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VÄLKOMMEN 
 
Datum och tid:  2021-10-12, kl 15:00-18:00 
Plats: Sessionssalen 

 

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

 

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

 

Peter Schölander (M) 
Ordförande 
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1. Närvaro och justering   
 

2. Kommunstyrelsens månadsrapport (rapporten kommer 
senare) (KS/2021/9) 

  

Förslag till beslut 
Ordförandeförslag: 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att lägga informationen till handlingarna. 
 

3. Godkännande av delårsrapport 2021 för Höganäs 
kommun (KS/2021/226) 

Föredragande: Sandra / 
Caroline / Maria  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna Höganäs kommuns delårsrapport, 
 
att tillföra kommunledningskontorets exploateringsavdelning 2 mnkr i budget samt 0,9 mnkr 
från budgeterad reserv om totalt 6 mnkr. 
 

4. Godkännande av intern kontrollplan 2022 för 
kommunstyrelsens förvaltningar (KS/2021/98) 

Föredragande: Jeanette 
Liljenberg  

Förslag till beslut 
Arbets- samt kultur- och fritidsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna kommunstyrelsens förvaltningars interna kontrollplaner för 2022. 
 

5. Antagande av detaljplan för del av Höganäs 37:39 m.fl., 
delplan 2B; kv Skymningen i Höganäs, Höganäs 
kommun (KS/2019/407) 

Föredragande: Kaisa 
Diurson  

Förslag till beslut 
Planutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna en mindre förändring av planområde för delplan 2B, 
 
att godkänna granskningsutlåtande för delplan 2B, daterad den 16 september 2021, 
 
att för antagande godkänna planhandlingar för detaljplan för del av Höganäs 37:39 m.fl., delplan 
2B, kv Skymningen, Höganäs kommun, upprättade den 16 september 2021. 
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6. Ändring av detaljplan för del av kv Mars, Bruksskolan 
m.m inför granskning, Höganäs kommun (KS/2020/616) 

Föredragande: Liridon Tetaj  

Förslag till beslut 
Planutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna upprättat utlåtande, daterat den 16 september 2021, 
 
att anta ändring av detaljplan för del av kv Mars, Brukskolan m.m Höganäs kommun, upprättad 
den 16 september 2021 
 

7. Ansökan om planläggning för fastighet Rekekroken 
6:22 (g:a Rekekroksvägen), Höganäs kommun 
(KS/2021/166) 

Föredragande: Liridon Tetaj  

Förslag till beslut 
Planutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja ansökan om planbesked med ett beräknat antagande under kvartal 4 år 2023. 
 

8. Uppföljning av miljöprogrammet 2020 (KS/2020/115) Föredragande: Fredrik 
Seger  

Förslag till beslut 
Miljöutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna miljömålsuppföljningen för 2020. 
 

9. Godkännande av ordningsföreskrifter för torgplatser och 
street food samt taxa för försäljningsplatser 
(KS/2021/416) 

  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna ordningsföreskrifter för torghandel och Street food i Höganäs kommun, 
 
att taxa för försäljningsplatser i Höganäs kommun börjar gälla från och med 1 januari 2022. 
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10. Utvidgning av den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen 2021 (KS/2021/430) 

  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utöka verksamhetsområdet för vatten, spill och i förekommande fall dagvatten för aktuella 
fastigheter i enlighet med bifogad redovisning. 
 

11. Finansiering av lokalkostnader för Vikenskolan etapp 2 
(KS/2021/332) 

  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tillföra utbildningsnämnden 4 187 tkr för 2021 för de ökade lokalkostnaderna, 
 
att effekten av de ökade lokalkostnaderna arbetas in i budget 2021 och framåt 
av kommunledningskontorets ekonomiavdelning,  
 
att finansiera den ökade lokalkostnaden med medel ur hyresfonden. 
 

12. Fastställande av valdistriktsindelning (KS/2021/459)   
Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att fastställa förslag till valdistrikt vid allmänna valet 2022 enligt kommunkansliets förslag 
nummer tre. 
 

13. Beslut om utökat planområde för Brunnbyvallen 
(Eleshult 1:16 m.fl.) (KS/2017/494) 

  

Förslag till beslut 
Planutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utöka befintligt planområdet med del av Skätteskärr 1:8, enligt bifogad karta, 
 
att upphäva planutskottets beslut den 29 september 2020 § 48. 
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14. Antagande av remissvar på regionalt åtgärdsprogram 
för miljömålen 2021-2025 (KS/2021/469) 

  

Förslag till beslut 
Miljöutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta kommunledningskontorets förslag till yttrande som sitt eget, 
 
att förklara beslutet omedelbart justerat. 
 

15. Svar på motion angående boende och sysselsättning 
inom LSS verksamheten i Höganäs kommun 
(KS/2020/476) 

  

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att motionen anses vara besvarad. 
 

16. Redovisning av beslut fattade i kommunstyrelsens 
utskott, samt kommunfullmäktige 

  

Förslag till beslut 
Ordförandeförslag: 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
 

17. Redovisning av delegeringsbeslut   
Förslag till beslut 
Planutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att lägga redovisningen av följande delegationsbeslut till handlingarna. 
 
Delegeringsbeslut 

 KS21191289 KS/2008/275-5    planavtal 
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Delårsrapport 2021 för Höganäs kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) ska kommunen minst en gång per 
räkenskapsår upprätta en delårsrapport. Enligt Kommunallagen (2017:725) ska kommunstyrelsen 
överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige senast två månader efter rapportperiodens slut. 
 
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har sammanställt en delårsrapport för perioden 1 januari 
till 31 augusti 2021 med en prognos för årets resultat. Prognosen för årsbokslutet visar ett resultat på 60,2 
mnkr, exklusive exploateringsintäkter som prognostiseras landa på 38 mnkr. Flera nämnder prognostiserar 
ett överskott jämfört med budget vid årets slut. Totalt uppgår nämndernas prognos till ett överskott om 
11 mnkr jämfört med budget. Årets prognos präglas, likt förra året, av pandemin där kommunen även i år 
får ta emot ökade generella statsbidrag. Detta, i kombination med exploateringsintäkter och delvis 
outnyttjade fonder och reserver gör att finansförvaltningen står för den största delen av den 
prognostiserade positiva avvikelsen jämfört med budget.  
 
Med anledning av de driftkostnader exploateringsenheten haft i pågående exploateringsprojekt under året 
föreslås kommunledningskontorets exploateringsavdelning tillföras 2,9 mnkr i budget. Anslaget finansieras 
via 2 mnkr i för ändamålet avsatta medel och 0,9 mnkr ur budgeterad reserv om totalt 6 mnkr. 
 
Måluppfyllelsen för strategierna i delårsbokslutet är god där 6 strategier av 8 anses nästan uppfyllda och 2 
strategier är helt uppfylld. Det bedöms att kommunen har en god ekonomisk hushållning där 
måluppfyllelsen för verksamheterna är god samtidigt som de finansiella målen är uppfyllda. De finansiella 
målen prognostiseras vara uppfyllda även till helårsbokslutet. 
 
Beslutsunderlag  
Delårsrapport 2021 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige förslås besluta  
 
att godkänna Höganäs kommuns delårsrapport 
 
att tillföra kommunledningskontorets exploateringsavdelning 2 mnkr i budget samt 0,9 mnkr från 
budgeterad reserv om totalt 6 mnkr 
 

 

 Herman Crespin 
 Kommunchef 

 
 Maria Bylund 

  Ekonomichef 
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SAMMANFATTNING  

Snabbare återhämtning och långsammare befolkningsökning, kan sammanfatta hur den svenska ekonomin utvecklas. 
BNP är nu uppe i samma nivåer som gällde före pandemin och SKR har i den senaste skatteunderlagsprognosen reviderat 
upp ökningen något. Skatteunderlaget påverkas förutom av konjunkturen också av befolkningsutvecklingens tillväxt och 
sammansättning. Generellt gäller att landets befolkning utvecklas långsammare än tidigare prognoser. Förstärkningen av 
2021 års skatteunderlag förklaras av den snabbare återhämtningen av konjunkturen. Återhämtningen bedömdes ske först 
2022 och den snabbare återhämtningen innebär att för åren 2022-2024 försvagas tillväxten av skatteunderlaget, samtidigt 
som de tillfälliga coronastöden förväntas avvecklas.  

Höganäs kommun har haft en stabil ekonomisk utveckling där resultaten varit positiva under en lång rad av år. 
Befolkningen har årligen ökat och de överskott som uppstått årligen har använts för att finansiera investeringar i 
kommunen. Höganäs kommun har inga lån som finansierar skattefinansierade investeringar. Det nödvändiga arbetet med 
effektivisering av verksamheterna pågår alltjämt för att möta den demografiska utvecklingen med fler äldre samt fler barn 
och unga, med bibehållen hög kvalitet i verksamheterna. Höganäs kommun ska fortsatt stå sig stark ekonomiskt och 
fortsätta visa på goda verksamhetsresultat. 

Även 2021 blir ett år med ett starkt resultat. Prognosen visar ett överskott om 60,2 mnkr, exklusive 
exploateringsintäkter. Skatteunderlaget för Höganäs bedöms ha en snabbare återhämtning än tidigare bedömningar. Det 
positiva resultatet förklaras dessutom av att anslag för oförutsedda händelser och andra reserver inte bedöms kommer att 
användas. Verksamheterna redovisar i huvudsak en prognos som innebär att verksamhetens kostnader ryms inom befintlig 
budget. Sammantaget prognostiserar verksamheterna ett överskott om 11 mnkr. Pandemin har påverkat hur 
verksamheterna har bedrivits. Många verksamheter har fått ställa om till digitala förutsättningar, till exempel bedrevs 
gymnasieundervisning helt digitalt under ett flertal månader. Resandet har minskat och många möten har genomförts 
digitalt. Sammantaget visar nämndernas analyser att pandemin har inneburit merkostnader men att dessa i huvudsak 
finansierats av regeringens olika stödpaket.  

Måluppfyllelsen för strategierna i delåret är god, två strategier är uppfyllda, och sex strategier anses nästan uppfylla 
strategins mål. De finansiella målen kommer att vara uppfyllda och kommunen och koncernen bedöms ha en god 
ekonomisk hushållning. 

I arbetet med budgeten för kommande planeringsperiod är de ekonomiska förutsättningarna inte lika expansiva som 
årets. Resultatnivåerna planeras till nivåer som möjliggör finansiering av planerade investeringar. Redan innan pandemin 
har arbetet med att möta demografiutmaningen inletts. De demografiska förändringarna framöver medför utmaningar vad 
gäller både finansiering av verksamhet och finansiering av stora investeringsbehov. Därför är ett positivt resultat från 2021 
nödvändigt och vi behöver planera för fortsatt starka resultat framöver. 

 

 

                   Maria Bylund 

                   Ekonomichef  
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

INLEDNING 
Enligt redovisningslagstiftningen ska kommuner minst en gång under varje räkenskapsår upprätta en 
delårsrapport som omfattar verksamheten från årets början. Den ska innehålla en översiktlig redogörelse för 
utvecklingen av kommunens verksamhet och ekonomiska resultat samt lämna upplysningar om förhållanden 
som är viktiga för bedömningen av kommunens ekonomiska ställning. 

Denna delårsrapport har upprättats utifrån kommunens räkenskaper per 31 augusti 2021 samt en prognos för 
helårsresultatet. 

STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN  

Höganäs kommuns styrmodell innebär en styrning med hjälp av mål och resurser. Kommunfullmäktige har 
antagit en vision som består av fem visionsbyggstenar, dessa beskriver var Höganäs vill vara år 2025. För att 
styra mot visionen har åtta strategier valts ut som är kopplade till de fem visionsbyggstenarna. Alla nämnder tar 
fram mål som hör ihop med strategierna och tjänstemännen arbetar fram verksamhetsplaner som är tydligt 
kopplade till nämndernas mål. På så sätt bildas en röd tråd. Det finns även fyra perspektiv medborgare, medarbetare, 
utveckling och ekonomi. Ekonomiperspektivet gäller övergripande på kommunfullmäktigenivå medan de andra tre 
perspektiven är kopplade till strategierna.  

Det övergripande målet för Höganäs år 2025 är vi blir 30 000 invånare. Resan mot 2025 kallar vi "från kol till 
diamant". Devisen är: Höganäs - väl värt att investera i. 

 

VISION OCH EKONOMISK ANALYS 

Fem visionsbyggstenar har tagits fram och som berättar om var Höganäs vill vara år 2025. 

