minskat med 20 % jämfört med 2020. Jämför vi med 2019 har antalet övertidstimmar halverats. Året 
har dock krävt flexibilitet och framförallt på kritiska avdelningar som t.ex. sängavdelningen har 
övertid inte kunnat gå att undvika då arbetet måste utföras varje dag. Säng- och rekondavdelningen 
står för cirka 75 % av totala antalet övertidstimmar. Totalt sett är antalet övertidstimmar under 1 % 
av det totala antalet arbetade timmar under året. 

Som anställd på Medelpunkten har man goda ledighetsförmåner och under arbetsamma år är det 
extra viktigt med återhämtning. Samtliga anställda har 25, 31 eller 32 dagars semesterrätt.  
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Semesteruttaget för samtliga medarbetare under året har varit ca 90 procent av semesterrätten 
vilket innebär att vid 32 dagar i semesterrätt har genomsnittsuttaget varit ca 29 dagar. Utöver de 
kollektivavtalade ledighetsförmånerna har medarbetare även rätt till 40 timmars 
arbetstidsförkortning per år vid heltidsanställning, genomsnittsuttaget under 2021 var ca 94 % vilket 
motsvarar ca 37 timmar (ej utnyttjade timmar aktuellt kalenderår anses vara förbrukade). 

För att klara bemanningen under sommarledigheten anställdes fem sommarjobbare. 

Under 2021 har en medarbetare valt att avsluta sin tillsvidareanställning på Medelpunktens 
rekondavdelning. Under året har verksamheten nyanställt två medarbetare, en tillsvidareanställning 
till lageravdelningen samt en längre visstidsanställning till retur/tvättavadelningen. Generellt arbetar 
verksamheten med flexibilitet och arbetsledarna bemannar verksamheten efter dagens behov. 

Generellt 

Den 31 december 2021 hade Kommunalförbundet Medelpunkten 41 heltidsanställda varav en är 
visstidsanställd. Antalet aktiva medarbetare/tjänster per 31 december är 38,5. 

Medeltal anställda 
med fördelning på 
kvinnor och män Antal kvinnor  Antal män  

 2021 2020 2021 2020 

Direktion 15 14 7 8 

Ledningsgrupp 1 1 2 2 

Verksamheten exkl. 
ledningsgrupp 8 9 25 25 

Direktion, förbundschef samt ledningsgrupp anger antal faktiska individer vid årsskiftet. Övriga 
grupper har beräknats genom att betalda närvarotimmar under året har ställts i relation till en inom 
verksamheten normal årsarbetstid (2080 h). I närvarotimmar ingår betald semester, sjukfrånvaro 
(betald) och kompledighet men ej övertidstimmar. 

Medelåldern för tillsvidareanställda vid årets slut var 47 år. Medelåldern för kvinnor var 48 år och för 
män 47 år. 

Tabellen nedan visar hur många anställda som troligen går i pension under de närmaste 10 åren. 
Anställda som uppnår 65 års ålder: 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

0 3 0 2 1 1 1 0 1 1 

  

Den totala personalkostnaden för 2021 uppgick till 23 246 tkr vilket är 28,6 % av Medelpunktens 
totala kostnader för 2021. Under året har verksamheten erhållit ersättning för höga 
sjuklönekostnader från staten med 243 tkr, vilket innebär att de faktiska personalkostnaderna är 
23 003 tkr vilket är 28,3 % av Medelpunktens totala kostnader för 2021. 

Medellönen beräknat på alla anställda inkl. förbundschef är för 2021 (december) 33 279 kr. Kvinnors 
medellön är 34 681 kr och för män 32 765 kr. 

Sjukfrånvaron för 2021 var totalt 6,3 % för hela verksamheten. För män var sjukfrånvaron 6,7 % och 
för kvinnor 4,9 %. Den korta sjukfrånvaron ligger på 3,4 % (1-14 dagar) och långtidsfrånvaro är 2,9 % 
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(över 14 dagar). Total sjukfrånvaro fördelat per åldersgrupp visas i tabellen nedan. 

 

Ålder Procent 

-29 3,3% 

30-49 2,1% 

50- 10,9% 

  

Andra förhållanden som är av betydelse för Medelpunkten 
 

Den politiska ledningen 

Under året har direktionen haft sammanträde vid sex tillfällen, majoriteten av dessa möten har varit 
digitala på grund av pandemin. Mellan direktionsmötena har presidiet beredningsmöten varje 
månad, med undantag av juli, då verksamheten följs upp och diskuteras. 

Andra förhållanden som är av betydelse för styrning av Medelpunktens 

verksamhet 

Direktionen är kommunalförbundets beslutande, förvaltande och verkställande organ. Direktionen 
ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de uppdrag som fullmäktige i 
medlemskommunerna har bestämt samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Direktionen består av 11 ledamöter och 11 ersättare som representerar respektive 
medlemskommun. 

Medelpunktens förväntade utveckling 

Under de kommande åren förväntas produktsortimentet utökas med fler hjälpmedel, bland annat 
kopplade till utvecklingen av välfärdsteknologin. Medelpunkten förväntas också ta ett större ansvar 
för att bevaka den tekniska utvecklingen inom hjälpmedelsområdet samt kunna erbjuda fler typer av 
hjälpmedel. 

Även antalet invånare med behov av hjälpmedel förväntas fortsätta att öka. Sammantaget innebär 
detta ökade krav på Medelpunktens sätt att fungera. Behovet av att kunna tillhandahålla fler 
produktområden innebär behov av mer utrymme och lagerplatser och de förändrade 
leveransbehoven innebär att såväl interna arbetssätt som logistik- och transportlösningar måste ses 
över löpande. 

Kommunernas inköp är svåra att förutse och även om resultatpåverkan inte behöver bli så stor så 
påverkar ökade eller minskade inköp de volymer som såväl vår egen personal som vårt 
transportbolag ska hantera. 

Pandemin har under 2021 lett till leveransproblem gällande ett flertal produkter. Ett antal 
leverantörer har flaggat för att dessa problem kommer att kvarstå under 2022 och att de mycket väl 
kan öka i omfattning. 

Med tanke på rådande situation i omvärlden ser vi en stor och överhängande risk för prishöjningar de 
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kommande åren i takt med att avtalen går ut och nya upphandlingar görs. Även våra egna kostnader i 
form av exempelvis drivmedel och elektricitet ser ut att öka. 

Det medicinsktekniska direktivet (MDR) som trädde i kraft i maj 2021 har inneburit ökade krav på 
leverantörerna gällande bl.a. teknisk livslängd. Resultatet av detta är att en del hjälpmedel fått sänkt 
beräknad teknisk livslängd. Detta kommer att leda till kortare avskrivningstider och därmed höjda 
hyror, dock först 2023. 
 

Viktiga förhållanden - icke finansiella upplysningar 

Upphandlingar 

En stor del av Medelpunktens uppdrag är att tillsammans med Skånes kommuner göra upphandlingar 
av hjälpmedel. Arbetet med upphandlingarna innebär att inventera marknaden inför upphandling för 
att kunna ställa tydliga och rimliga krav i förfrågningsunderlaget, arbete med att gå igenom inkomna 
anbud och sen göra en utvärdering. När upphandlingen är klar påbörjas sen processen med 
utbildning och visning av de upphandlade produkterna. 
Under 2021 har nedan upphandlingar slutförts: 

• Rollatorer 

• Överförflyttning 

• Kognition 

• Ramper 

• Positionering 

Händelser av väsentlig betydelse under eller efter räkenskapsåret 

Pandemin har påverkat arbetet i hela verksamheten under större delen av året och Covid-19 kommer 
ha stor påverkan även på 2022. 

Inga övriga händelser. 
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Uppföljning av mål 

Service  

Medelpunkten har en hög servicenivå och ett gott bemötande 

Kundnöjdhet 

I december skickade verksamheten ut årets kundundersökning i form av en digital enkät som går ut 
till samtliga förskrivare i medlemskommunerna (strax över 360 förskrivare). Antalet svar som inkom 
var 182 vilket är procentuellt något högre svarsdeltagande än tidigare år. Förskrivarna erhöll 10 
frågor där de rankade hur nöjda de är med allt från bemötande till leveranser och kvalitet samt så 
finns det möjlighet att lämna en kommentar. Resultatet på samtliga frågor för 2021 blir 4,22 vilket 
innebär att årsmålet på 4 nås med god marginal. 