 

Dessa fem är: 

Full fart inom och till Höganäs 
Internationell kunskapskraft 
Upplevelsemotorn Höganäs 
Växande småstadscharm 
Långsiktigt hållbart Höganäs 
 

Du kan läsa mer om kommunens fem visionsbyggstenar på hemsidan www.hoganas.se/vision 
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 
De finansiella målen tillsammans med styrmodellen ska skapa förutsättningar för en god ekonomisk 
hushållning för kommunen. Måluppfyllelsen för strategierna i delåret är god, sex av åtta anser att de uppfyller eller 
nästan uppfyller strategins mål och en anses vara på god väg och arbetar i rätt riktning. De finansiella målen är 
uppfyllda och utifrån de prognoser som gjorts, görs därför bedömningen att verksamheterna arbetar utifrån 
kommunfullmäktiges vision och strategier och att god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.  

Koncernens bolag tar fram mål för att uppfylla kommunfullmäktiges vision och strategier samt ägardirektivens 
krav på ekonomiska mål från och med 2020 - för att bolagen ska bidra till god ekonomisk hushållning för 
koncernen. Tolv av tretton bolagsmål anses uppfyllda eller nästan uppfyllda. 
 
UPPFÖLJNING 
Alla strategier och mål följs upp och bedöms utifrån fyra färger: 
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VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING  

Kommunfullmäktige har fastställt två finansiella mål för att bidra till en god ekonomisk hushållning.  

 1) Kommunen ska redovisa ett resultat inklusive finansnetto och del av outnyttjade 
reserver, i förhållande till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.  

Målet för 2021 är ett resultat på 1,4 %, vilket motsvarar 22 mnkr. Prognosen, exklusive 
exploateringsintäkter, för helåret visar ett mycket starkt resultat på cirka 60 mnkr. Detta motsvarar 3,8 % 
av kommunens prognostiserade skatteintäkter och generella statsbidrag för 2021. Exkluderas de tillfälliga 
stimulansmedlen från staten gällande covid-19 skulle det prognostiserade resultatet istället landat på 42 
mnkr, vilket motsvarar 2,7 % av skatteintäkter och generella bidrag.  
Det finansiella målet för året tar inte hänsyn till exploateringsintäkter. Exploateringsintäkterna är inte 
kopplade till den löpande verksamheten och ska därför inte intecknas i den löpande verksamhetens 
resultat. 

 2) Självfinansiering av investeringar inom skattefinansierad verksamhet. Undantag 
kan göras för större investeringsprojekt.   

Samtliga investeringar inom skattefinansierad verksamhet är självfinansierade.  

 

UPPFÖLJNING AV GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 
De finansiella målen är uppfyllda och utifrån de prognoser som gjorts, görs därför bedömningen att 
verksamheterna arbetar utifrån kommunfullmäktiges vision och strategier och att god ekonomisk hushållning för 
kommunen kommer att uppnås. 
  För att nå en god ekonomisk hushållning för hela koncernen har Höganäs Omsorg AB, Höganäshem AB samt 
Höganäs Energi AB, utifrån fullmäktiges vision och strategier, definierat mål och riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning. Utifrån de prognoser som gjorts, görs därför bedömningen att bolagen arbetar utifrån 
kommunfullmäktiges vision och strategier och att god ekonomisk hushållning för koncernen kommer att uppnås. 
 
PROGNOS OCH BUDGETFÖLJSAMHET  
Höganäs kommun redovisar ett prognostiserat överskott på cirka 69 mnkr. Resultatet inklusive 
exploateringsintäkter innebär ett sammanlagt överskott om 98 mnkr. Överskottet redovisas främst på 
finansförvaltningen, vilket huvudsakligen förklaras av ett starkt skatteunderlag, outnyttjade fonder och reserver 
samt exploateringsintäkter. Även flera nämnder prognostiserar överskott, totalt 11 mnkr. De prognostiserade 
positiva avvikelserna beror främst på vakanser men även på lägre kapitalkostnader och högre intäkter än 
budgeterat.  

EFFEKTER AV CORONAPANDEMIN  
Per siste augusti har nämnderna haft merkostnader hänförliga till coronapandemin på cirka 8,5 mnkr. 
Socialförvaltningen står för den stora delen av merkostnaderna där material och skyddsutrustning utgör den 
största posten.  

Samtidigt bedömer förvaltningarna att uteblivna intäkter under perioden uppgår till knappt 1,5 mnkr. Det är 
främst kultur- och fritidsförvaltningen som tappar intäkter i form av bland annat lokalhyror. Även 
socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har tappat intäkter under perioden, främst på grund av 
uteblivna tillsynsavgifter.  

Under året sker ingen kompensation för merkostnader från Socialstyrelsen, likt den kompensation som kunde 
sökas under 2020. Däremot har ersättning för merkostnader för december månad 2020 intäktsförts under 2021, 
i enligt med RKR:s yttrande då beslut om ersättning fattades först under 2021. Då fattades samtidigt beslut om 
att ersätta kommunen till 100 % för de merkostnader som var återsökningsberättigade. Ersättningen uppgick till 
cirka 6 mnkr. Utöver detta har kommunen fortsatt ersatts för sjuklönekostnader under året. Vid utgången av 
augusti uppgår dessa till 3,6 mnkr. Prognostiserad ersättning via generella statsbidrag kopplade till pandemin 
bedöms vid årsskiftet uppgå till 18 mnkr.   
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PROGNOS FÖR HELÅR 2021 EXKLUSIVE EXPLOATERING 

MNKR 
 

Budget 2021  
Prognostiserat utfall helår 

2021  
Avvikelse prognos 

jämfört med budget 

Kommunfullmäktige -2,3 -2,3 0,0 

Valnämnd -0,1 -0,1 0,0 

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

Överförmyndarnämnd -3,7 -3,7 0,0 

Kommunstyrelse -292,9 -288,7 4,2 

Bygg- och miljönämnd* -1,5 -1,2 0,3 

Utbildningsnämnd -685,3 -681,8 3,5 

Socialnämnd -499,9 -496,8 3,1 

Finansförvaltningen exkl. exploatering 1 486,7 1 535,8 49,1 

RESULTAT 0,0 60,2 60,2 

FINANSFÖRVALTNINGEN exklusive exploateringsintäkter 
 

Område Budget Prognos Avvikelse  

Pensionskostnader 49,7 40,0 9,7  

Skatteintäkter och generella bidrag -1 539,0 -1 575,1 36,1  

Oförutsedda behov KF 10,0 0,0 10,0  

Hyresfond 9,2 4,8 4,4  

Reserv 6,0 0,9 5,1  

Utdelning kommunala bolag -18,0 -21,0 3,0  

Exploateringskostnader 0,0 9,1 -9,1  

Budgeterat resultat 10,3 0,0 10,3  

Innovationsfonden 1,0 1,0 0,0  

Övrigt -15,9 4,5 -20,4  

Utfall -1 486,7 -1 535,8 49,1  

FINANSFÖRVALTNINGEN inklusive exploateringsintäkter   
Exploatering 0,0 -38,0 38,0  

Utfall -1 486,7 -1 573,8 87,1  

 

Prognosen innebär ett överskott per utgången av året på 60,2 mnkr exklusive exploatering, 98,2 mnkr 
inklusive exploatering. Några nämnder visar på en avvikelse jämfört med budget, samtliga en positiv sådan, och 
det är kommunens finansförvaltning som står för den största delen av det prognostiserade överskottet. Per siste 
augusti redovisas ett utfall för kommunen på 148,4 mnkr. Motsvarande period 2020 var utfallet 97 mnkr och 
bokslutsresultatet var 55,9 mnkr.  

Kommunen prognostiserar ett lika starkt resultat som prognostiserades i juni, inklusive exploatering. Prognosen 
exklusive exploatering är starkare än prognosen i juni och beror främst på att nämnderna prognostiserar ett 
starkare resultat. Tillsammans visar nämndernas prognos på en positiv avvikelse på 11 mnkr jämfört med 4 
mnkr i juni.  
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INVESTERINGAR  
Av totalt budgeterade investeringsutgifter för året på 223,9 mnkr prognostiseras att 157,2 mnkr att utbetalas 
under året. Detta innebär en genomförandegrad på 70 % och att utgifter på 66,7 mnkr kommer att utbetalas 
senare än under året. Avvikelsen beror bland annat på att byggnationen av överföringsledningen i södra Viken 
kommer påbörjas först under hösten. Prognosen innebär att 17,5 mnkr av budgeterade investeringsutgifter för 
det här projektet föreslås flyttas till nästa år. Kostnaderna för byggnation av Vikenskolan prognostiseras bli lägre 
än budgeterat vilket innebär att projektet visar en positiv avvikelse, jämfört med budget, på 10 mnkr. Den nya 
tennishallen beräknas hålla budget och stå klar i november i år.  

 

BALANSKRAVSRESULTAT 
I enlighet med LKBR 11 kap. 10 § ska förvaltningsberättelsen innehålla upplysningar om 
balanskravsresultatet. Balanskravsutredningen syftar till att rensa årets resultat från poster som inte är hänförliga 
till den egentliga verksamheten. Enligt RKR:s rekommendation R17, delårsrapport, ska i delårsrapportens 
förvaltningsberättelse en bedömning av balanskravsresultatet vid utgången av året göras.  

Höganäs kommun har inga balanskravsunderskott från tidigare år att återställa och bedömningen är att 
kommunen inte heller kommer att ha ett negativt balanskravsresultat att reglera vid utgången av året. 
Reduceringen av realisationsvinst avser försäljning av en fastighet. 

 

BALANSKRAVSUTREDNING  
DELÅR 2021 2020 

ÅRETS RESULTAT ENLIGT RESULTATRÄKNINGEN 98,2 90,3 

Reducering av samtliga realisationsvinster (-) -6,3 0,0 

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjligheten (+) 0,0 0,0 

Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjligheten (+) 0,0 0,0 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper (+/-) 0,0 0,0 

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper (-/+) 0,0 0,0 

ÅRETS RESULTAT EFTER BALANSKRAVSJUSTERING 91,9 90,3 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv (-) 0,0 0,0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv (+) 0,0 0,0 

BALANSKRAVSRESULTAT 91,9 90,3 
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KASSALIKVIDITET  
Kassalikviditeten per siste sista augusti är 66 %. Kassalikviditeten visar hur kommunens 
omsättningstillgångar förhåller sig till de kortfristiga skulderna och är ett mått på kommunens betalningsförmåga 
på kort sikt. Per utgången av augusti är kommunens kortfristiga skulder högre än omsättningstillgångarna. 
Kommunkoncernen visar en kassalikviditet på 99% vilket är mer än motsvarande period förra året. Den 
förbättrade kassalikviditeten beror främst på lägre investeringsutgiften jämfört med föregående år.  

  Den demografiska utvecklingen ställer höga krav på verksamheten och investeringsbehoven är omfattande. De 
prognostiserade utbetalningarna för investeringar kommer att belasta kommunens likviditet betydligt de närmsta 
åren. 

SOLIDITET 
Soliditet är ett mått som visar hur stor del av kommunens totala tillgångar som är finansierade med egna 
medel. Hög soliditet visar att kommunen har en stark långsiktigt finansiell handlingsberedskap.  

  Per siste augusti i år uppgick kommunens soliditet till 67 % jämfört med 64 % motsvarande period förra året. 
Höganäs kommun har därför fortsatt en stark solid ställning. Soliditeten, inklusive totala pensionsförpliktelser, är 
56 %. Kommunkoncernens soliditet uppgår till 55 % vilket är lika högt som motsvarande period föregående år.  

  Nyckeltalen kassalikviditet och soliditet bör alltid analyseras tillsammans. Både kassalikviditeten och soliditeten 
har förbättrats sedan samma period föregående år. Detta är ett resultat av att investeringsutgifterna inte varit lika 
höga i år som föregående år, samtidigt som kommunen uppvisar ett starkt resultat som stärker soliditeten.  

 

 
 

 

KOMMUNKONCERNENS EKONOMISKA STÄLLNING OCH UTVECKLING 
I koncernen Höganäs kommun ingår de helägda bolagen Höganäs Energi AB, AB Höganäshem, Höganäs 
Omsorg AB, Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32, Hotell Strandbaden Höganäs AB, Höganäs kommun 
Örestrandsanläggningen AB, Höganäs Mark och exploatering AB samt Norra Höganäs Markutveckling AB.  

Resultatet per den siste augusti visar på 170,1 mnkr och koncernen har fortsatt god ekonomi. Samtliga helägda 
bolag prognostiserar ett positivt resultat.  

 

 

2017 2018 2019 2020 2021
Soliditet kommunen 65% 67% 65% 64% 67%

Kassalikviditet kommunen 132% 110% 86% 60% 66%

Soliditet koncernen 55% 54% 55% 55% 55%

Kassalikviditet koncernen 129% 89% 88% 76% 99%
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AB HÖGANÄSHEM 
Ordförande: Péter Kovács (m)  VD: Jesper Månsson 

 

Resultatet per siste augusti är 15,3 mnkr vilket ligger över budget. Den positiva prognosen beror främst på lägre 
kostnader på grund av nya bättre avtal och låga räntekostnader. Under året kommer bolaget att investera 
cirka 91 mnkr, varav nyproduktion på Steglinge, Polaris och Kolonien utgör cirka 60 mnkr. Resterande 31 mnkr 
avser underhåll- och renoveringsprojekt. Bland annat installerar vi fjärrvärmeväxlare i Jonstorp, konverterar 
Sälgen till trygghetsboende och nyinstallerar fjärrvärme på Verkstaden. I juli och augusti har det varit inflyttning 
på Steglinge i 15 nybyggda radhuslägenheter. Bolaget beräknar att även helårets resultat blir något högre än 
budgeterat. 