På frågan hur nöjd du är med Medelpunkten generellt ger förskrivarna poängen 4,26. Frågor som rör 
service och bemötande får tillsammans det höga resultatet 4,53. Tre frågor får något lägre resultat, 
strax under 4, det gäller hanteringen av avvikelser (3,75), kvaliteten på levererade hjälpmedel (3,99) 
samt leveranstider (3,82). Rutinerna för avvikelsehanteringen är noga framarbetade och har 
diskuterats tillsammans med representanter för förskrivare, frågan kommer diskuteras internt 
närmsta tiden för att finna eventuella brister som kan förbättras. Under 2021 har i stort sett samtliga 
leverantörer haft utmaningar med leveranser, brister på råvaror samt transportproblem till följd av 
pandemin och detta avspeglar sig även i kundundersökningen. Förskrivarna lämnade många 
fritextkommentarer tillsammans med sina bedömningar. Kundtjänst och sängavdelningen får väldigt 
många och goda omdömen. Det går att utläsa att där är ett visst missnöje med kvaliteten på 
rekonditionerade hjälpmedel och under 2022 blir detta ett uppdrag för aktuell avdelning samt 
kvalitetsansvarig att fördjupa sig i. 

Förskrivarnas omdömen om Medelpunkten har de senaste åren förbättrats. Fyra års resultat -
 2021: 4,22, 2020: 4,13, 2019: 4,03, 2018: 3,5. 

 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Vi anpassar och utvecklar våra arbetssätt 
för att ge god service  Kundnöjdhet 

 

4,2 4 

 

Andel som upplever ett gott bemötande vid besök 

Det är viktigt för oss att våra besökare i Medelpunktens lokaler får en god upplevelse. Vi sätter stort 
värde i att våra besökare erhållit en god service oavsett om anledningen till besöket varit en 
utprovning, service eller annan typ av ärende. Därför ger vi alla besökare möjligheten att ge ett 
omdöme genom en enkel knapptryckning innan de lämnar Medelpunktens lokaler. Det finns även 
möjlighet att skriva in en kommentar till sitt svar. 

Kundundersökningens mätetal baseras på 177 svar där 146 svarat att de upplevt besöket som 
"Mycket bra" och 17 som "Bra". Dessvärre har vi även 9 tryckningar på knappen "Mycket dåligt". En 
negativ kommentar har inkommit och den handlade om att personen ifråga ansåg att vi var otydliga i 
vår information gällande var man som besökare ska bli av vid besök på Medelpunkten. 
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Detta bör inte vara ett problem när bemanningen på kontoret återgår till det normala igen och vi har 
personal på plats i receptionen. Även två positiva kommentarer har inkommit där vi får beröm för att 
det alltid är trevligt att besöka Medelpunkten. 

 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Vi uppmuntrar till delaktighet, har ett gott 
bemötande och ger god information i 
samband med utprovningar och service 

 Andel som upplever ett gott 
bemötande vid besök 

 

92 % 95 % 

Vår kunskap och omvärldsbevakning sprids till kommunerna - Antal arrangerade utbildningar och 

produktvisningar 

Pandemin gör det återigen svårt för oss att upprätthålla vår planering och utförande av arrangerade 
utbildningar och produktvisningar i Medelpunktens lokaler. Vi har lyckats få till ett visst antal i takt 
med restriktioner och rekommendationer pendlat under året. Fysiska utbildningar och 
produktvisningar når vi det utfall som syns. När vi sedan adderar de digitala utbildningar vi själva 
skapat och våra leverantörer tillhandahåller så känner vi att vi gjort det vi kunnat under detta 
verksamhetsår. Vi ser fram emot att öppna upp för mer planerade aktiviteter i lokalerna kommande 
år då vi förhoppningsvis ser en större ljusning vad gäller pandemin. 

 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Vi sprider kunskap och information genom 
att arrangera utbildningar, visningar och 
tillfällen för informationsutbyte 

 Antal arrangerade utbildningar och 
produktvisningar 

 

22 36 

Vi är effektiva och ger snabb service - Andel reparationer och monteringar som åtgärdas inom 10 

arbetsdagar 

Inför året så hittade vi nya vägar i systemet för att kunna särskilja mätetalet för våra servicetekniker. 
Detta innebar ett visst förändrat arbetssätt där man som tekniker behöver göra vissa moment i 
systemet för att kunna mäta detta målvärde korrekt. Med ett större fokus på sina egna aktiviteter 
och ett krav på att ständigt underhålla systemet som tekniker så har vi lyckats med en förbättring av 
utfallet. Vi är dock fortfarande en bra bit från målvärdet. Men blickar vi bakåt så är det i år ett steg 
framåt i rätt riktning. Vi kommer fortsätta med att jobba på den inslagna linjen och få den nya 
rutinen helt i sin ordning. Det kommer också tittas på om målvärdet är korrekt satt. Detta blir en 
uppföljning under kommande års rapporteringar. 

 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Reparationer och monteringar åtgärdas 
inom 10 arbetsdagar 

 Andel reparationer och monteringar 
som åtgärdas inom 10 arbetsdagar 

 

75 % 90 % 
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Vi är effektiva och ger snabb service - Andel utprovningar som erbjuds inom 15 arbetsdagar 

Vad gäller konsulenternas mål att erbjuda utprovningar inom ramen av 15 arbetsdagar så har vi 
under året även här kämpat med ett förändrat arbetssätt. Förändring av rutiner tar ett tag att sätta 
sig. Tyvärr når vi även här ett för lågt målvärde. Vi kommer såklart även här göra en grundlig 
uppföljning varför vi inte ser en förbättring nu när vi korrigerat arbetsmetoden. 

Vill än en gång understryka att i alla förseningar både vad gäller tekniker och konsulenter så har vi 
alltid en god dialog med förskrivare och alla inblandade. Vi landar i godtagbara orsaker till de flesta 
förseningarna. Ett speciellt överseende såklart i dessa pandemitider. 

 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Tid för utprovning erbjuds inom 15 
arbetsdagar 

 Andel utprovningar som erbjuds 
inom 15 arbetsdagar 

 

65 % 90 % 

 

Arbetsmiljö 

Medelpunkten är en arbetsplats där vi känner engagemang och trivsel 

Se stycket under Medarbetare 

 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Vi har en arbetsmiljö där medarbetare 
trivs, är inspirerade och känner 
engagemang 

 Medarbetarindex 
 

84 80 
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Ekonomi 

Vi uppfyller kraven på en god ekonomisk hushållning 

Vi har en god nyttjandegrad av våra hjälpmedel under deras livslängd till följd av ett fokuserat arbete 
där vi ständigt jobbar på att se till att rätt objekt rekonditioneras. Våra rollatorer har under året haft 
en nyttjandegrad om 96,2%. Rullstolarna delas upp i två grupper; standardstolar som har en 
nyttjandegrad om 92,8% och de vårdarmanövrerade stolarna, som inte efterfrågas lika mycket, har 
en nyttjandegrad om 87,1%. Sammantaget landar nyttjandegraden för rullstolar på 92%. 

Av Medelpunktens 32 577 hjälpmedel (individer) låg genomsnittsuthyrningen på 31 209 vilket 
motsvarar 95,8%. 

Samtliga ovan nämnda tal ligger något över resultatet för 2020. 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Hjälpmedel är i bruk hos mottagare mer 
än 90% av sin livslängd 

 Andel tid som rollator varit i bruk 
hos mottagare vid skrotning 

 

96 % 90 % 

 Andel tid som rullstolar varit i bruk 
hos mottagare vid skrotning 

 

92 % 90 % 

Minst 95% av våra tillgängliga hjälpmedel 
är uthyrda  Andel uthyrda hjälpmedel 

 

96 % 95 % 

Effektivitet 

Vi har under året haft svårigheter med att få fram reservdelar till vissa hjälpmedel, främst rollatorer 
som är vår största hjälpmedelsgrupp, men även rullstolar under den senare delen av året. Detta har 
lett till att vi tvingats köpa in fler nya hjälpmedel än vad vi önskat för att säkerställa att våra brukare 
får ut de hjälpmedel de behöver inom en rimlig tid. Resultatet av detta gör dessvärre att vi missar 
vårt mål om 80% recirkulerade hjälpmedel och slutar på 79,4% för året. 

Även leveransprecisionen påverkas av ovan nämnda utmaningar med att få fram vissa reservdelar i 
tid. Av 19 955 utlevererade objekt har 18 709 levererats inom 10 arbetsdagar vilket gör att vi landar 
på 93,8%. 