Investeringarna under året kommer att bli lägre än budgeterat då några projekt har flyttats fram till 2022 bland 
annat renoveringen av Verkstaden och nybyggnation på Månstorp 12 på grund av överprövning. 

Bolaget har två ekonomiska krav genom ägardirektivet. Dels ska den långsiktiga avkastningen på justerat eget 
kapital uppgå till riskfri ränta plus 1 % (9,2 mnkr) och dels ska den justerade soliditeten uppgå till minst 30 %. 
Prognosen indikerar ett helårsresultat om cirka 15,3 mnkr där den justerade soliditeten är 68 %. 

 

 

STRATEGI STYRELSEMÅL 

Arbetsgivare i framkant     Att få motiverande medarbetare som har en hög vilja att 
rekommendera företaget. 

Bolaget har under året infört temperaturmätning i ett led att belysa arbetsklimatet och att utföra kontinuerliga 
mätningar. Mätningarna sammanfattas i två kategorier, arbetstemperatur och eNPS. Vår eNPS - Employee Net 
Promoter Score - som beskriver i vilken grad medarbetarna är ambassadörer för vår organisation- ligger på 70 %, 
vilket är mycket bra enligt index. Temperaturen ligger på 86 % vilket även det är ett bra resultat. 

Utveckla dialog och service 

 

 

   Vi fokuserar på kundernas behov genom vänligt bemötande, 
proaktivt agerande och professionell service. Därigenom ökar vi vårt 
förtroendekapital och stärker vårt varumärke.  

Vi utför löpande hyresgästenkäter genom Scandinfo och lever upp till målet om minst 41 % helnöjda kunder. Vi 
ligger just nu på 42,3 %. Procentsatsen avser de kunder som gett oss 5 av 5 i betyg. 81 % av våra hyresgäster är 
nöjda eller helnöjda, vilket innebär att de gett verksamheten 4 eller 5 i betyg. 

Stärkt social hållbarhet 

 

 

   Höganäshem ska delta i utvecklingen av bostadsområden med olika 
profiler och karaktär där den boendespecialiserade kommunens 
förutsättningar och målgrupper prioriteras. 

Vi följer vår plan för nyproduktion av lägenheter., hittills har vi färdigställt ca 180 lägenheter och har 48 lägenheter i 
produktion. 
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HÖGANÄS ENERGI AB  
Ordförande: Ulf Holmqvist  VD: Benny Ulmestig 

 

Resultatet per sista augusti blev 28,2 mnkr, att jämföra med 21,3 mnkr samma period förra året och en budget 
på 14,7 mnkr. Av resultatet kommer 15,6 mnkr från elnät, 7,9 mnkr från fjärrvärme och 4,6 mnkr från fiber. 

Affärsområde Elnät överstiger budgeterat resultat med 6,3 mnkr. Den positiva avvikelsen beror nästan 
uteslutande på nettoomsättningen – vi har levererat mer el än förväntat - vilket delvis beror på att temperaturen 
hittills varit kallare än föregående år. Vi tror också att vi ser en pandemieffekt. Att våra kunder varit hemma i 
markant större utsträckning än normalt leder till större elförbrukning i hemmen. 

När det gäller affärsområde Fjärrvärme når vi ett resultat per sista augusti som är 4,9 mnkr högre än budget. 
Avvikelsen beror i sin helhet på lägre kostnader än budgeterat, tack vare en exceptionellt god tillgång på 
spillvärme från Höganäs AB. Utfallet för affärsområde Fiber är 2,2 mnkr högre än budgeterat resultat på 2,4 
mnkr och beror i allt väsentligt på markant fler fiberanslutningar än förväntat, varav flera till ordinarie pris i 
stället för kampanjpris. 

 För elhandelsbolaget blev resultatet per sista augusti 2,1 mnkr vilket är 1,5 mnkr mer än budget och 0,6 mnkr 
mer än föregående år. De höga elpriserna på marknaden har drivit upp både intäkter och kostnader. Eftersom vi 
jobbar med fasta påslag gentemot kund får det dock ingen direkt påverkan på resultatet utan den positiva 
budgetavvikelsen beror på högre försäljningsvolymer än förväntat. 

När nu två tertial har passerat ser vi tydligt att vi är på väg att avsluta året 2021 med resultat som överstiger både 
förväntningar i budget och föregående år. Då ska noteras att redan 2020 var ett starkt år för våra bolag. De fina 
resultaten kommer av en oväntat hög försäljningsomsättning för både el och fjärrvärme. Detta beror dels på 
lägre temperaturer än föregående år men vi ser också en pandemieffekt där hemarbete och ”svemester” driver 
upp omsättningen i en boende- och turismkommun som Höganäs. En mycket god tillgång på spillvärme från 
Höganäs AB höjer resultatet ytterligare, och ser ut att bestå året ut. Slutligen noterar vi att försäljningen av 
solceller har kommit igång under året och fått en lysande start. 

Vår prognos för helåret är att både Höganäs Energi AB och Höganäs Energi Handel AB kommer att göra 
helårsresultat markant över budget. Investeringar och planlagt arbete löper på enligt plan och vi ser inget 
framför oss som bör generera större avvikelser från investeringsbudgeten. 

STRATEGI STYRELSEMÅL 

Arbetsgivare i framkant    Motiverade medarbetare som förstår helheten och känner till 
verksamhetens vision och mål 

Vi arbetar med veckovisa personalmätningar via verktyget Winningtemp. Dessa visar att våra medarbetare 
upplever en stor arbetsglädje och är nöjda med sin arbetssituation. Vi ligger väl över index gällande dessa 
aspekter. Tittar vi på delaktighet och teamkänsla så ser vi att vi tappar något, vilket vi uppfattar som en effekt av 
pandemi och hemarbete. Vårt totala indexvärde i personalmätningarna landar på 7,5 (per 26 augusti 2021) vilket 
kan jämföras med snittet på 7,4. 

Utveckla dialog och service      Det hjälpsamma energibolaget ska ge service i framkant 

Resultatet från senaste NKI-undersökningen som gjordes i maj 2021 blev 82 % för Höganäs Energi. Siffran anger 
andelen kunder som totalt sett är nöjda med Höganäs Energi som energibolag. Att vi inte fullt ut når vårt mål på 
85 % bedömer vi beror dels på minskade kundkontakter på grund av pandemin, dels på de exceptionellt höga 
elpriserna hittills i år vilka påverkar kundens syn på oss trots att marknadens priser är bortom vår kontroll. 

Ligger de höga elpriserna kvar bedömer vi att NKI kommer att sjunka ytterligare. Inte bara för Höganäs Energi utan 
för branschen som helhet. För att möta detta kommer vi att se över hur vi kommunicerar kring just elpriserna. 

Förverkliga miljömässig hållbarhet    Uppnå högt spillvärmenyttjande från Höganäs Sweden AB i vårt 
fjärrvärmenät 

Det har hittills 2021 varit mycket bra fart i fjärrvärmeproduktionen och andelen utnyttjad spillvärme hittills i år (per 
sista juli) är 97 %. Spillvärmeleveranserna från HSAB ligger i topp och beräknas fortsätta göra så en tid. Vi har i 
nuläget långt mer spillvärme än vad nätet kräver 
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HÖGANÄS OMSORG AB  
Ordförande: Ingemar Narheim (m) VD: Viweca Thoreson 

Resultatet per den sista augusti är ett överskott på 4,7 mnkr, men då ersättning för Corona-kostnader och 
sjuklönekostnader upphör, samt att heltid som norm införs under hösten bedöms kostnaderna resten av året 
ligga på en betydligt högre nivå. Prognosen för helåret är att resultatet blir en vinst på 1,0 mnkr före skatt. 
Höganäs Omsorg AB ska enligt ägardirektivet ha en soliditet på 25 %. Då bolaget inte genererar några större 
vinster är det svårt att nå upp till en soliditet på 25 %. Bolagets soliditet har de senaste tre åren varit 19 % vilket 
också är det som förväntas under 2021. 

Höganäsenhetens korttidsplatser avvecklades från den 1 april i år, anledningen är att Region Skåne valt att inte 
förlänga avtalet. Samtidigt har arbetssättet "trygg hemma" införts vilket innebär att olika personalkategorier 
arbetar tvärprofessionellt för att skapa en trygg hemgång från sjukhuset. Syftet är att omsorgstagaren så snabbt 
som möjligt ska återfå tidigare funktionsförmåga samt minska risken för återinläggning på sjukhuset. 

 

 

STRATEGI STYRELSEMÅL 

Arbetsgivare i framkant     Trygga och självständiga medarbetare 

I årets medarbetarundersökning uppgick det sammanvägda HME-resultatet inom HOAB till 80. Föregående år låg 
resultatet på 85. Resultatet ligger på samma nivå som det sammanvägda resultatet för hela kommunkoncernen. 
Det som utmärker sig positivt är att man känner meningsfullhet i sitt arbete och att medarbetarna vet vad som 
förväntas av dem i deras arbete. De något lägre värdena handlar om utveckling och lära nytt i sitt arbete. 

Den korta sjukfrånvaron är 4,3% (4,8%) och långtidsfrånvaron är 4,0% (4,9%). Måttet avser perioden januari-juli. 

Införande av heltidsarbete som norm inom Höganäs Omsorg AB ska vara klart den 1 november i år. Berörda 
medarbetare har haft möjlighet att välja om de vill öka sin tjänstgöringsgrad till heltid. Många medarbetare har 
fått utbildning i bemanningsekonomi. Ett nytt schema- och bemanningssystem införs i samband med införandet. 

Utveckla dialog och service  Självständiga medborgare 

Mätning av andel inom äldreomsorgen som känner sig delaktiga genomförs normalt under våren i den nationella 
undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. Detta år har är vid enkäten skjutits fram till hösten vilket 
innebär att resultatet inte kommer att presenteras förrän våren 2022. För att få ett värde på mätetalet kommer 
biståndshandläggarna under hösten att ställa frågan till brukarna vid sina uppföljningar av individbesluten. 

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

Vid Hemvårdens hus har det byggts nya laddplatser och vid nyanskaffning av fordon följs kommunens 
tjänstefordonspolicy. Verksamheterna har tillgång till cyklar och elcyklar. 20 nya elcyklar har införskaffats. 

  Minska energianvändningen 

Under året genomförs ett pilotprojekt på ett vårdboende i Höganäs tillsammans med NSR. Utfallet förväntas ge 
flera fördelar och ytterligare vårdboenden kan sedan följa genomfört projekt och minska sin resursförbrukning. 

I planeringen framåt ska miljöombud utses och utbildas. 

  Höganäs Omsorg AB bidrar till en bättre miljö 

Utvecklingen av HOAPP gör att information är mer tillgänglig. 