Vi når målen genom att Mätetal Utfall Målvärde 

Minst 80% av utleveranserna är 
recirkulerade hjälpmedel 

 Andel utleveranser som är 
recirkulerade hjälpmedel 

 

79 % 80 % 

Minst 95% av beställda hjälpmedel ur 
hyressortimentet levereras inom 10 
arbetsdagar 

 Andel beställningar ur 
hyressortimentet som levereras till 
kund inom 10 arbetsdagar 

 

94 % 95 % 
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Medelpunktens ekonomi 

Femårsutveckling 

Resultatutveckling 

Ekonomiska mått, (tkr där annat ej anges) 2021 2020 2019 2018 2017 

Intäkter 83 602 79 028 80 427 74 609 66 759 

Varav försäljning 24 458 22 961 23 935 22 830 21 056 

Varav hyror 32 110 30 537 30 943 43 223 38 656 

Varav månadsavgift 19 135 17 799 17 799 0 0 

Verksamhetskostnader -65 667 -63 280 -63 270 -62 507 -54 902 

Avskrivningar -15 144 -15 145 -14 679 -13 127 -11 286 

Finansiellt netto -380 -493 -498 -433 -211 

Redovisat resultat 2 411 110 1 980 -1 458 360 

Balansutveckling 

Ekonomiska mått, (tkr där annat ej anges) 2021 2020 2019 2018 2017 

Balansomslutning 61 361 67 634 67 557 65 509 54 628 

Eget kapital 18 177 15 766 15 656 13 675 13 934 

Soliditet % 30 23 23 21 25 

Driftredovisning och kommentarer till resultaträkning 

Intäkter 

Årets verksamhetsintäkter blev 82 812 tkr att jämföra med budget 80 810 tkr. Hyrorna landade på 
32 110 tkr vilket är ca 900 tkr över budget. Den minskning i antal uthyrda objekt som vi såg under 
2020 har under året tagits igen och vi ligger nu på volymer i samma nivå som innan pandemin slog 
till. I rena siffror innebär det att vi hade 31 716 uthyrda objekt i december 2019, 31 352 i december 
2020 och 31 676 i december 2021. Försäljningsintäkterna om 24 458 tkr var +698 mot budgeterat. 
Försäljningen låg under hela året under budget, men i december månad sålde vi för drygt 3,6 mkr 
vilket motsvarar nästan två månaders försäljning. 

Utöver verksamhetsintäkterna har vi under 2021 övriga intäkter om 789 tkr, bestående av viten, 
bidrag för höga sjuklönekostnader, anställningsstöd samt försäljning av skrot och wellpapp. 
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Kostnader och resultat 

Varukostnaden för 2021 landade på +1,4 mkr mot budget. Detta beror delvis på de högre 
försäljningsintäkterna men även exempelvis på utrangering av inkurant lager (reservdelar och 
komponenter till utgångna hjälpmedel) som gjordes i december. 

Övriga kostnader slutar på 0,9 mkr under budget. De enskilt största orsakerna till avvikelsen ligger i 
lägre inköp av förbrukningsmaterial och IT-utrustning, men framförallt på en återbetalning av 2020 
års medlemsavgift i Kommunförbundet Skåne (numera Skånes Kommuner) om ca 117 tkr. 

Personalkostnaderna hamnar på 315 tkr över budget. Tillsammans med personalkostnaderna bör 
man även väga in kompensation för höga sjuklönekostnader som staten betalat ut. Dessa blev för 
2021 totalt 243 tkr vilket inte budgeterades för. Med denna kompensation i beaktande landar de 
faktiska personalkostnaderna på 72 tkr över budget. 

Avskrivningar och utrangering av hyreshjälpmedel blev 311 tkr lägre än budgeterat. Den avvikelse 
mot budget som nämndes ovan avseende utrangering av inkuranta reservdelar bör dock ses 
tillsammans med denna avvikelse. 

Resultatet för 2021 var +2 411 tkr vilket är 197% högre än budgeterat. 

Kommentarer till balansräkning 

Tillgångar 

Vid årets slut uppgick Medelpunktens totala tillgångar till 61 361 tkr, fördelade på 41 869 tkr i 
anläggningstillgångar och 19 492 tkr i omsättningstillgångar. Under året gjordes ett bankbyte och vår 
checkkredit om 10 mkr slogs ihop med vårt nya transaktionskonto. Det gav till resultat att de totala 
tillgångarna minskade från årets början (67 634 tkr). Samtidigt minskade skuldsidan med 
motsvarande. 

Under året har värdet av våra hjälpmedel för uthyrningsändamål minskat med 1 635 tkr till 39 446 tkr 
(2020 minskade värdet med 1 916 tkr). Anläggningstillgångarna för eget bruk har minskat med 
888 tkr till 2 423 tkr. Under året har investeringar i anläggningstillgångar gjorts med 63 tkr samtidigt 
som avskrivningarna uppgått till 951 tkr. 

Omsättningstillgångarna har under året minskat med 3 751 tkr till 19 492 tkr. Främsta förklaringen till 
minskningen är kassa och bank som minskat med 6 172 tkr till 2 897 tkr samtidigt som 
kundfordringarna ökat med 2 660 tkr. 

Skulder och eget kapital 

De lång- och kortfristiga skulderna uppgick vid årets slut till totalt 43 142 tkr. Av dessa är 30 000 tkr 
en långfristig bankskuld. Övriga skulder, 13 142 tkr, avser checkkredit, leverantörsskulder och diverse 
upplupna skulder. 

Medelpunktens egna kapital var vid årets början 15 766 tkr. Med räkenskapsårets bokförda överskott 
på 2 411 tkr landar det utgående egna kapitalet på 18 177 tkr. 

Soliditet 

Vid 2021 års slut är soliditeten 29,6 % (23,3 % 2020), beräknat som %-andelen eget kapital (18 177 
tkr) i relation till de totala tillgångarna (61 361 tkr). 
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Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning 

Medelpunktens investeringar under 2021 fördelas enligt tabellen nedan. Maskiner avser inköp av en 
ångtvätt (27 tkr) till tvättavdelningen. Denna investering är en direkt följd av rådande pandemi då 
kravet på desinficering höjts. Dator/IT utrustning utgörs av inköp av en ny laptop (14 tkr).  
Förbättringar i hyrd fastighet utgörs till fullo av installation av automatisk dörröppnare mellan 
väntrum och kontor för att öka tillgängligheten för våra besökare. 

Egna investeringar  

- Maskiner 27 

- Inventarier/verktyg 0 

- Datorer/IT 14 

- Fordon 0 

- Förbättringar i hyrd fastighet 22 

TOTALT EGNA INVESTERINGAR 63 

Inköp av nya hjälpmedel uppgår enligt Sesam till 15 035 tkr. Eftersom systemet inte fullt ut kan skilja 
på hjälpmedel som köps in för att säljas (i de fall de är möjligt att hyra samma hjälpmedel) utgörs 
dock denna siffra av 2 651 tkr i inköp av hjälpmedel som sålts vidare till kommunerna. Investeringar i 
nya hjälpmedel för uthyrning uppgår således till 12 384 tkr. 

Hjälpmedel  

- Inköp 15 035 

- varav inköp för försäljning 2 651 

TOTALT INVESTERING I HJM 12 384 

  

Balanskravsutredning 

Balanskravet innebär enligt kommunallagen att kommunal verksamhet måste budgeteras med ett 
resultat överstigande noll samt att det sammanlagda, justerade, resultatet under varje treårsperiod 
måste överstiga noll. Med justerat resultat menas här årets resultat efter borträkning av eventuell 
realisationsvinst. 

För Medelpunkten har de senaste tre årens bokförda resultat, realisationsvinster borträknade, varit: -
1 458 tkr (2018), 1 980 tkr (2019) samt 110 tkr (2020).  

Resultatet för 2021 är +2 411 tkr. 

För vart och ett av de tre närmaste åren (2022-2024) är det budgeterade resultatet över noll. 

Därmed förväntas kravet på resultatmässig balans bli uppfyllt. 

God ekonomisk hushållning 

För Medelpunkten är målet att tillhandahålla hjälpmedel med tillhörande service till 
medlemskommunernas brukare på ett mer priseffektivt sätt än vad kommunerna hade gjort i egen 
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regi. Det innebär att begreppet god ekonomisk hushållning här tolkas som att anskaffade resurser 
utnyttjas effektivt och att verksamhetens intäkter överstiger kostnaderna. En ökad effektivitet kan 
medföra att Medelpunkten kan sänka medlemskommunernas prisnivå. 