Utvecklingsrådet kommer behandla frågan om mobil omsorg under hösten. Lifecare mobil omsorg möjliggör för 
omvårdnadspersonalen att läsa och skriva i den sociala dokumentationen via mobiltelefon 

Stärkt social hållbarhet  Trygga medborgare 

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet mäts i Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen". Denna undersökning är framflyttad på grund av pandemin och resultatet kommer först under 
våren 2022. För att få ett värde på mätetalet kommer biståndshandläggarna från Socialförvaltningen under 
hösten ställa frågan till omsorgstagarna vid uppföljningarna av individbesluten. Brukarundersökning av andel 
nöjda med bemötande inom LSS kommer att genomföras under hösten 2021. Ökat antal Delaktighetslingor 
genomförs också under året där trygghet och bemötande finns med som tema. 
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RESULTATRÄKNING 
                                                Kommunkoncernen                                               Kommunen 

MNKR DELÅR 

2021 

BOKSLUT 

2020 

DELÅR 

2020 

DELÅR 

2021 

BOKSLUT 

2020 

DELÅR 

2020 

BUDGET 

2021 

PROGNOS 

2021 

Verksamhetens 
intäkter 514,4 734,3 441,7 278,9 420,9 269,4 354,0 348,8 

Jämförelsestörande 
intäkter 37,0 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0 0,0 44,0 

Verksamhetens 
kostnader -1 319,8 -1 984,8 -1 242,6 -1 186,2 -1 783,0 -1 131,7 -1 813,0 -1 806,9 

Jämförelsestörande 
kostnader 0,0 -40,4 0,0 0,0 -40,4 0,0 0,0 0,0 

Avskrivningar -101,1 -116,2 -83,0 -56,6 -73,4 -48,4 -87,0 -87,0 

Verksamhetens 
nettokostnader -869,5 -1 407,1 -883,9 -926,9 -1 475,9 -910,7 -1 546,0 -1 501,1 

Skatteintäkter 861,7 1 227,2 823,0 861,7 1 227,2 823,0 1 265,0 1 289,9 

Generella statsbidrag 
och utjämning 191,9 285,8 178,5 191,9 285,8 178,5 274,0 287,4 

Verksamhetens 
resultat 184,1 105,9 117,6 126,7 37,1 90,8 -7,0 76,2 

          

Finansiella intäkter 1,8 3,0 0,5 22,8 20,4 7,5 18,0 23,0 

Finansiella kostnader -5,4 -8,9 -5,4 -1,1 -1,6 -1,2 -1,0 -1,0 

Resultat efter 
finansiella poster 170,1 100,0 112,7 148,4 55,9 97,1 10,0 98,2 

Extraordinära  

poster  0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 170,1 100,0 112,7 148,4 55,9 97,1 10,0 98,2 
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BALANSRÄKNING  
 Kommunkoncernen Kommunen 

MNKR 
DELÅR 
2021 

BOKSLUT 
2020 

DELÅR 
2020 

DELÅR 
2021 

BOKSLUT 
2020 

DELÅR 
2020 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

IMMATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1,1 6,4 4,3 0,0 0,0 0,0 

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar  2 940,8 2 933,5 2 713,8 1 562,4 1 524,1 1 443,7 

Maskiner och inventarier  142,0 69,2 53,3 51,7 48,5 47,5 

Övriga materiella anläggningstillgångar  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SUMMA MATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 3 082,8 3 002,7 2 767,1 1 614,1 1 572,6 1 491,2 

FINANSIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 26,6 17,4 22,0 58,5 49,5 57,3 

Bidrag till infrastruktur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Omsättningstillgångar       

Förråd  21,1 21,1 4,5 18,0 17,9 2,3 

Fordringar  172,1 179,8 158,4 126,0 87,5 103,5 

Kassa och bank  280,5 214,9 240,9 47,5 20,6 64,7 

Summa omsättningstillgångar 473,7 415,8 403,8 191,5 126,0 170,5 

SUMMA TILLGÅNGAR 3 584,2 3 442,3 3 197,2 1 864,1 1 748,1 1 719,0 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER       

Eget kapital       

Årets resultat  170,1 100,0 112,7 148,4 55,9 97,1 

Resultatutjämningsreserv  0,0 0,0 1 630,2 0,0 0,0 0,0 

Övrigt eget kapital  1 784,0 1 684,0 0,0    1 102,8 1 046,9 1 006,0 

Summa eget kapital 1 954,1 1 784,0 1 742,9 1 251,2 1 102,8 1 103,1 

Avsättningar       

Avsättning för pensioner och liknande 
förpliktelser  52,0 48,5 47,9 44,6 41,0 41,3 

Andra avsättningar  115,6 115,8 89,0 26,6 27,0 27,0 

Summa avsättningar 167,6 164,3 136,9 71,2 68,0 68,3 

Skulder       

Långfristiga skulder 1 006,1  941,3 791,4 279,5 275,8 267,3 

Kortfristiga skulder 456,4  552,7 526,0 262,2 301,5 280,3 

Summa skulder 1 462,5 1 494,0 1 317,4 541,7 577,3 547,6 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 3 584,2 3 442,3 3 197,2 1 864,1 1 748,1 1 719,0 

Panter och därmed jämförliga 
säkerheter 

   
 

 
 

Ställda säkerheter (fastighetsint.) 292,2 292,2 315,9 0,0 0,0 0,0 

Ansvarsförbindelser       

Pensionsförpliktelser som inte har 
upptagits bland skulderna eller 
avsättningarna 209,8 211,4 250,6 209,8 211,4 250,6 

Övriga borgensförbindelser       

Borgensförbindelser 116,2 116,1 141,2 877,6 860,5 807,2 

Övriga ansvarsförbindelser 0,2 24,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
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KASSAFLÖDESANALYS 

 

 

 

MNKR 
NOT 

DELÅR 

2021 

BOKSLUT 

2020 

DELÅR 

2020 

BUDGET 

2021 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Årets resultat  148,4 55,9 97,1 29,0 

Justering för ej likviditetspåverkande poster 3 59,2 114,0 47,3 87,0 

Övriga likviditetspåverkande poster 4 -1,2 -0,3 0,0 0,0 

MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV 
RÖRELSEKAPITAL 

 
206,4 169,9 144,4 116,0 

Förändring av periodiserade anslutningsavgifter  -1,5 7,2 -1,3 0,0 

Förändring av kortfristiga fordringar  -38,5 36,1 16,9 0,0 

Förändring av förråd och varulager  -0,1 -15,9 -0,2 0,0 

Förändring av kortfristiga skulder  -39,4 10,1 -11,1 -11,0 

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  126,9 207,4 148,7 105,0 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

Investering i immateriella anläggningstillgångar  0,0 0,0 0,0 0,0 

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar  0,0 0,0 0,0 0,0 

Investering i materiella anläggningstillgångar  -101,7 -325,3 -187,8 -66,0 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  6,5 29,2 2,1 0,0 

Investering i kommunkoncernföretag  0,0 -2,0 -2,0 0,0 

Försäljning av kommunkoncernföretag  0,0 18,5 0,0 0,0 

Förvärv av finansiella tillgångar  -9,0 -13,9 0,0 0,0 

Avyttring av finansiella tillgångar  0,0 14,4 11,1 0,0 

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
 

-104,2 -279,1 -176,6 -66,0 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Nyupptagna lån  5,2 69,0 69,0 0,0 

Amortering av skulder för finansiell leasing  -0,5 0,0 0,0 0,0 

Amortering av långfristiga skulder  0,0 0,0 0,0 0,0 

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  
4,7 69,0 69,0 0,0 

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR      

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 

Gång- och cykelväg (Nyhamnsläge-Brunnby-Arild) 

 

-0,5 -1,0 -1,0 0,0 

ÅRETS KASSAFLÖDE  
26,9 -3,7 40,1 39,0 

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN  20,6 24,6 24,6 65,0 

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT  47,5 20,6 64,7 104,0 
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MEDBORGARE 
Strategi: Stärk skolans bredd och spets 
Bygg en stabil kunskapsgrund och för lärande i de lägre åldrarna, spetsa och profilera i de högre åldrarna och då med koppling 
till näringsliv. Skapa samarbeten där förskola och skola möter näringsliv, universitet/högskola och föreningar. 
Önskad effekt 
Skolans anseende hos medborgare och företagare är högt. 

Uppföljning i delåret:  

I Höganäs kommun går 87 % av barn i åldern 1-5 år i förskola, vilket är högre än riksgenomsnittet. Det 
finns ett medvetet arbete för att få fler barn till förskolan då vi ser att ett högt deltagande i förskolan bidrar till 
goda förutsättningar för ett livslångt lärande. 

I januari startade Pålstorpsskolan, en resursskola med inriktning på elever med NPF (Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar). Skolans möjlighet att erbjuda eleverna undervisning i samtliga ämnen samt en lärmiljö 
anpassad utifrån deras behov är ett exempel på framgångsrik undervisning för hela barnet hela vägen. 

Andelen elever i år 9 som våren 2021 var behöriga till yrkesprogram var 86,5%, motsvarande nationell andel för 
kommunal grundskola var, enligt Koladas mest aktuella siffor daterade 2020, 83 %.  

Kullagymnasiet har breddat sin idrottsprofil och erbjuder eleverna e-sport på schemat. E-sporten är en allt större 
sport som omsätter stora summor, både avseende utövande och spelutveckling. Skolan har samtidigt också 
spetsat till sitt samarbete med fotbolls-, padel- och ishockeyklubbar för att ge eleverna bästa förutsättningar att 
satsa på både sin skola och sin sport. 

Business Friday, är en nyhet som innebär att elever på Kullagymnasiet besöker företag i deras näringslokaler. 
Detta kompletteras med företagarbesök på skolan och samverkan med kommunens olika förvaltningar och 
bolag. Satsningen vill ge eleverna en bättre bild av branscher, yrkesroller och framtidsmöjligheter. Från och med 
innevarande läsår erbjuds eleverna i årskurs 3 en mentor från kommun eller företag, där yrkesroller och 
förväntningar kan diskuteras. Andelen gymnasieelever som hade grundläggande behörighet till universitet och 
högskolan inom 3 år var våren 2020 58,1%, vilket är högre än nationellt som var 45,6% för kommunala 
gymnasium och 53,4 för fristående gymnasium. 

 

Strategi: Växla upp upplevelsenäringen  
Skapa förutsättningar att utveckla nya besöksattraktioner ihop med näringen och vässa de besöksattraktioner som redan finns. 
Arbeta tillsammans med företag och föreningar för att stärka upplevelseutbudet och destinationen Höganäs/Kullabygden. Stärk 
stadskärnan till en livligare upplevelse- och handelsplats. Utveckla utbudet av kultur-, sport och rekreationsmöjligheter. 
Önskad effekt 
Kommunen medverkar till att besöksnäringen växer och utvecklas i Höganäs och i Kullabygden. Det finns ett ökat upplevelse- och 
aktivitetsutbud för medborgare och besökare. 

Uppföljning i delåret:   

Med erfarenheten från förra sommarens hemesterboom var vi nu mer förberedda på det stora besöksflödet. För 
att sprida ut våra besökare gjorde vi en kampanj ”Gömda Pärlor” där vi lyfte 10 lite mer okända platser.  

Vi har arbetat med svenska influensers tillsammans inom Familjen Helsingborg. Vi har också gjort artiklar i 4 
bilagor i SVD tillsammans, vårguiden, sommarguiden, sensommarguiden och höstguiden. 
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Inom samarbetet Två Halvöar har ett magasin producerats, fullt med inspiration från våra halvöar. Vi har jobbat 
vidare med sociala medier, skickat säljbrev, vår och sommar till researrangörer och journalister och producerat 
filmer. 

Vi har byggt en ny hemsida för visit Höganäs som är mer inspirerande och vårt instgramkonto @visithoganas 
ligger i topp i Smampions topplista över instagramkonton inom temat resor. 

Preliminär gästnattsstatistik, från SCB, från januari till och med juli 2021 visar på totalt 86 400 gästnätter. Det 
totala antalet gästnätter 2020 var 111 600 på helår. 2021 års siffror innebär en ökning med 22 % sedan 2020. 
Tittar man på motsvarande siffor i Sverige har gästnätterna ökat med 9 %. Båstad har en ökning med 11 %, 
Ängelholm + 20 % och Helsingborg + 8 %. De svenska gästnätterna i Höganäs har ökat med 20 % medan de 
utländska gästnätterna januari-juli ökat med 44 %.  

 
STRATEGI: Stärkt social hållbarhet 
Utveckla levande livsmiljöer för att möta olika behov och skeenden i livet. Utöka möjligheterna till möten mellan människor. 
Erbjuda alla samma möjligheter att bidra, som att vara med i samhällsgemenskapen. 
Önskad effekt 
I Höganäs kommun bor människor kvar och fler vill bli nya kommuninvånare. Här känner sig kommuninvånarna trygga och 
inkluderade. 

Uppföljning i delåret:   

Arbetet för stärkt social hållbarhet löper på med goda resultat överlag. Första halvåret har varit fortsatt 
präglat av coronapandemin. Verksamheterna har framgångsrikt ställt om och hittat nya sätt att nå ut till invånare. 
Arbetslösheten i kommunen har minskat. Bland unga upp till 24 år har den minskat betydligt och vi är nere på 
ungefär samma nivåer som 2019, innan pandemin. Däremot har långtidsarbetslösheten ökat med 15 %, vilket 
oroar. Nya arbetslösa som förlorat sina jobb det senaste året, kanske som ett resultat av pandemin, tycks ha fått 
nya jobb förhållandevis snabbt. De som varit arbetslösa sedan tidigare har gått in i en långtidsarbetslöshet och 
fler än hälften av dessa har varit arbetslösa i mer än 24 månader. Detta är dock en nationell trend och inte unikt 
för Höganäs. 

Inom skolans verksamheter fortsätter arbetet för ökad trygghet och delaktighet bland eleverna med goda 
resultat. Likaså arbetar vi med delaktighetsslingor enligt Delaktighetsmodellen i LSS-verksamheterna, där 
brukare får vara med och påverka i frågor som rör trygghet och bemötande. Vad gäller mötesplatser, har vi fått 
ett antal nya mötesplatser i både digitalt och fysiskt format. Digital fritidsgård för ungdomar har lanserats, en 
satsning på friluftslivet har inletts och Mötesplats Snäckan för personer med funktionsvariationer har startat. 
Under vår och sommar slöt flera aktörer upp och arrangerade en mängd olika aktiviteter för barn, unga, familjer 
och seniorer, med tusentals deltagare totalt. Dessutom har Sportbanken öppnat, en verksamhet för gratis 
utlåning av sport- och fritidsutrustning. 