I Medelpunktens förbundsordning anges att det egna kapitalet ska ökas från nuvarande nivå till exakt 
16 000 tkr. Till dess detta mål uppnås ska verksamheten således generera verksamhetsöverskott. 
Detta mål är i och med 2021 års resultat uppnått och direktionen får således fatta beslut om hur 
överskjutande del, 2 177 tkr, ska hanteras. 
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Resultaträkning 

Resultaträkning årsredovisning 

  Not Utfall 2021 Utfall 2020 Budget 2021 Utfall i % av 
budget 

Verksamhetens intäkter  83 602 79 028 81 431 102,7 

Verksamhetsintäkter 1 82 812 77 999 80 810 102,5 

Övriga intäkter 2 790 1 029 621 127,2 

      

Verksamhetens kostnader  -80 811 -78 425 -80 279 100,6 

Materialkostnader 3 -32 236 -30 615 -30 820 104,6 

Övriga externa kostnader  -10 185 -10 403 -11 073 92 

Personalkostnader  -23 246 -22 262 -22 931 101,4 

Avskrivningar 4 -14 604 -14 281 -14 435 101,2 

Utrangeringar  -540 -864 -1 020 52,9 

Verksamhetens nettokostnader  2 791 603 1 152 242,3 

      

Verksamhetens resultat  2 791 603 1 152 242,3 

      

Finansiella intäkter      

Finansiella kostnader  -380 -493 -340 111,8 

Resultat efter finansiella poster  2 411 110 812 297 

      

Årets resultat  2 411 110 812 297 
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Balansräkning 

Balansräkning årsredovisning 

  Not 2021-12-31 2020-12-31 

Anläggningstillgångar    

Egna materiella anläggningstillgångar 5 2 423 3 310 

Hjälpmedel 6 39 446 41 081 

Summa anläggningstillgångar  41 869 44 391 

    

Omsättningstillgångar    

Varulager 7 4 163 4 436 

Fordringar 8 12 432 9 738 

Kassa och Bank 9 2 897 9 069 

Summa omsättningstillgångar  19 492 23 243 

    

Summa tillgångar  61 361 67 634 

    

Eget kapital, avsättningar och skulder    

Eget kapital 10 18 177 15 766 

Avsättningar 11 42 0 

Skulder 12 43 142 51 868 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  61 361 67 634 

    

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

   2021-12-31 2020-12-31 

Ställda säkerheter    

För egna skulder och avsättningar  0 0 

Företagsinteckningar  0 0 

    

Ansvarsförbindelser  0 0 
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Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys årsredovisning 

  2021 2020 

Den löpande verksamheten   

Rörelseresultat 2 791 603 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   

Övriga rörelsekostnader 0 18 

Av- och nedskrivningar (+) 15 144 15 145 

Reavinst (-) / Reaförlust (+)   

 17 935 15 766 

Erhållen ränta (+)   

Erlagd ränta (-) -380 -493 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 17 555 15 273 

   

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   

Minskning (+) / Ökning (-) av lager 273 -270 

Minskning (+) / Ökning (-) av kortfristiga fordringar -2 694 205 

Ökning (+) / Minskning (-) av kortfristiga skulder -8 685 -32 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 449 15 176 

   

Investeringsverksamheten   

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -12 447 -13 042 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar -174  

Kassaflöde från investeringsverksamheten -12 621 -13 042 

   

Finansieringsverksamheten   

Ökning (+) / Minskning (-) av långfristiga skulder 0 0 

Medlemsavgift 0 0 

Återbetalt överskott 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 

   

Årets kassaflöde (beräknat) -6 172 2 134 

Likvida medel vid årets slut 2 897 9 069 

Likvida medel vid årets början 9 069 6 935 
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KRL) 
och i enlighet med rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR). Tillämpade 
principer är desamma som för år 2020. 

Under året har Medelpunkten bedrivit inköp och försäljning endast i svenska kronor. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Utgifter avseende tjänster har periodiserats om beloppet överstiger 10 tkr och nyttan har bedömts 
vara under en period överstigande 3 år. 

Lagerförda artiklar värderas till nyanskaffningspris. De utgörs av huvudhjälpmedel (avsedda för 
försäljning) samt tillbehör och reservdelar. Tillbehör som medföljer uthyrda huvudhjälpmedel 
debiteras materialkostnader vid utleverans och krediteras lagret. Tillbehör som återlämnas debiteras 
lagret först efter genomförd rekonditionering till nyskick, med motsvarande kreditering av 
materialkostnader. 

Skulder anges till deras fulla värde. 

  

Materiella anläggningstillgångar 

Medelpunktens har två kategorier av anläggningstillgångar; de för eget bruk samt de för 
uthyrningsändamål. De senare utgörs av olika hjälpmedel. 

Samtliga anläggningstillgångar värderas till ursprungligt anskaffningspris efter avdrag för månatliga 
avskrivningar enligt plan. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Dessa 
är följande: 

Datorer och IT-utrustning samt Kognitionshjälpmedel 3 år 

Rollatorer samt madrasser och sittdynor 4 år 

Maskiner, anläggningar Inventarier, verktyg, installationer och fordon 5 år 

Hygienhjälpmedel och övriga hjälpmedel 5 år 

Manuella rullstolar 7 år 

Arbetsstolar och lyftar 8 år 

Sängar och sänglyftar 9 år 

Förbättringar i hyrd fastighet - under som längst den tid som återstår av kontraktstiden 
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Noter 

Noter till resultaträkning 

 
20210101-
20211231 

20200101-
20201231 

Not 1 Verksamhetsintäkter   

Försäljning av hjälpmedel 24 458 22 961 

Ersatta kostnader 1 154 882 

Hyresintäkter 32 110 30 537 

Intäkter från service och tillsyn 4 472 4 343 

Intäkter från frakter 0 0 

Intäkter från transporter 1 483 1 477 

Månadsavgift medlem 19 135 17 799 

Summa Verksamhetsintäkter 82 812 77 999 

   

Not 2 Övriga intäkter   

Leverantörsviten 208 381 

Bidrag och avgifter 480 598 

Övrigt 102 50 

Summa övriga intäkter 790 1 029 

   

Not 3 Materialkostnader   

Kostnad för sålda varor -19 401 -19 328 

Övriga materialkostnader -12 834 -11 287 

Summa materialkostnader -32 235 -30 615 

   

Not 4 Avskrivning   

Avskrivningar av maskiner och inventarier   

Avseende maskiner och andra tekniska anläggningar -172 -162 

Avseende inventarier och verktyg -316 -318 

Avseende datorer -25 -18 

Avseende fordon -300 -310 

Avseende förbättringar i hyrd fastighet -138 -135 

Summa avskrivningar maskiner och inventarier -951 -943 
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Avskrivning av hjälpmedel 

Rollatorer -2 307 -2 465 

Manuella rullstolar -4 445 -4 359 

Sängar och sänglyftar -918 -898 

Arbetsstolar -964 -897 

Hygienhjälpmedel -1 027 -948 

Kognitionshjälpmedel -331 -283 

Lyftar -391 -401 

Madrasser och sittdynor -1 791 -1 534 

Övrigt -1 479 -1 553 

Summa avskrivning av hjälpmedel -13 653 -13 338 

   

Summa avskrivningar -14 604 -14 281 
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Noter till balansräkning 

  2021-12-31 2020-12-31 

Not 5 Egna materiella anläggningstillgångar   

Ackumulerade anskaffningsvärden   

Vid årets början 9 142 8 404 

Nyanskaffningar 64 738 

Avyttringar   

Utrangeringar   

Utgående anskaffningsvärden 9 206 9 142 

   

Ackumulerade avskrivningar enligt plan   

Vid årets början -5 832 -4 888 

Nyanskaffningar   

Avyttringar   

Utrangeringar   

Periodens avskrivningar enligt plan -951 -944 

Utgående ackumulerade avskrivningar -6 783 -5 832 

Redovisat värde vid årets slut 2 423 3 310 

   

Not 6 Materiella anläggningstillgångar hjälpmedel   

Ackumulerade anskaffningsvärden   

Vid årets början 110 302 110 222 

Nyanskaffningar 15 031 17 408 

Avyttringar -2 651 -5 829 

Utrangeringar -10 968 -11 499 

Utgående anskaffningsvärden 111 714 110 302 

   

Ackumulerade avskrivningar enligt plan   

Vid årets början -69 221 -67 225 

Nyanskaffningar -748 -388 

Avyttringar 223 221 

Utrangeringar 11 131 11 509 

Periodens avskrivningar enligt plan -13 653 -13 338 

Utgående ackumulerade avskrivningar -72 268 -69 221 

   

Redovisat värde vid periodens slut 39 446 41 081 
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Årsredovisning 2021 

 

 

Not 7 Varulager   

Huvudhjälpmedel 4 163 4 436 

Tillbehör   

Reservdelar   

Summa varulager 4 163 4 436 

   

Not 8 Fordringar   

Kundfordringar 10 861 8 201 

Skattekonto 22 12 

Förutbetalda kostnader 1 549 1 525 

Övriga fordringar   

Summa fordringar 12 432 9 738 

   

Not 9 Kassa, bank och checkkredit   

Kassa   

Bankmedel 2 897 9 069 

Beviljat kreditbelopp 10 000 10 000 

Outnyttjat kreditbelopp 10 000 27 

Summa Kassa och bank 2 897 9 069 

   

Not 10 Eget kapital   

Vid årets början 15 766 15 656 

Inbetald medlemsavgift   

Återbetalt till medlemskommunerna   

Periodens resultat 2 411 110 

Periodens utgående kapital 18 177 15 766 

   

Not 11 Avsättningar   

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 42 0 

Övriga avsättningar   

Summa Avsättningar 42 0 
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Årsredovisning 2021 

 

 

Not 12 Skulder 

Långfristiga skulder   

Banklån 30 000 30 000 

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder 7 973 7 481 

Momsskuld 855 119 

Personalens källskatt 330 424 

Kortfristigt banklån 0 9 973 

   

Interimsskulder   

Upplupna löner och semesterlöner 1 428 1 427 

Sociala avgifter 852 936 

Beräknad pensionskostnad inkl. löneskatt 1 283 1 074 

Upplupna hjälpmedelskostnader 70 81 

Upplupna räntekostnader 254 253 

Övriga poster 97 100 

Summa skulder 43 142 51 868 

   

Not 13 Revisionskostnader   

Sakkunnigt biträde revisor 79 65 

Summa revisionskostnader 79 65 
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Årsredovisning 2021 

 

 

Underskrift 
 

    

   

Alexander Kolind  Ingela Sylwander 

Ordförande, Helsingborg  1:e vice ordförande, Ängelholm 

   

   

Ingrid Jerlsten  Ulf Jiewertz 

2:e vice ordförande, Landskrona  Ledamot, Båstad 

   

   

Anders Månsson  Péter Kovács 

Ledamot, Bjuv  Ledamot, Höganäs 

   

   

Anna Andresen  Jenny Delén 

Ledamot, Klippan  Ledamot, Perstorp 

   

   

Anna Berg von Linde  Isabella Dzanko 

Ledamot, Svalöv  Ledamot, Åstorp 

   

   

Annika Jönsson   

Ledamot, Örkelljunga   

 

Page 166 of 202



Verification

Transaction ID Bk_T7jdf9-HJFamodfc

Document Arsredovisning 2021 slutgiltigt dok.pdf

Pages 26

Sent by Maria Pedersen

Signing parties

Alexander Kolind alexander.kolind@helsingborg.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Ingela Sylwander i.sylwander@telia.com Action: Sign Method: Swedish BankID

Ingrid Jerlsten ingrid.jerlsten@gmail.com Action: Sign Method: Swedish BankID

Ulf Jiewertz ulf.jiewertz@gmail.com Action: Sign Method: Swedish BankID

Anders Månsson anders.mansson@bjuv.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Peter Kovacs peter.h.kovacs@hoganas.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Anna Andresen annaandresen78@gmail.com Action: Sign Method: Swedish BankID

Jenny Delen jenny.delen@perstorp.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Anna Berg von Linde anna.berg.von.linde@svalov.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Isabella Dzanko isabella.dzanko@edu.astorp.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Annika Jönsson annika.jonsson@leaderskanens.se Action: Sign Method: Swedish BankID

Activity log

E-mail invitation sent to ulf.jiewertz@gmail.com
2022-03-23 14:49:16 CET,

 

E-mail invitation sent to ingrid.jerlsten@gmail.com
2022-03-23 14:49:16 CET,

 

E-mail invitation sent to peter.h.kovacs@hoganas.se
2022-03-23 14:49:16 CET,

 

E-mail invitation sent to jenny.delen@perstorp.se
2022-03-23 14:49:16 CET,

 

E-mail invitation sent to i.sylwander@telia.com
2022-03-23 14:49:16 CET,

 

E-mail invitation sent to anders.mansson@bjuv.se
2022-03-23 14:49:16 CET,

 

E-mail invitation sent to anna.berg.von.linde@svalov.se
2022-03-23 14:49:16 CET,
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E-mail invitation sent to annika.jonsson@leaderskanens.se
2022-03-23 14:49:16 CET,

 

E-mail invitation sent to isabella.dzanko@edu.astorp.se
2022-03-23 14:49:16 CET,

 

E-mail invitation sent to annaandresen78@gmail.com
2022-03-23 14:49:17 CET,

 

E-mail invitation sent to alexander.kolind@helsingborg.se
2022-03-23 14:49:17 CET,

 

Clicked invitation link Anna Berg von Linde
Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-A326B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.73 Mobile Safari/537.36,2022-
03-23 14:50:32 CET,IP address: 194.103.223.2

 

Clicked invitation link Anders Månsson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36
Edg/99.0.1150.46,2022-03-23 14:51:40 CET,IP address: 194.71.154.12

 

Document signed by ANDERS MÅNSSON
Birth date: 16/06/1955,2022-03-23 14:52:20 CET,

 

Clicked invitation link Annika Jönsson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.82 Safari/537.36,2022-03-23
14:57:44 CET,IP address: 98.128.224.92

 

Clicked invitation link Ingrid Jerlsten
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.82 Safari/537.36,2022-03-23
15:04:02 CET,IP address: 85.225.35.126

 

Document signed by INGRID JERLSTEN
Birth date: 12/01/1944,2022-03-23 15:05:59 CET,

 

Document signed by ANNIKA JÖNSSON
Birth date: 14/04/1959,2022-03-23 15:13:14 CET,

 

Document signed by ANNA BERG VON LINDE
Birth date: 19/02/1987,2022-03-23 15:18:53 CET,

 

Clicked invitation link Anna Andresen
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Safari/605.1.15,2022-03-23
15:20:22 CET,IP address: 83.226.102.80

 

Document signed by Anna Karin Marianne Andresen
Birth date: 01/04/1978,2022-03-23 15:21:13 CET,

 

Clicked invitation link Peter Kovacs
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2022-03-23 15:21:25 CET,IP address: 83.249.211.62

 

Document signed by PETER KOVACS
Birth date: 21/12/1965,2022-03-23 15:22:10 CET,

 

Clicked invitation link Isabella Dzanko
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36
Edg/99.0.1150.46,2022-03-23 15:27:41 CET,IP address: 193.15.102.10

 

Document signed by ISABELLA DZANKO
Birth date: 02/07/1976,2022-03-23 15:29:20 CET,
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Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. 
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

Clicked invitation link Ulf Jiewertz
Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SAMSUNG SM-A505FN) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/16.2
Chrome/92.0.4515.166 Mobile Safari/537.36,2022-03-23 15:49:24 CET,IP address: 94.191.137.52

 

Document signed by Claes Ulf Jiewertz
Birth date: 09/02/1954,2022-03-23 15:51:38 CET,

 

Clicked invitation link Ingela Sylwander
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36
Edg/99.0.1150.46,2022-03-23 19:26:31 CET,IP address: 195.216.41.227

 

Document signed by Ingela Sylwander
Birth date: 05/01/1959,2022-03-23 19:30:32 CET,

 

Clicked invitation link Alexander Kolind
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36
Edg/99.0.1150.46,2022-03-25 13:52:03 CET,IP address: 81.233.66.177

 

Document signed by ALEXANDER MIKAEL KOLIND
Birth date: 31/07/1991,2022-03-25 13:52:47 CET,

 

E-mail invitation sent to jenny.delen@perstorp.se
2022-03-30 00:00:23 CEST,

 

Clicked invitation link Jenny Delen
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Safari/605.1.15,2022-03-30
17:35:41 CEST,IP address: 94.234.110.121

 

Document signed by JENNY DELÉN
Birth date: 12/07/1973,2022-03-30 17:38:05 CEST,
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Medelpunkten
Granskning av årsbokslut och
årsredovisning 2021

Thomas Hallberg
Auktoriserad revisor
Certifierad kommunal yrkesrevisor
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Syfte med granskningen

► Vi har på uppdrag av revisorerna i Medelpunkten gjort en granskning
av årsbokslut och årsredovisningen för 2021.