Tyvärr hade vi en sprängning på Långarödsgatan som vi tillsammans, inom koncernen, hanterade väl efter 
omständigheterna. Tryggheten och säkerheten i våra bostadsområden bedöms, trots allt, vara hög. Problemen 
med narkotika och öppen droghandel oroar dock, problem som tycks ha ökat trots stängda gränser och 
begränsat inflöde under pandemin. Något som också ökat på ett oroande sätt är våldet i nära relationer. 
Pandemin har bidragit till denna ökning och även detta är en nationell trend. Satsningar på utökat förebyggande 
arbete blir viktigt framöver. 
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... mer om medborgarperspektivet 

HÖGANÄS ÄR NOMINERAD TILL SVERIGES KVALITETSKOMMUN! 
Vi kan stolt berätta att Höganäs är en av kommunerna som nu har chansen att plocka hem utmärkelsen Sveriges 
Kvalitetskommun. Till Sveriges Kvalitetskommun utses den kommun som har lyckats bäst med att utveckla 
demokrati, service, arbetsgivarpolitik och samhällsbyggande samt leverera tjänster med hög kvalitet. Förutom 
Höganäs är Burlöv, Nacka, Stockholm och Vallentuna nominerade. Nästa steg blir att de fem kommunerna ska 
granskas bland annat genom en resultatanalys och finansiell analys. Resultatanalysen utgår till största delen från 
mätningen i Kommunens Kvalitet i Korthet som innehåller olika nyckeltal inom områdena barn och unga, stöd 
och omsorg samt samhälle och miljö. Bakom nomineringarna står Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och 
Kvalitetsmässan samt fackförbunden Saco och Vision. Vilken kommun som slutligen står som vinnare av titeln 
Sveriges Kvalitetskommun 2021 bestäms av en jury. Vinnaren presenteras på Kvalitetsmässan i Göteborg i mars 
2022. 

HÖGANÄS KOMMUN BLAND DE 10 BÄSTA KOMMUNERNA I SVERIGE PÅ SOCIALA MEDIER 
Enligt Dagens Samhälle tillhör Höganäs bland de 10 bästa kommunerna i Sverige på sociala medier. Vår 
målsättning med vår starka närvaro på sociala medier är att informera och inspirera våra följare. Antalet följare 
på varje kanal visar att många är intresserade att få uppleva det Kullabygden har att erbjuda och ta del av livet i 
Höganäs kommun. Nu kämpar vi vidare för att visa upp vår fantastiska plats för att fortsätta inspirera besökare 
samt våra nuvarande och framtida invånare. 

DELTAGANDE I ALMEDALSVECKAN 
Höganäs brottsförebyggande arbete inspirerar övriga Sverige, därför deltog vi i årets digitala Almedalsvecka. Det 
fanns också ett intresse utifrån hur vi arbetar gentemot företagen i kommunen. Kommunens säkerhetsansvarige 
samt företrädare för Handelsplats Höganäs delade med sig om sitt arbete för att uppmuntra andra intresserade.  

FRAMTIDEN LÄGGER TILL I HÖGANÄS HAMN 
Att Höganäs kommun har stora visioner för framtiden är inget nytt. Kommunen arbetar aktivt för att vara en 
attraktiv plats att bo och leva i, att etablera sig och verka i samt att besöka och uppleva. 

Inriktningen för framtiden i hamnen är ett livsstilshotell med anknytning till vattnet, bygden och dess historia. 
Huvudbyggnaden är hotellet och möteslokaler samt spa i översta etaget. Sedan finns det två semesterannex med 
mer ämnade hotellrum för veckouthyrning, surdegsbageri och konditori samt blomsterhandel. Mitt på torget ska 
ikonen för verksamheten finnas, ett fiskrökeri och fiskhandel. Syftet är att rökeriet ska bli en naturlig del i vad 
som står högt på listan när man besöker Kullabygden och Höganäs. I direkt anknytning till 
restaurationsbyggnaden ska det finnas en restaurang samt ett mindre växthus. I växthuset kan man hålla 
konferenser, events och olika tillställningar. Runt torget önskar man etablera uthyrningsbara bodar samt stånd. 
Avsikten är att arbeta aktivt med events och happenings under året såsom farmers market och fira högtider. 

ÄNNU EN ANLEDNING ATT VÄLJA KULLAGYMNASIET,  
ÄNNU EN ANLEDNING ATT SPELA HOCKEY 
Kullagymnasiet tar pucken och ger unga elever möjlighet att satsa på sin ishockeykarriär på gymnasienivå och 
detta tillsammans med hockeyspelandets mecka – Jonstorp! 

Ett nytt starkt samarbete har trätt i kraft. I augusti gavs elever möjlighet till samma elitutbildning som andra 
specialiserade gymnasium har runt om i landet. Jonstorp Hockey har i tidig ålder skolat många hockeyproffs som 
spelar i både NHL och SHL – här finns erfarenheten, kulturen och kompetensen! 

I Jonstorps nya och fräscha lokal arbetar erfarna tränare för att ge hockeyspelande ungdomar bästa möjliga 
förutsättningar att utvecklas och frodas hemma i bygden. En fantastisk möjlighet för såväl kommunen i stort 
som för framtida talanger. 
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MEDARBETARE  
STRATEGI: Arbetsgivare i framkant 
Vi ska uppfattas som en av de bästa arbetsplatserna i Sverige. Vi ska vara en cool, modern och innovativ arbetsgivare. Vi ska 
ha ett ledarskap och ett medarbetarskap som är tydligt, engagerat och professionellt. Vi ska skapa utvecklingsmöjligheter och ta 
tillvara medarbetarnas kompetenser. 
Önskad effekt 
Höganäs kommun attraherar, rekryterar och behåller rätt kompetens. 

Uppföljning i delåret:   

Under pandemin har kommunens alla medarbetare fått hitta nya sätt att genomföra verksamhet, mötas och 
kommunicera - och cheferna har fått ta till nya verktyg för att leda. Även om stora dela av kärnverksamheten 
inom vård, skola och omsorg fortsatt bedrivits på plats har omständigheterna förändrats vilket ställt nya krav. 
Påhittigheten i att hitta nya former för verksamheten har varit stor. Fysiska utbildningar har blivit digitala, 
biblioteksbesök har ersatts med digitala bok- och konsttips. Träningsgrupper blev träningsfilmer som ger en 
ökad flexibilitet och tillgänglighet för individen.  

Utmaningen under året har varit att hålla stressen på en skälig nivå, att fortsätta hålla i vad gäller både 
kompetensutveckling och arbetsmiljöarbete samt att hitta nya former för delaktighet när vi har glesat ut kontor 
och fysiska mötesplatser.  

Arbetet med ledarskapsprogrammet har fortsatt under året. 

HME totalt i vårens medarbetarundersökning blev 80. Frisknärvaron är uppe på 94.6% vilket är en ökning både 
jämfört med föregående helår och motsvarande period ifjol.  

Friskvårdsbidraget har höjts från 1500 kr till 2000 kr.  

… mer om medarbetarperspektivet 

ETT DELÅR MED PANDEMIN 
Årets första månader präglades av corona-arbete, lika intensivt som under 2020. Vi har följt 
samhällsutvecklingen och myndigheternas råd, rekommendationer och förmedlat vidare det som berör vår 
verksamhet och våra medarbetare. Krisledningsgruppen har regelbundet haft digitala träffar och nya beslut har 
fattats allt eftersom ny information har inkommit. Arbetet med informationssidorna om covid-19 på vårt 
intranät har löpt på och ytterligare information och stöd till våra ledare har arbetats fram.   

HELTID SOM NORM 
Under krisens gång har kommunen haft en tät dialog med fackliga organisationer varpå man tecknat ett 
krislägesavtal som kan aktiveras under förutsättning att SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) bedömer de 
lämpligt. Arbetet med ”Heltid som norm” har intensifierats vilket haft gynnsamma effekter både för bemanning 
och kontinuitet. Att fler arbetar heltid kräver en lite annorlunda verksamhetsplanering men också större 
kontinuitet och att behovet av tillfälliga vikarier minskar. 

LEDARPROGRAM FÖR CHEFER 
Under 2019 inleddes ett ledarprogram för chefer i Höganäs kommun vilket fortsatte under både 2020 och 2021. 
Man har i programmet fokuserat på tre temaområden; Leda sig själv, Leda andra och Leda förändring. Under 
programmets gång processade man fram Höganäs Ledarskapsdiamant för att skapa en tydlighet kring 
ledarskapssynen i Höganäs kommun. Fortsättningen med Medarbetardiamanten kommer inom kort. Under 
2021 har ledarprogrammets ”fas 2” genomförts, vilket betydde träffar i mindre så kallade ”coachgrupper” för 
erfarenhetsutbyte och stöd i processen framåt. 
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STORA SATSNINGAR PÅ FRISKVÅRD 
Under året har vi gjort stora satsningar på friskvård för medarbetarna. Bland annat har friskvårdsbidraget höjts 
till 2000 kr och digitala träningsfilmer har spelats in för att medarbetarna ska kunna träna när det passar dem 
bäst. Som en extra uppmuntran ordnade kommunledningen sommargåvor till medarbetarna, med temat ”må 
bra”. Gåvorna var främst i form av friluftsupplevelser som exempelvis vandring, tumlarsafari eller spa-
upplevelse. 

MEDARBETARNA I SIFFROR 
Höganäs kommun har 1 306 anställda varav 1 135 av dem är tillsvidareanställda och 1 103 arbetar heltid. 75 % 
av de anställda är kvinnor, vilka till största del arbetar inom utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och 
kommunledningskontoret. Medelsysselsättningsgraden är 94,8 % och under årets första åtta månader har 
organisationen haft en sjukfrånvaro på 4,50 %. 36 personer i organisationen har varit sjuka mer än 90 dagar. 

Höganäs Omsorg AB har 697 anställda varav 581 är tillsvidareanställda och 270 personer arbetar heltid.  

Cirka 88 % av de anställda är kvinnor och under årets första åtta månader har organisationen haft en 
sjukfrånvaro på 7,98 %. 40 personer har varit sjuka i mer än 90 dagar.  

Höganäs Energi AB har 40 anställda varav 37 är tillsvidareanställda. Alla arbetar heltid och 57 % av de anställda 
är män. Under årets första åtta månader har bolaget haft en sjukfrånvaro på 4,1 %. 

AB Höganäshem har 18 anställda varav alla är tillsvidareanställda och alla utom en arbetar heltid. 
Medelsysselsättningsgraden är 98,6 % och fördelningen av män och kvinnor är 50 % vardera. Under årets första 
åtta månader har bolaget haft en sjukfrånvaro på 2,35 %.  

Generellt sedan pandemins start har korttidssjukfrånvaron ökat, främst grundar sig detta i att stanna hemma vid 
minsta symptom. 
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UTVECKLING 

Strategi: Förbättra kommunikationerna 
Driva, samarbeta och arbeta för att få till stånd utbyggnad av fysisk och digital infrastruktur i kommunala, regionala och 
nationella sammanhang. 
Önskad effekt 
Medborgares och företags möjligheter till miljöeffektiv kommunikation har ökat. Höganäs kommun är integrerad med växande 
regioner. 

Uppföljning i delåret:      

På Storgatan mellan Arnbergsplats och Triangelplatsen finns det numera en cykelgata där motordrivna 
fordon får köra på cyklisternas villkor. Syftet är att det ska vara tryggt för cyklister att färdas även på trånga och 
mer trafikerade gator som inte har särskilda cykelfält.  

Utvecklingen av det nya gång- och cykelnätverket i den nya stadsdelen Tornlyckan pågår. Hela området omfattar 
cirka 22,5 hektar och ligger i sydöstra Höganäs där staden möter det öppna landskapet. 

Det finns nu 24 publika laddstolpar runt om i kommunen, i Höganäs centrum, Nyhamnsläge, Jonstorp, 
Lerberget, Viken, Mölle, Arild och Strandbaden. 

Inför sommaren har två digitala skyltar placerats i Mölle för att visa antalet lediga parkeringar på Mölle 
infartsparkering och på Kullaberg. Höganäs har numera en parkeringsstrategi och på hemsidan finns en digital 
parkeringskarta som visar var och hur länge det går att parkera runt om i Höganäs.  

 

Strategi: Förenkla för företag 
Gör det ännu enklare att starta, etablera, driva och utveckla företag. Företagarna ska vara en självklar del av kommunens 
utveckling. Ha ett gemensamt förhållningssätt till det goda värdskapet inåt och utåt. 
Önskad effekt 
Höganäs kommun skapar ännu bättre möjligheter för företagande. 