► Revisorerna har bl a till uppgift att pröva om räkenskaperna är
rättvisande och årsredovisningen upprättad enligt lag om kommunal
redovisning samt god redovisningssed.

► Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen beslutat.

► Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal
verksamhet, innebärande att granskningen har planerats och
genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv.
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Rättvisande räkenskaper

Kommunalförbundet AV Media Skåne - Årsbokslut 2020

Bokslutsprocessen
Vår bedömning är att bokslutsprocessen fungerat bra och att vi erhållit
de underlag som vi efterfrågat.

Redovisningsprinciper mm
En förutsättning för att kunna bedöma om en ekonomi är i balans är
rättvisande räkenskaper. Årsbokslutet skall upprättas enligt god
kommunal redovisningssed, vilket medför krav på bokslutsprocessen
bland annat vad gäller periodiseringsprinciper och ny redovisningslag-
stiftning samt nya rekommendationer från (RKR) Rådet för kommunal
redovisning.
Nedan redogörs för de väsentliga noteringar som gjorts i granskningen
av resultat- och balansräkningen. Inga väsentliga noteringar har
framkommit under revisionen.
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Övergripande analys

2,4

0,8
0,1

2,4

0,0

3,0

Utfall 2021 Budget 2021 Utfall 2020 Prognos delår 2021

Medelpunktens
totala utfall i jämförelse med budget och föregående år (tkr)

Årets resultat uppgår till 2,4 mnkr vilket är 197% högre än
budget.
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Resultatanalys
Resultaträkning

Verksamhetsintäkterna har tagit tillbaka volymer som
minskade under 2020 p g a pandemin både gällande
försäljning och uthyrning. Verksamhetskostnadernas ökning
hänger ihop med ökningen av volymer gällande intäkter
gällande varukostnader samt utrangering av inkurant lager.
Övriga kostnader är däremot lägre än f.å beroende på lägre
inköp av förbrukningsmaterial, IT-utrustning och återbetalning
2020 års medlemsavgift i Skånes Kommuner om 117tkr.

Utfall 2021 Utfall 2020

Verksamhetens intäkter 83,6 mnkr 79,0 mnkr

Verksamhetens kostnader 80,8 mnkr 78,4 mnkr

Verksamhetens nettokostnader 2,8 mnkr 0,6 mnkr

Finansiella poster -0,4 -0,5 mnkr

Årets resultat 2,4 0,1 mnkr
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Balansräkning

► Anläggningstillgångar

Av årets investeringar på 12,4 mkr varav
dessa avser hjälpmedel med undantag för
63tkr som avser egna investeringar.

► Avskrivningsprinciper

De avskrivningsprinciper som tillämpas för
anläggningstillgångar är oförändrade
jämfört med 2020. Årets avskrivningar
uppgår till 14,6 mkr tkr (14,3 mkr f.å).

► Tvister och myndighetskrav

Enligt uppgift från förbundet föreligger det
inga tvister av väsentlig karaktär vid
årsbokslutet.

► Periodisering av intäkter och
kostnader

Genomförd granskning av
periodiseringsposter av större fakturor
under perioden december 2021 och januari
2022 har genomförts. Vi kunde konstatera
att uttagna semesterdagar i december ej
var avdragna från skulden i årsbokslutet.
Detta innebär att skulden är för hög och
påverkat resultat negativt med ca 234tkr
inkl sociala avgifter. Vår periodiserings-
granskning har i övrigt inte påvisat några
väsentliga avvikelser.

► Samtliga väsentliga konton har granskats utifrån bokslutsspecifikationer och
underlag samt har stämts av mot huvudboken. Poster som uppvisar stora
förändringar jämfört med föregående års bokslut har granskats analytiskt.
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Måluppföljning
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God ekonomisk hushållning

► Medelpunktens mål är att tillhandahålla hjälpmedel med
tillhörande service till medlemskommunernas brukare på
ett mer priseffektivt sätt än vad kommunerna har gjort i
egen regi. Därför tolkas god ekonomisk hushållning av
Medelpunkten som att anskaffande resurser utnyttjas
effektivt och att verksamheternas intäkter överstiger
kostnaderna.

► I Medelpunktens förbundsordning anges att det egna
kapitalet ska ökas till 16 mnkr. Till dess ska
verksamheten generera ett verksamhetsöverskott. Målet
är, i och med årets överskott, uppnått.
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God ekonomisk hushållning
Måluppföljning mätetal – övergripande mål

5

4

2
Mätetalet är helt uppfyllt
Målet är delvis uppfyllt
Mätetalet är ej uppfyllt

► Totalt finns sex övergripande mål inkl finansiella mål. Dessa bedöms genom 11
mätetal. Fem mätetal bedöms uppfyllda, fyra delvis uppfyllda och två bedöms vara
ej uppfyllda.
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Övergripande mål

Område Övergripande mål Mätetal Utfall

Service

Medelpunkten har en hög
servicenivå och ett gott
bemötande

Vi anpassar och utvecklar våra arbetssätt för att ge god service

Vi uppmuntrar till delaktighet, har ett gott bemötande och ger god
information i samband med utprovningar och service

Vår kunskap och
omvärldsbevakning sprids
till kommunerna

Antal arrangerade utbildningar och produktvisningar

Vi är effektiva och ger
snabb service

Andel reparationer och monteringar som åtgärdas inom 10
arbetsdagar

Andel utprovningar som erbjuds inom 15 arbetsdagar

Arbetsmiljö
Medelpunkten är en
arbetsplats där vi känner
engagemang och trivsel

Medarbetarindex

Ekonomi

Vi uppfyller kraven på en
god ekonomisk hushållning

Andel tid som rollator varit i bruk hos mottagare vid skrotning

Andel tid som rullstolar varit i bruk hos mottagare vid skrotning

Andel uthyrda hjälpmedel

Effektivitet

Andel utleveranser som är recirkulerade hjälpmedel

Andel beställningar ur hyressortimentet som levereras till kund inom
10 arbetsdagar
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Balanskravsresultat

2

0,1

2,4

2019 2020 2021

Senaste tre årens bokförda resultat, realisationsvinster
borträknade (mnkr)

► I årsredovisningen framgår att balanskravet uppnås för 2021 med ett
balanskravsresultat om  2,4 mkr.

► Det finns inga tidigare underskott att täcka.
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Sammanfattande bedömning

Årets resultat
Årets resultat uppgår till 2,4 mkr mot budget 0,8 mkr. Resultatet är i linje med prognosen för helåret.

God ekonomisk hushållning
Vår bedömning är att båda finansiella mål har uppfyllts. När det gäller förbundets sex övergripande
mål som har elva mätetal bedöms fem uppfyllas, fyra delvis uppfyllas och två mål bedöms ej uppfyllas.
Förbundet redovisar ett positivt balanskravsresultat på 2,4 mkr. Vi anser att verksamheten bedrivits så
att direktionens beslutade mål och inriktningar för god ekonomisk hushållning för verksamheterna till
övervägande del har uppnåtts och att verksamheten därmed ur allmän synpunkt kan anses ha bedrivits
enligt god ekonomisk hushållning.

God redovisningssed
Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunalförbundets resultat och ställning.
Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och
god redovisningssed.
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Auktoriserad revisor/certifierad revisor
thomas.hallberg@se.ey.com
070-538 46 17

Thomas Hallberg
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     Revisorerna

Till Direkt ionen samt Kommunfullmäktige i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan,
Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021

Vi har granskat  Kommunalförbundet Medelpunktens (222000-1594) verksamhet  under år
2021. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att
ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Direktionen ansvarar för at t  verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och
rikt linjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för at t  det
f inns en t illräcklig intern kont roll. Utifrån vår granskning gör vi följande bedömningar:

 Vi bedömer sammantaget  att  direkt ionen har bedrivit  verksamheten på ett  ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt t illfredsställande sätt. Räkenskaperna be-
döms i allt väsentligt  vara rät tvisande. Förbundet  uppvisar et t  posit ivt  resultat för
verksamhetsåret .

 Vi bedömer at t  årets resultat  är förenligt  med direktionens mål för god ekonomisk
hushållning i det finansiella perspektivet. Båda två finansiella mål för år 2021 är
uppfyllda.

 Vi bedömer, ut ifrån årsredovisningens återrapportering, at t  verksamhetens utfall
delvis är förenligt  med direkt ionens övergripande mål för verksamheten.

Ansvarsfrihet

Vi t illstyrker at t  direkt ionen för Kommunalförbundet  Medelpunktens beviljas ansvarsfrihet .

Vi t illstyrker at t årsredovisningen för år 2021 godkänns.