Uppföljning i delåret:   

Arbetet med att förenkla för företag fortsätter att ge fina resultat. Höganäs har fått mycket goda omdömen 
i de båda undersökningar som mäter företagsklimat under 2020 och 2021. I SKR:s Insiktsundersökning är 
Höganäs precis som förra året trea i Sverige. Vi är alltjämt etta i Skåne. Det totala NKI:et har ökat något från 83 
till 85. Höganäs kommun har mycket höga NKI (Nöjd-kund-index) på flera av delområdena, bland annat inom 
bygglov (NKI 88, plats 2 i Sverige), livsmedelskontroll (NKI 88, plats 7 i Sverige) samt miljö- och hälsoskydd 
(NKI 83, plats 10 i Sverige). 
 
Under året har vi genomfört 16 företagsbesök, framför allt digitalt. Målsättningen och förhoppningen är att vi 
under hösten ska kunna genomföra fysiska företagsbesök igen. Antalet lotsärenden har under våren ökat kraftigt. 
Vi har under denna period genomfört tolv lotsar. Inom ramen för Familjen Helsingborgsamarbetet har 
handläggare inom livsmedel och miljö- och hälsoskydd samt bygglov erbjudits och gått en utbildning i 
motiverande samtal för att utveckla servicegraden ytterligare. Även en gemensam utbildning i stärkt 
företagsklimat har genomförts under året. 

  

 

 

 

Page 28 of 514



21 
 
STRATEGI: Utveckla dialog och service 
Skapa smarta forum och former för konstruktiv dialog med medborgare, näringsliv och föreningsliv. Utveckla service i framkant 
för att möta krav på smidighet, enkelhet och snabbhet. 
Önskad effekt 
Medborgarna i Höganäs kommun är nöjda med sina möjligheter till inflytande och med kontakten med kommunen. 

Uppföljning i delåret:   

En uppdaterad och uppfräschad www.hoganas.se lanserades i april. Den nya hemsidan har tagits fram 
och målgruppsanpassningar har gjorts på sidorna som vänder sig till gymnasieelever, besökare och näringsliv. 
Under våren har digitala medborgardialoger genomförts bland annat rörande hotell i Höganäshamn och nytt 
bibliotek/kulturhus.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar aktivt med att implementera så kallade Lo-Ra sensorer runt om i 
kommunen. Dessa kan visa upp allt från temperaturerna på badplatser till om en parkeringsplats är upptagen 
eller ledig. Bygg- och miljönämndens serviceenkät visar att 93 % av de som söker bygglov är nöjda eller mycket 
nöjda med servicen de fått. Teknik- och fastighetsförvaltningen har infört digital lösning för att besiktiga 
lekplatser för att öka säkerheten. 
 
Brukarundersökningen ”Vad tycker du om äldreomsorg?” genomförs hösten 2021 och kommer redovisas våren 
2022, som komplement genomför biståndshandläggarna i höst individuella uppföljningar. Nya e-tjänster har 
utvecklats för individ och familjeomsorgen för att digitalt kunna göra en orosanmälan samt att medborgaren 
enkelt ska kunna följa sitt ärende inom ekonomiskt bistånd. 

Tillsammans med Familjen HBG togs ett gemensamt Sommarkulturkort fram för att bjuda invånarna på kultur 
och aktiviteter i hela regionen. 

  

Strategi: Förverkliga miljömässig hållbarhet 
Integrera miljömässig hållbarhet i alla processer och verksamheter. Tydliggör och ta hänsyn till miljökonsekvenser av våra 
beslut. 
Önskad effekt 
Miljöarbetet i Höganäs kommun håller hög klass. 

Uppföljning i delåret:   

Arbetet med att förverkliga miljömässig hållbarhet går framåt. Aktuell hållbarhets årliga ranking visar att 
kommunen gör mycket rätt. Vi placerades på plats 26 i Sverige och på plats fem av de skånska kommunerna, ett 
resultat som är markant bättre än tidigare år. Vi ser också att positionen kan stärkas ytterligare genom beslutade 
åtgärder kopplade till miljöprogrammet. Vi är med andra ord på rätt spår med strategi för agenda 2030, fokus på 
minskad miljöpåverkan från transporter och byggnationer med mera. 

Under året har energiförbrukningen fortsatt att minska i kommunens lokaler. Spillvärmeutnyttjandet till 
fjärrvärmeproduktionen är hög. Vi fortsätter bygga ut laddinfrastruktur för elbilar och har vidareutvecklat resfria 
möten genom införande av det digitala verktyget Zoom. 
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… mer om utvecklingsperspektivet 

HÖGANÄS UPPMANAR TILL INNOVATION OCH NYTÄNKANDE 
Nu tänker vi ännu mer nytt och växlar upp våra verksamheter. Från och med i år har Höganäs kommun en 
innovationsfond. Som medarbetare eller grupp har man möjlighet att utveckla välfärden i Höganäs och få 
finansiering till verksamheten för det.  Innovationen behöver inte vara stor och revolutionerande utan kan vara 
en liten idé som gör skillnad och förnyar något för Höganäs.  För att beviljas medel ur fonden ska idén bidra till 
att effektivisera kommunens verksamhet, utveckla vår service och våra tjänster och därmed skapa nytta för våra 
medborgare. Hittills har totalt 37 ansökningar kommit in till fonden och vi är stolta och glada att vi har så 
nytänkande och påhittiga medarbetare. 
 

HÖGANÄS OMSORG AB TAR NÄSTA STEG I SIN DIGITALA TRANSFORMATION 
Höganäs Omsorg AB har tagit nästa steg i sin digitala transformation när den rykande färska appen Hoapp 
införs för våra medarbetare inom äldreomsorgen, hemsjukvården och LSS. Appen har installerats på alla 
jobbtelefoner i verksamheterna. I appen kommer våra medarbetare hitta de rutiner de behöver när de är hemma 
hos en omsorgstagare. Dessutom finns det checklistor, viktiga länkar och nyheter. Den digitala transformationen 
bolaget just nu genomgår innebär flera ny arbetssätt, verktyg och förändringar som är nödvändiga för att möta 
framtidens vård- och omsorgsbehov.  
 

HÖGANÄS KOMMUNFULLMÄKTIGE I VR – FÖRST I SVERIGE! 
Torsdagen den 29 april sammanträdde Höganäs kommunfullmäktige och för första gången direktsändes mötet i 
så kallad Virtual Reality (VR) Höganäs kommun satsar på digitalisering och VR, och för första gången i Sverige 
(troligtvis även i Skandinavien) direktsändes ett kommunfullmäktigesammanträde i VR över YouTube. På så vis 
kunde tittare ta del av mötet, som om de själva stod framme bredvid talarstolen och blickade ut över 
Sessionssalen i Stadshuset i Höganäs. Med rätt utrustning var det även möjligt att kunna höra var i lokalen ljudet 
kom ifrån. 
 

E-TJÄNSTEN FÖR SPORTBANKEN ÄR I BRUK! 
Höganäs nya Sportbank gör det enklare för alla att delta i olika sporter och aktiviteter. Poängen med 
Sportbanken är att minska invånarnas kostnader för sport- och fritidsutrustning och göra det möjligt för fler att 
vara aktiva. Tanken är att kostnaden för utrustning inte får bli ett hinder, alla ska kunna testa en ny idrott eller 
fritidsaktivitet. Dessutom motverkar vi onödig konsumtion och ökar den miljömässiga hållbarheten, helt i linje 
med kommunens mål. 
 

HÖGANÄS KOMMUN UPPRÄTTAR KOLDIOXIDBUDGET 
Höganäs kommun har beräknat det utsläppsutrymme som vi har kvar för att efterleva parisavtalets mål, det har 
blivit vår koldioxidbudget. Beräkningarna visar att utsläppen måste minska med 15 % årligen fram till 2045. I 
dagsläget förbrukar Höganäs cirka 1/6 av den återstående budgeten varje år. 
Koldioxidbudgeten fungerar som en kartläggning över var utsläppen inom Höganäs kommuns gränser är som 
störst, samt hur fort de behöver minska. Därmed finns nu en riktning om var i samhället som utsläppen måste 
minska. Koldioxidbudgeten visar att en minskning pågår i Höganäs sedan 20 år, men att utsläppen likväl är 
fortsatt stora och minskningstakten för långsam. Höganäs koldioxidbudget visar särskilt att transporter av både 
människor och varor behöver minska snabbare, eftersom de tre transportsektorerna (inrikes transporter, utrikes 
flyg och utrikes sjöfart) står för ungefär 80 % av kommunens koldioxidutsläpp. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Ordförande: Gustaf Wingårdh (M) 

VERKSAMHET 
Kommunfullmäktige är Höganäs kommuns högsta beslutande organ. Här fattas principiella beslut om 
bland annat mål och riktlinjer för kommunens verksamheter, om översiktsplaner och detaljplaner som styr 
användningen av mark och vatten. Kommunfullmäktige beslutar om kommunens skattesats, budget och 
ekonomiska beslut som är av större vikt. 

Nämndernas organisationer och verksamhetsformer styrs av kommunfullmäktige genom reglementen, budget 
och direkta anvisningar för nämndernas verksamheter. 

Det är kommuninvånarna som utser ledamöterna i kommunfullmäktige vid allmänna val som görs vart fjärde år. 
Vid de allmänna valen i september 2018 valdes ledamöterna för mandatperioden 15 oktober 2018 – 14 oktober 
2022. Kommunfullmäktige har 41 ledamöter där mandatfördelningen är följande: Moderaterna 17, Centerpartiet 
3, Liberalerna 3, Kristdemokraterna 2, Socialdemokraterna 7, Vänsterpartiet 1, Miljöpartiet de gröna 3, 
Sverigedemokraterna 5. 

PROGNOS FÖR HELÅRET  

TKR 
DELÅR 
2020 

DELÅR 2021 
ACK. BUDGET 

2021 
BUDGET 2021 

PROGNOS 
2021 

AVVIKELSE 
HELÅR 

Resultat 1 282 1 460 1 537 2 305 2 305 0 

Politisk verksamhet 1 282 1 460 1 537 2 305 2 305 0 

 

Kommunfullmäktige har ett marginellt överskott på 0,1 mnkr per den siste augusti. Skälet till överskottet 
är att färre ledarmöter har deltagit på sammanträdena under pandemin. 

Prognosen för helåret är en budget i balans. 

MEDBORGARE 

Under året har fullmäktige hittills tagit emot åtta motioner.  

Tekniken i Sessionssalen har utvecklats med målet att förenkla sammanträdena på plats men även möjliggöra 
sammanträden med deltagare på distans. 
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VALNÄMNDEN 
Ordförande: Gertrud Green (C) 

VERKSAMHET 
Valnämnden har fem ledamöter och fem ersättare som ansvarar för att genomföra allmänna val, val till EU-
parlamentet och folkomröstningar. Kommunledningskontoret administrerar dessa val. 

PROGNOS FÖR HELÅRET 

TKR DELÅR 2020 DELÅR 2021 
ACK. BUDGET 

2021 
BUDGET 2021 

PROGNOS 
2021 

AVVIKELSE 
HELÅR 

Resultat 39 47 41 61 61 0 

Politisk 
verksamhet 

39 47 41 61 61 0 

 

Valnämnden beräknar följa budget. 

MEDBORGARE 

Med anledning av riksdagens beslut avseende misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S) 
påbörjade kommunkansliet granskningen av vallokaler redan under juni i år, ett arbete som annars brukar göras 
under våren på valåret. 

Kommunkansliet har också genomfört en översyn av kommunens indelning av valdistrikt. Om 
kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget innebär det att en del väljare kommer att tillhöra ett annat distrikt 
än tidigare val och därför troligen kommer att rösta i en annan vallokal än tidigare år. 
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REVISIONEN 
Ordförande: Hazze Brokopp (S) 

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

Revisionen omfattar planering, genomförande och bedömning. Vid framtagande av revisionsplanen utgår 
revisionen från väsentlighet och risk. Revisionens mål är ytterst att ge kommunfullmäktige underlag för 
ansvarsprövningen och om kommunens räkenskaper är rättvisande samt om intern kontroll som utövas av 
styrelsen och nämnder är tillräckliga. Revisionen består av fem förtroendevalda revisorer som har sakkunniga 
från EY till hjälp i sitt granskningsarbete. 

PROGNOS FÖR HELÅRET 

TKR DELÅR 2020 DELÅR 2021 
ACK. BUDGET 

2021 
BUDGET 2021 

PROGNOS 
2021 

AVVIKELSE 
HELÅR 

Resultat 532 523 656 984 984 0 

Politisk 
verksamhet 

532 523 656 984 984 0 

 

Revisionens kostnader ligger inte jämt fördelade över året vilket ger en avvikelse mot ackumulerad budget 
per delåret.  

 
MEDBORGARE 
Arbetet har följt den revisionsplan som upprättats för året och som baseras på en fördjupad risk- och 
väsentlighetsanalys. I enlighet med revisionsplanen har revisorerna utfört ett antal djupgranskningar och hearings 
med ansvariga nämnder inom ramen för den årliga grundläggande granskningen. Utöver de löpande 
granskningarna av delårsrapport och årsbokslut har revisorerna genomfört djupgranskningar avseende 
arbetsmarknadsåtgärder, kränkande behandling inom skolan, orosanmälningar och IT-säkerhet. De kommunala 
bolagen har granskats utifrån efterlevnaden till lagen om offentlig upphandling. 

Regelbundna möten med kommunfullmäktiges presidium har genomförts varvid bland annat planering, aktuella 
och kommande granskningar diskuterats. 
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
Ordförande: Inga-Maj Hult (KD) 

Förvaltningschef: Herman Crespin 

VERKSAMHET 
Överförmyndarnämnden har enligt lag att under Länsstyrelsens kontroll utöva tillsyn över 
förmyndarskap, förvaltarskap och godmanskap i kommunen. Tillsynen ska garantera rätten åt personer som inte 
kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata sina rättigheter. I detta ingår bland 
annat rekrytering av gode män och förvaltare. Nämndens uppgift är också att ge samtycke till vissa 
rättshandlingar samt att lämna in ansökningar och yttrande till domstol. 

PROGNOS FÖR HELÅRET 

TKR DELÅR 2020 DELÅR 2021 
ACK. 

BUDGET 
2021 

BUDGET 2021 
PROGNOS 

2021 
AVVIKELSE 

HELÅR 

Resultat 2 366 2 579 2 416 3 675 3 675 0 

Överförmyndarnämnden 2 366 2 579 2 416 3 675 3 675 0 

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett nollresultat. 

Utbetalning av arvode till gode män sker till största delen ut under det första halvåret varje år, därför ser det ut 
som att verksamheten har ett underskott i jämförelse med ackumulerad budget i delåret, men på helår så 
kommer budgeten vara i balans. 

MEDBORGARE 

Stärkt social hållbarhet 
  Nämndmål 

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

Kommentar 

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

 

Fler personer i samhället är i behov av kvalificerade ställföreträdare och överförmyndarnämnden har för 
tillfället god tillgång på gode män och förvaltare. 

 

MEDARBETARE 

Arbetsgivare i framkant 
  Nämndmål 

 Utbildning av ställföreträdare 

Kommentar 

Utbildning för ställföreträdare är under planering och kommer att anpassas beroende på situationen med Covid-19-
pandemin. 

 
UTVECKLING 

Förenkla för företag 
  Nämndmål 

 Ökad kunskap om överförmyndarens verksamhet hos mäklare och banker i kommunen. 

Kommentar 

Information om överförmyndarens verksamhet har skickats ut till banker och mäklare i kommunen. 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Ordförande: Peter Schölander (M) 

VERKSAMHET 
Kommunstyrelsen ansvarar för beredning av ärenden till kommunfullmäktige. Styrelsen har ett övergripande 
ansvar för Höganäs kommuns utveckling, tillsyn och samordning av kommunens verksamheter. Styrelsen har 
tretton ledamöter och sammanträder ungefär elva gånger per år. 

PROGNOS FÖR HELÅRET 

TKR 
DELÅR 
2020 

DELÅR 2021 
ACK BUDGET 

2021 
BUDGET 2021 PROGNOS 2021 AVVIKELSE 

Resultat 8 672 9 070 8 095 12 143 12 143 0 

  Politisk 
verksamhet 

8 672 9 070 8 095 12 143 12 143 0 

 

Kommunstyrelsens verksamhet har ett underskott på 1 mnkr per den 31 augusti. Detta beror främst på att 
bidraget till keramiskt center och medlemsavgifter till bland annat Familjen Helsingborg inte är periodiserade 
över året. För året innebär dock prognosen ett resultat i balans med budget. 

INVESTERINGAR 
TKR DELÅR 2020 DELÅR 2021 BUDGET 2021 PROGNOS 2021 AVVIKELSE 

Totalt 0 0 4 000 4 000 0 

Årsanslag 0 0 4 000 4 000 0 

 

MEDBORGARE 
Under året har kommunstyrelsen behandlat flera viktiga ärenden för Höganäs kommuns utveckling, bland 
den fortsatta utvecklingen av Höganäs hamn och nytt kulturhus/bibliotek. 
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
Ordförande: Peter Schölander (M) 

Förvaltningschef: Herman Crespin 

VERKSAMHET 
Kommunledningskontoret är kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens närmaste serviceorgan för 
ärendeberedning och nämndadministration. Kontoret ansvarar övergripande för HR-, ekonomi o styrning-, IT-, 
kommunkansli-, näringslivs- och kommunikationsfrågor samt förvärv och försäljning av kommunal mark. 

PROGNOS FÖR HELÅRET 

TKR 
DELÅR 
2020 

DELÅR 
2021 

ACK 
BUDGET 
2021 

BUDGET 
2021 

PROGNOS 
2021 

AVVIKELSE 

Resultat 50 579 53 767 55 567 83 744 82 744 1 000 

Säkerhet 561 604 540 834 834 0 

Exploatering 818 4 423 4 435 5 225 5 225 0 

Kunskapsforum 4 982 4 124 4 865 7 369 7 369 0 

Arbetsmarknadsåtgärder 5 869 6 913 3 267 5 425 5 425 0 

Gemensamma 
funktioner 

38 349 37 703 42 460 64 891 63 891 1 000 

Kommunledningskontoret har ett överskott på 1,8 mnkr per 31 augusti. 

Kunskapsforum har en positiv avvikelse på 0,7 mnkr, som beror på något högre intäkter än förväntat. 
Prognosen är en budget i balans, då det förväntas kommande motsvarande belopp i kostnader. 

Arbetsmarknadsåtgärder har en negativ avvikelse motsvarande 3,6 mnkr. Skälet till detta är att det är lägre 
intäkter under våren än under hösten. Prognosen är en budget i balans. 

Gemensamma funktioner har en positiv avvikelse på nästan 4,8 mnkr. Detta beror främst på att planerade IT-
projekt startar först under hösten. Kommunledningskontoret har också haft vakanser under året. Prognosen för 
helåret är ett sammanlagt överskott om 1 mnkr. 

INVESTERINGAR 
TKR DELÅR 2020 DELÅR 2021 BUDGET 2021 PROGNOS 2021 AVVIKELSE 

Totalt 0 0 1 800 1 800 0 

Årsanslag 0 0 1 800 1 800 0 

 

EXPLOATERING 
TKR DELÅR 2020 DELÅR 2021 BUDGET 2021 PROGNOS 2021 AVVIKELSE 

Totalt 20 598 -28 288 -35 649 -28 387 -7 262 

Årsanslag -2 850 -6 300 0 -6 600 6 600 

Tidsbestämda 23 448 -21 988 -35 649 -21 787 -13 862 

I exploateringsprojekten ingår driftskostnader, till exempel sanering- och projekteringskostnader 

Projektet för stadsdelen Tornlyckan har påbörjat med sin första markanvisningstävling för etapp 2. 
Tidplanen för projektet ser ut att hållas, men det är många delar som ska falla på plats. Inom projektets ramar 
planeras följa budget.  

Viken Centrum är tidsmässigt någorlunda i fas. Ett par sena utredningar, liksom flytt av bensinmacken gör att 
tillträdet för köparen eventuellt skjuts lite framåt, liksom att planprocessen påverkas något. De större 
investeringarna kommer först under åren 2023-24.  
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MEDBORGARE 
Växla upp upplevelsenäringen 
  Nämndmål 

 Utveckla varumärket och destinationen Höganäs Kullabygden 

Kommentar 

Enligt statistik från SCB startade 200 företag i Höganäs kommun under januari – augusti 2020. Av de nystartade 
företagen får 18 stycken anses vara inom besöksnärings-branschen. (Med företag inom besöksnäring avses handel, 
restaurang, boenden/hotell/uthyrning av bostäder/researrangemang och ambulerande försäljning.) Med 
erfarenheten från förra sommarens hemesterboom, var vi nu mer förberedda på det stora besöksflödet. För att 
sprida ut våra besökare gjorde vi en kampanj ”Gömda Pärlor” där vi lyfte 10 lite mer okända platser. Denna 
kampanj fick 350 000 exponeringar med 5 000 kr i annonskostnader. Precis som förra året ligger vårt press- och PR-
arbete internationellt tillsammans med Tourism in Skåne på paus. Vi har jobbat med svenska influensers tillsammans 
inom Familjen Helsingborg. Vi har gjort artiklar i 4 bilagor i SVD tillsammans, vårguiden, sommarguiden, 
sensommarguiden och höstguiden. Inom samarbetet Två Halvöar har ett magasin tagits fram, fullt med inspiration 
från våra halvöar, jobbat vidare med sociala medier och landningssida, skickat säljbrev, vår och sommar till 
researrangörer och journalister och producerat tre av sex filmer. En ny hemsida för visit Höganäs har byggts, som är 
mer inspirerande och vårt Instgramkonto @visithoganas ligger i topp i Smampions topplista över Instagramkonton 
inom temat resor. Artisterna som skulle spelat under mat och sommarfesten har spelat på andra tillställningar eller 
bokats om till nästa år. 

Stärkt social hållbarhet 
  Nämndmål 

 Fler ungdomar i Höganäs/Kullabygden ska ha ett arbete eller studera 

Kommentar 

Arbetslösheten i Höganäs har under de första sex månaderna i Höganäs minskat. Bland unga upp till 24 år är siffran 
vid halvårsskiftet 79 personer jämfört med 2020 samma månad då det var 133. Vi är nästan nere på 2019 års nivå 
som var 69. Det som sticker ut och oroar är att långtidsarbetslösheten ökat med cirka15 % innebär att de nya 
arbetslösa fått arbete ganska snabbt igen medan de tidigare är fortsatt arbetslösa och går in i långtidsarbetslöshet 
(för unga upp till 24 år över sex månader och för övriga åldersgrupper över tolv månader). Mer än hälften av de 
långtidsarbetslösa har varit arbetslösa i mer än 24 månader. 
 
På Kunskapsforum (vuxenutbildningen) har ökningstakten, jämfört med 2020 stabiliserats och ligger nu på en stabilt 
hög nivå. På SFI ser vi inte längre samma minskning som under 2020 utan en ganska stabil nivå med mellan 80 och 
100 elever. 

 

För första gången har en medborgardialog inför budget 2022 genomförts. Deltagarantalet var lågt, men 
idéerna var många. Under våren har även digitala medborgardialoger hållits på tema hamnen och kulturhuset. 

En ny hemsida lanserades i april och är dessutom målgruppsanpassad mot 
gymnasieelever, besökare och näringsliv. 100 näringsidkare som tar emot Euronäs löser sedan sommaren in 
dessa via en e-tjänst i kommunen istället för, som tidigare, hos Swedbank. 

På flera ställen pågår planering och genomförande av arbeten som på Tornlyckan. I Viken börjar ett 
trygghetsboende byggas vid årsskiftet och planeringen för ett trygghetsboende vid Vikenmacken fortsätter och 
macken kommer flyttas söderut. Förutom planer för Hamnhotellet och Kaktusen pågår planering på 
Brunnbyvallen med både Höganäshem och en privat aktör. 

MEDARBETARE 
Arbetsgivare i framkant 
  Nämndmål 

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

Kommentar 

Varje avdelningschef arbetar tillsammans med sina medarbetare med att tydliggöra vision, mål och 
verksamhetsplan. För hela förvaltningen genomförs informationstillfälle där förvaltningens mål och prioriteringar 
presenteras. 
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Förvaltningen har genomfört en intern undersökning av arbetsgivarvarumärket inom koncernen. 
Höganäs har bra rykte och arbetsklimat med stolta medarbetare. Några delar att fortsätta satsa på är ledarskap 
och arbetet med våra ledord. 

Den 1 augusti har kommunens samtliga HR-konsulter, jurister, kommunikatörer samt ekonomer organisatoriskt 
flyttats till kommunledningskontoret. Genom att samla resurserna stärks avdelningarna och gör det möjlighet att 
nyttja varandras kompetenser och erfarenheter. Vid årsskiftet flyttades upphandlingsenheten från kansliet till 
ekonomiavdelningen. 

Under våren har gratis friskvård erbjudits utifrån regler som gällt under pandemin. Friskvårdsbidraget höjdes 
också till 2000 kronor. 

Medarbetarundersökningen visade ett högt resultat, men i jämförelse med föregående år var det något lägre. 
Samtliga chefer har erbjudits arbetsmiljöutbildning och verktyg för att hantera oro och kris på arbetsplatsen. 

En ny HR-chef och en näringslivschef är på plats på förvaltningen. 