VI åberopar följande för vår bedömning:

Vi har genomfört  övergripande granskningar, som innebär läsning av protokoll och samman-
t räffanden med representanter för förbundets ledning.

Följande rapporter har avlämnats under året , för  vilka vi har haft bit räde vid upprättande av
EY;

 Granskning av delårsrapport
 Granskning av årsredovisning

Helsingborg

Bengt  Jönsson                         Alf-Erik Bondesson
utsedd fört roendevald utsedd fört roendevald
revisor revisor
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

BENGT JÖNSSON
Förtroendevald revisor
Serienummer: 19570501xxxx
IP: 192.176.xxx.xxx
2022-04-06 07:52:45 UTC

Alf Erik Bonde Bondesson
Förtroendevald revisor
Serienummer: 19460421xxxx
IP: 155.4.xxx.xxx
2022-04-06 08:01:17 UTC
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Revidering av arbetsmiljöpolicy 

KS/2022/329 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-08-16    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Anna Larsson (M) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Louise Stjernquist (L) 
Johan Ingvarson (MP) 
Leif Löwegren (SD) 
Margareta Widell (M)  ersätter Sandra Kovács (M) 
Barbara Struglics Bogs (KD)  ersätter Fredrik Eljin (KD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Björn Jakobsson (M) 

Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Reinhold Knutsson (S) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Gudrun Zettergren (SD) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-16:45 
  
Paragrafer §148 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Göran Bengtsson (M) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Göran Bengtsson (M)                         
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 2022-08-16    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

 
 
Protokollet justerat den 2022-08-17 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-08-18 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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     KS/2022/329 
§ 148 
REVIDERING AV ARBETSMILJÖPOLICY 
Sammanfattning av ärendet   
En förutsättning för Höganäs kommuns ambition om att vara en attraktiv arbetsgivare är en god 
arbetsmiljö. En god arbetsmiljö skapar inte bara trygga arbetsplatser där olyckor och sjukdomsfall 
förebyggs, utan genererar också välmående och produktiva medarbetare som i sin tur kan leverera god 
service till kommunens alla medborgare. Arbetsmiljöarbetet ska vara en integrerad del i den dagliga 
verksamheten och alla som verkar inom organisationen såsom anställda, förtroendevalda, praktikanter 
och konsulter ska agera föredömligt för att främja en god arbetsmiljö. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 21 juni 2022, § 86, 
Kommunledningskontorets HR-avdelning, tjänsteskrivelse den 20 maj 2022, 
Kommunledningskontorets HR-avdelning, arbetsmiljöpolicy den 20 maj 2022. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att anta arbetsmiljöpolicy för anställda och tillämpliga delar för förtroendevalda. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-09-13 
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
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Revidering av arbetsmiljöpolicy 
Sammanfattning av ärendet 
En förutsättning för Höganäs kommuns ambition om att vara en attraktiv arbetsgivare är en god 
arbetsmiljö. En god arbetsmiljö skapar inte bara trygga arbetsplatser där olyckor och sjukdomsfall 
förebyggs, utan genererar också välmående och produktiva medarbetare som i sin tur kan leverera god 
service till kommunens alla medborgare. Arbetsmiljöarbetet ska vara en integrerad del i den dagliga 
verksamheten och alla som verkar inom organisationen såsom anställda, förtroendevalda, praktikanter och 
konsulter ska agera föredömligt för att främja en god arbetsmiljö. 
 
Beslutsunderlag  
Arbetsmiljöpolicy uppdaterad den 2022-05-20 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige förslås besluta att anta arbetsmiljöpolicy för anställda och tillämpliga delar för 
förtroendevalda. 
 

 

 

 Anne Petäjäjärvi Johansson 
 HR-chef 

 
 Christoffer Nielsen 

  HR-konsult 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige  

Datum: 2022-05-20 

För revidering ansvarar: HR-avdelningen 

Dokumentet gäller för: Höganäs kommuns samtliga verksamheter. Även i tillämpliga 
delar för förtroendevalda  

Dokumentet gäller till och med: Tills vidare 
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ARBETSMILJÖPOLICY 
Höganäs kommunkoncern ska vara en attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare kan 

känna sig trygga och må bra. Genom ett aktivt arbetsmiljöarbete skapar vi 

förutsättningar för friska och produktiva medarbetare. Vi arbetar för att främja hälsa 

och för att motverka ohälsa och sjukfrånvaro så att alla våra medarbetare ska kunna ha 

ett långt och hållbart arbetsliv. 

En arbetsmiljö i framkant 

Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas systematiskt som en integrerad del i det dagliga 

arbetet och genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. Att 

skapa en god arbetsmiljö ställer höga krav på både organisationen och den enskilde 

medarbetaren. I samverkan med våra medarbetare, skyddsombud och fackliga 

representanter arbetar vi kontinuerligt för att förbättra de fysiska, sociala och 

organisatoriska förhållandena på våra arbetsplatser. Genom en god dialog skapar vi 

förutsättningar för en arbetsmiljö som främjar hälsa och förebygger olyckor. 

Uppföljning och kontinuerlig utvärdering av arbetsmiljöinsatserna ska vara ett 

naturligt inslag i alla verksamheter för att säkerställa en ständig förbättring. Det är så vi 

skapar en arbetsmiljö i framkant. 

 

Vi bryr oss om varandra 

Vi är varandras arbetsmiljö och uppträder med omsorg, omtanke och respekt för 

varandra. Detta innebär att all form av kränkande särbehandling som diskriminering, 

trakasserier eller mobbning är oacceptabelt på våra arbetsplatser. Våra medarbetare är 

vår främsta resurs och vi ser olikheter som en tillgång för såväl individens, 

arbetsgruppens och organisationens utveckling. Vi tar ansvar för vår egen och andras 

fysiska, mentala och sociala välbefinnande och signalerar när något inte är bra. 

 

Rehabiliterings- och anpassningsåtgärder ska genomföras med målsättningen att 

medarbetaren ska återfå full arbetsförmåga så snart som möjligt. Insatserna ska 

genomföras i enlighet med kommunkoncernens rutin för rehabilitering samt i dialog 

mellan chef, medarbetare och vid behov även företagshälsovården. Alla parter ska 

aktivt medverka och arbeta för en lyckad rehabilitering.  
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Ansvar 

Kommunkoncernens respektive styrelser och nämnder har det yttersta 

arbetsgivaransvaret och således även huvudansvaret för arbetsmiljön. För att utföra 

arbetsmiljöuppgifterna effektivt behöver de hanteras så långt ut i verksamheten som 

möjligt. Av denna anledning delegeras och fördelas arbetsmiljöuppgifterna till chefer 

på olika nivåer inom organisationen. Vidare ska arbetsgivaren se till så att tillräckliga 

kunskaper, befogenheter och resurser finns för att chefen ska kunna fullgöra sitt 

arbetsmiljöuppdrag. 

 

Varje medarbetare i kommunkoncernen har ett personligt ansvar för arbetsmiljön och 

ska agera föredömligt för att bidra till ett positivt arbetsklimat. Samtliga medarbetare 

ska även följa våra policys, riktlinjer och rutiner samt uppmärksamma och rapportera 

arbetsmiljörisker som upptäcks i arbetet. 

 

Målsättning 

Vår målsättning är att skapa en långsiktigt produktiv verksamhet genom medarbetare 

som känner tillhörighet, inkludering, trivsel och arbetsglädje. Våra arbetsplatser ska 

vara trygga för samtliga medarbetare i både fysiskt och psykosocialt hänseende.  

Våra medarbetare och chefer ska med vägledning av våra styrdokument för 

medarbetarskap och ledarskap få förståelse för vilka förväntningar som finns på dem i 

både sin yrkesroll och som ambassadör för Höganäs kommunkoncern. 

 

Arbetsmiljöarbetet ska präglas av kommunikation och koncerntanke för att möjliggöra 

kunskapsdelning, skapa förståelse för våra olika arbetsmiljöutmaningar och för att 

främja arbetsmiljöarbetet i hela kommunkoncernen. Arbetsmiljölagstiftning utgör 

lägsta godtagbara nivå för arbetsmiljöarbetet, men i Höganäs kommunkoncern siktar 

vi högre än så. Genom löpande utvärdering av kommunkoncernens systematiska 

arbetsmiljöarbete strävar vi efter att ständigt förbättra arbetsmiljön för våra 

medarbetare. Varje förvaltning och bolag ska utöver de centrala arbetsmiljömålen även 

sätta ytterligare arbetsmiljömål som revideras årligen och ligger till grund för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet.  
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-08-16    
 

 

SIGNATUR   
 
  
 

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Anna Larsson (M) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Louise Stjernquist (L) 
Johan Ingvarson (MP) 
Leif Löwegren (SD) 
Margareta Widell (M)  ersätter Sandra Kovács (M) 
Barbara Struglics Bogs (KD)  ersätter Fredrik Eljin (KD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Björn Jakobsson (M) 

Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Reinhold Knutsson (S) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Gudrun Zettergren (SD) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-16:45 
  
Paragrafer §149 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Göran Bengtsson (M) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Göran Bengtsson (M)                         
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Protokollet justerat den 2022-08-17 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-08-18 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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     KS/2022/296 
§ 149 
REVIDERING AV ALKOHOL- OCH DROGPOLICY 
Sammanfattning av ärendet   
Höganäs kommun arbetar för en trygg och säker arbetsmiljö, där medarbetare ska må bra. Missbruk 
påverkar den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön och medför risker. Alkohol- och 
drogmissbruk kan även innebära att kommunens anseende, kvalitet och medborgarnas säkerhet 
äventyras. Höganäs kommuns arbetsplatser ska därför vara alkohol- och drogfria. Kravet på alkohol- 
och drogfrihet gäller alla som finns i verksamheten såsom anställda, förtroendevalda, konsulter, 
praktikanter och studerande. 
 
HR-avdelningen har reviderat nuvarande alkohol- och drogpolicy, för att tydliggöra ansvaret och 
riktlinjerna för verksamheterna.  
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 21 juni 2022, § 87, 
Kommunledningskontorets HR-avdelning, tjänsteskrivelse den 4 maj 2022, 
Kommunledningskontorets HR-avdelning, alkohol- och drogpolicy den 4 maj 2022. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta alkohol- och drogpolicy för anställda och tillämpliga delar för förtroendevalda.  
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-09-13 
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Revidering av alkohol- och drogpolicy 
Sammanfattning av ärendet 
Höganäs kommun arbetar för en trygg och säker arbetsmiljö, där medarbetare ska må bra. Missbruk 
påverkar den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön och medför risker. Alkohol- och 
drogmissbruk kan även innebära att kommunens anseende, kvalitet och medborgarnas säkerhet äventyras. 
Höganäs kommuns arbetsplatser ska därför vara alkohol- och drogfria. Kravet på alkohol- och drogfrihet 
gäller alla som finns i verksamheten såsom anställda, förtroendevalda, konsulter, praktikanter och 
studerande. 
 
HR-avdelningen har reviderat nuvarande alkohol- och drogpolicy, för att tydliggöra ansvaret och 
riktlinjerna för verksamheterna.  
 
Beslutsunderlag  
Alkohol- och drogpolicy daterad 2022-05-04 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige förslås besluta 
att anta alkohol- och drogpolicy för anställda och tillämpliga delar för förtroendevalda.  
 

 

 

 Herman Crespin 
 Kommunchef 

 
 Anne Petäjäjärvi Johansson 

  HR-chef 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige  

Datum: 2022-05-18 

För revidering ansvarar: HR-avdelningen 

Dokumentet gäller för: Höganäs kommuns samtliga verksamheter. Även i tillämpliga delar för 
förtroendevalda  

Dokumentet gäller till och med: Tills vidare 
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SYFTE OCH MÅL 
Det är framför allt för att förhindra skadligt bruk bland våra medarbetare och förtroendevalda 
som Höganäs kommun har en alkohol- och drogpolicy med tillhörande rutin för chefer och 
medarbetare. Syftet är att undvika ohälsa, tillbud, olyckor, onödiga kostnader och att värna 
om en god arbetsmiljö. 

 
Höganäs kommun arbetar för en trygg och säker arbetsmiljö, där medarbetare ska må bra. 
Missbruk påverkar den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön och medför risker. 
Alkohol- och drogmissbruk kan även innebära att kommunens anseende, kvalitet och 
medborgarnas säkerhet äventyras. Höganäs kommuns arbetsplatser ska därför vara alkohol- 
och drogfria. Kravet på alkohol- och drogfrihet gäller alla som finns i verksamheten såsom 
anställda, förtroendevalda, konsulter, praktikanter och studerande. 

 
Målsättningen är också att förebygga riskbruk/missbruk av alkohol och missbruk av droger 
samt skapa en attityd till alkohol och droger som baseras på kunskap, gott omdöme och 
omtanke. Höganäs kommun ska verka för att anställda ska kunna bli fria från missbruk och 
stanna kvar i arbetet istället för att slås ut. Alkohol- och drogfrågan är en arbetsmiljöfråga och 
ska integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Chefer och arbetsledare har en viktig roll 
när det gäller att göra policyn känd för alla. 

 

MÅLGRUPP 
Denna policy med tillhörande rutin för skadligt bruk omfattar samtliga medarbetare och 
förtroendevalda i Höganäs kommun och innebär att alla ska behandlas likvärdigt oavsett 
befattning. Den är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna och 
skyddsombuden. 

 

FÖLJANDE GÄLLER I HÖGANÄS KOMMUN 
• Medarbetare och förtroendevalda får inte inta eller vara påverkade av alkohol eller 

droger under arbetstid.  

• Medarbetare och förtroendevalda avstår helt från att använda droger – såväl på 
arbetet som på fritiden.  

• Den som använder läkemedel som kan påverka arbetsförmågan uppmanas att berätta 
detta för sin närmaste chef, som gör bedömningen om personen under en period 
behöver förändrade arbetsuppgifter. 

• Effektivitet, säkerhet och trivsel på arbetsplatsen ska inte äventyras av alkohol- eller 
drogvanor på fritiden.  

• En medarbetare/förtroendevald som missbrukar alkohol eller andra droger ska ges 
möjlighet till rehabilitering, behandling och vid behov återanpassning till arbetet. 

• En medarbetare/förtroendevald med alkohol- eller andra drogproblem ska ta ansvar 
för och aktivt medverka i sin rehabilitering/behandling för att komma tillrätta med 
sina missbruksproblem. 
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• Höganäs kommun kan bjuda på alkohol om det anses lämpligt, vid representation, 
kursavslutningar, personalfester eller liknande. Serveringen ska vara godkänd av 
ansvarig chef. Serveringen sker endast i samband med mat och alkoholförtäring ska 
vid dessa tillfällen hanteras med omdöme. Servering kan ske i kommunens lokaler 
som är anpassade för sammankomster efter arbetstid. Arbetsgivaren bjuder på max 
två glas vin/öl vid servering av två rätter. Starksprit får inte serveras. Alkoholfria 
alternativ ska alltid erbjudas. Ingen anställd ska behöva dricka alkohol vid 
representation eller vid andra sammankomster. Alla ska avstå från alkohol om det 
finns minsta risk för att förtäringen kan komma att påverka arbetet eller säkerheten.  

 

ANSVAR 
• Chefen/arbetsledaren har ett ansvar att ingripa när det finns misstankar om att en 

medarbetare är påverkad av alkohol eller andra droger.  

• Det är närmaste chef som avgör om en medarbetare är nykter och arbetsför. 
Överträdelse medför att medarbetaren blir hemskickad.  

• Chefen/arbetsledaren har ett ansvar att ta initiativ till åtgärder när misstanke om 
missbruk förekommer. 

• Fackliga företrädare och arbetskamrater bör så tidigt som möjligt uppmärksamma 
närmaste chef om det finns misstankar om missbruk av alkohol – och eller droger 
och medverka till att åtgärder vidtas.  

• Chefen/arbetsledaren har alltid ansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas och att 
förhållanden som rör en medarbetares missbruk bara tas upp med de som är direkt 
berörda. 

• För att underlätta chefens/arbetsledarens förutsättningar att ta sitt ansvar ska 
kommunen kontinuerligt erbjuda utbildning och stöd. 

• Respektive chef är ansvarig för att Höganäs kommuns alkohol- och drogpolicy blir 
känd hos medarbetarna samt att den följs. Nyanställda ska vid introduktionen bli 
informerade om policy och rutiner. 

• Varje enskild medarbetare är skyldig att följa de arbetsmiljö- och ordningsregler som 
gäller på arbetsplatsen. Som medarbetare är du även skyldig att medverka i eventuell 
rehabilitering. Det finns hjälp och stöd att få om du upplever att du eller en 
arbetskamrat är i behov av det. Höganäs kommuns företagshälsovård erbjuder årligen 
ett samtal för alla medarbetare. Samtalet behöver inte bokas via chef och kan 
användas anonymt för att få stöd i att reda ut vilka vägar som finns att gå. 
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