 

UTVECKLING 
Utveckla dialog och service 
  Nämndmål 

 Våra medborgare och företagare är nöjda med kommunens tillgänglighet och service 

Kommentar 

Totalt sett har servicecenter cirka 7 900 samtal under perioden 1 januari till 31 augusti. Servicecenter hanterat 69 % 
av samtalen. Servicecenter har nästan färdigställt implementeringen av ett nytt ärendesystem vilket underlättar 
kunskapsöverföring och utvecklar samverkan mellan servicecenter och de olika avdelningarna. Vi har ett ständigt 
pågående arbete med utveckling av kompetens inom kommunens olika verksamhetsområde för att kunna leverera 
en hög servicenivå och ett proffsigt bemötande. 

Kommunikationen i våra chattkanaler och på sociala medier ökar konstant En annan anledning är att kommunen 
fått en hemsida som är mer lättnavigerad och tydligare för medborgaren att söka information på. 

Förverkliga miljömässig hållbarhet 
  Nämndmål 

 Medarbetare deltar och driver aktivt kommunkoncernens hållbarhetsarbete framåt 

Kommentar 

En plan för implementering av Agenda 2030 har beslutats och förberedande arbete har påbörjats. Utbildning och 
fortsatt arbete kommer att genomföras under hösten. Hållbarhetskrav i våra upphandlingar är ständigt närvarande 
och arbetet fortlöper med prioriterade upphandlingar för hållbarhetskrav. 

Kommunledningskontorets resestatistik visar att anställda i princip inte rest alls under perioden. Effekter av pandemin 
har lärt oss att medverka i möten digitalt. Nu när nya vanor har etablerats och när samhället så sakta återgår till ett 
normalläge är det rimligt att en del av de tjänsteresor som tidigare gjorts fysiskt kommer ersättas av digitala möten. 

 

Det har varit ett fortsatt fokus på digitalisering där projekt Microsoft 365 (M365) är en viktig del i 
utvecklingen av den digitala arbetsplatsen. En app för attest av leverantörsfakturor har tagits fram som 
underlättar för kommunens chefer och en förstudie för att undersöka möjligheterna att använda oss av e-handel 
har inletts. 

Förvaltningen ansvarade för samordningen av den sommargåva som alla anställda fick. Sommargåvan innebar 
en möjlighet att kvittera ut ett värdebevis hos tio olika näringsidkare i kommunen. 

Servicecenter har implementerat ett nytt ärendesystem för att säkerställa bättre service till medborgarna, säkrare 
personuppgiftshantering samt förenklad administrationen kring de ärenden som lämnar servicecenter. 
 
Förvaltningen har tagit fram en koldioxidbudget, som visar och följer hur mycket koldioxid som släppts ut i 
kommunen.  
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
Ordförande: Peter Schölander (M) 

Förvaltningschef: Lars Scotte 

VERKSAMHET 
Räddningstjänsten finns i beredskap för att ingripa vid olika typer av nödlägen inom kommunen och vid 
behov även utanför kommunen genom samarbetet med andra kommuners räddningstjänst. Förvaltningen 
tillämpar myndighetsutövning genom tillsyn, samråd och genom att avge yttranden vid bland annat plan- och 
bygglovsärenden samt remissinstans för polis och andra myndigheter. Förebyggande arbete bedrivs inte enbart 
mot brand, utan även mot andra olyckor. Tjänster som restvärdes- och serviceuppdrag, vilket kan innefatta 
städning av vägbanor efter olyckor, lyfthjälp och ”i väntan på ambulans” ingår även i förvaltningens 
arbetsuppgifter. Räddningstjänsten hjälper också till med utbildning, information och rådgivning. Förvaltningens 
beredskapsfunktion innebär att säkerställa kommunens krisberedskap vid extraordinära händelser. Civilt försvar, 
som tar sin utgångspunkt i krisberedskapen i händelse av höjd beredskap eller krig, planeras också av 
förvaltningen. Planeringen syftar till att värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt 
bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp. 

PROGNOS FÖR HELÅRET 

TKR 
DELÅR 
2020 

DELÅR 
2021 

ACK 
BUDGET 
2021 

BUDGET 
2021 

PROGNOS 
2021 

AVVIKELSE 

Resultat 15 211 16 241 15 551 23 653 24 353 -700 

Räddningsverksamhet 15 211 16 241 15 551 23 653 24 353 -700 

Verksamheten kommer att redovisa ett underskott för helåret, prognosen är 0,7 mnkr även i delåret. 

Årligen har räddningstjänsten hanterat kostnader som verksamheten inte har blivit kompenserade för och inte 
längre kan bära. Dessa kostnader består bland annat av kostnader för Rakel, reservkraft och bevakning av 
Kvickbadet under sommartid och beräknas totalt uppgå till 0,4 mnkr. Verksamheten har föreslagits bli 
kompenserade för dessa kostnader i sin budget från och med 2022. 

Ökade kostnader i samband med större bränder i Svanshall och Lillefred har påverkat utfallet och uppgår hittills 
0,1 mnkr. Coronapandemin har bidragit till kraftigt ökad sjukfrånvaro för räddningstjänsten med ökade 
vikariekostnader som följd. I delåret uppgår de ökade personalkostnaderna till 0,3 mnkr. 

INVESTERINGAR 
TKR DELÅR 2020 DELÅR 2021 BUDGET 2021 PROGNOS 2021 AVVIKELSE 

Resultat 0 0 5 300 1 300 4 000 

Tidsbestämda projekt 0 0 5 050 1 050 4 000 

Årsanslag 0 0 250 250 0 

 

Investeringen av ny tankbil 4 mnkr är försenad mycket beroende på att förhandling om delfinansiering 
pågått som resulterat i Höganäs AB inte kommer att delfinansiera detta. Denna investering kommer upp som 
särskilt ärende till kommunstyrelsen och kommer först att kunna genomföras under 2022. 
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MEDBORGARE 
Stärkt social hållbarhet 
  Nämndmål 

 Kommunens invånare ska känna trygghet och säkerhet i sitt bostadsområde 

Kommentar 

Kartläggningen och producerande av insatskort för en snabb och säker insats vid olyckor i bostadsområden och 
verksamheter fortgår. För första halvåret har det producerats åtta nya insatskort och sammanlagt är det cirka 50 
insatskort som är framtagna, nya och reviderade. 

 

Pandemin har tyvärr präglat även stor del av detta år och förvaltningen har fortsatt arbetet med att minska 
smittspridningen genom information och rekommendationer. Den operativa verksamheten har fungerat som 
vanligt trots många sjukskrivningar. Utryckningsstatistiken visar på att det är en liten uppgång under detta halvår 
307 (268). De största förändringarna sen fjolårets delår är att trafikolyckorna har halverats 24 (42), automatiska 
brandlarm har ökat något 81 (56), likaså lyfthjälp 23 (9) och suicid 8 (3) även övriga olyckor har en liten ökning 
sen fjolåret. 

Tre större händelser med sprängning på Långaröd, brand i Svanshall och Lillefred har inträffat under första 
halvåret där samverkan med andra räddningstjänster varit kommunen till hjälp. Det förebyggande arbetet med 
tillsyn på verksamheter i kommunen har legat nere för att inte exponera och exponeras av covid -19, däremot 
har hamnar och badstränder fått tillsyn så att fritidsaktiviteter vid dessa varit godkända och säkra. 

MEDARBETARE 
Arbetsgivare i framkant 
  Nämndmål 

 Tillräcklig kompetensnivå inom alla funktioner utifrån kommunens risker 

Kommentar 

Kommunens riskprofil ligger ganska stabilt sen tidigare år. En viss ökning föreligger på kommunikationsnätet med mer 
trafik i kommunen som kan föranleda olyckor med person och miljöskador. Tillverkningsindustrin bygger till med större 
lokaler och en del farliga ämnen som kan göra släck- och räddningsarbetet svårt och mer tidsödande. 
Bostadsbyggandet fortsätter enligt kommunens plan om förtätning och fler invånare som gör att risken för brand i 
bostad kan öka. Farliga ämnen ligger på en stabil nivå med endast ett fåtal farliga ämnen och dessa olyckor är 
händelser som sker sällan. Bad-, båt-, natur- och upplevelseolyckor ligger trots ökningen av personer främst på 
sommaren på en stabil nivå i olycksstatistiken. Sjukvårdsuppdragen som räddningstjänsten utför för Region Skåne 
ligger ungefär på samma nivå sen tidigare. Räddningstjänsten följer utvecklingen i kommunen och anpassar 
verksamheten efter dess riskprofil. Medarbetarna övas och utbildas efter dessa risker tillsammans med modern 
utrusning och senaste taktik. Krisberedskapsarbetet har inte kunnat bedrivas enlig den plan som var lagd då mycket 
av tiden istället har använts till pandemiåtgärder. 

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

Kommentar 

Motivationen och engagemanget är fortsatt hög bland räddningstjänstens personal även om det har gått ner 
något enligt senaste medarbetarmätningen, HME 84 (87). Medarbetarna är engagerade inte bara i räddningstjänst 
utan även i olika projekt i kommunen allt från information och utbildning till automatlarms kontroller och social oro i 
kommunens verksamheter. Att räddningstjänsten är en verksamhet i koncernen är väl känt, likväl som att kommunen 
ska växa och det är efter detta övergripande mål räddningstjänsten sätter sina verksamhetsmål. 

 
Pandemin och sjukskrivningar har även i år varit belastande för förvaltningen. Medarbetarna har varit 
mycket lojala med att flytta i schemat och ställt upp vid vakanser. Räddningstjänsten är nu inne i slutfasen med 
arbetsmiljöåtgärden "Friska brandmän" som kommer göra stor skillnad vid rengöring av den smutsiga miljön 
som medarbetarna utsätts för.  
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UTVECKLING 
Förenkla för företag 
  Nämndmål 

 En med näringslivet ömsesidig förståelse för ansvar, brandskydd och räddningsarbete 

Kommentar 

På grund av den fortsatta pandemin har vi endast haft möte med ett företag och det är Höganäs Sweden AB. 

 

Den utveckling med ny modern teknik som räddningstjänsten satsat på sen tidigare har gjort stort avtryck 
på andelen av räddat värde. Detta kan man se både i Svanshallsbranden och Lillefredsbranden som trots sin 
storlek hade kunnat bli mycket värre. Arbetsmiljöåtgärden "Friska brandmän" är till en stor förbättring för 
medarbetare och material. Övningshallen är en tillgång med utvecklingsmöjligheter. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Ordförande: Peter Schölander (M) 

Förvaltningschef: Jacob von Post 

VERKSAMHET 
Inom förvaltningen har hela samhällsbyggnadsprocessen samlats för att på ett smidigt sätt planera, 
utveckla och kvalitetssäkra den offentliga miljön, nya bostadsområden och områden för verksamheter och 
servicefunktioner. Förvaltningen arbetar på uppdrag från kommunstyrelsen och stödjer bygg- och 
miljönämnden i sin myndighetsutövning. 

Ansvaret omfattar fysisk planering, bostadsförsörjning samt lovprövning och tillsyn inom bygglov, livsmedel, 
hälso- och miljöskydd. Förvaltningen ansvarar även för kart- och mätverksamhet, geografisk 
informationsbehandling, utveckling av stadsmiljön, samt drift och underhåll av kommunens gator och parker. 
Här finns också kommunens naturvårds- och kulturmiljöresurser samlade. 

PROGNOS FÖR HELÅRET 

TKR 
DELÅR 
2020 

DELÅR 
2021 

ACK 
BUDGET 
2021 

BUDGET 
2021 

PROGNOS 
2021 

AVVIKELSE 

Resultat 49 461 49 179 56 124 84 735 82 285 2 450 

Fysisk planering 5 978 7 107 9 731 15 146 13 146 2 000 

Gator och vägar 18 372 18 846 22 140 33 303 33 303 0 

Parker 16 011 16 022 16 120 23 757 23 757 0 

Miljöverksamhet 3 103 2 368 3 355 5 225 4 975 250 

Exploatering 1 164 914 1 113 1 716 1 716 0 

Kommunikationer 2 703 2 365 2 322 3 484 3 284 200 

Gemensamma 
funktioner 

2 130 1 557 1 343 2 104 2 104 0 

 

Delårsresultatet jämfört med ackumulerad budget beror på högre intäkter inom fysisk planering samt att 
kostnader för gatuunderhåll och asfaltsarbeten enligt plan belastar årets andra hälft. 

Förvaltningen beräknar en helårsprognos med ett överskott om 2,5 mnkr tack vare högre bygglovsintäkter inom 
fysisk planering än budgeterat, personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat inom fysisk planering och 
miljöverksamhet på grund av sjukfrånvaroperiod med vakans. Miljöverksamhet har lägre intäkter än budgeterat 
som en effekt av coronapandemin. Antalet resande i kollektivtrafik har minskat, vilket medför en lägre kostnad 
för seniorkort. 

INVESTERINGAR 
TKR DELÅR 2020 DELÅR 2021 BUDGET 2021 PROGNOS 2021 AVVIKELSE 

Resultat 22 367 14 930 44 782 24 828 19 954 

Årsanslag 4 094 4 526 7 050 7 050 0 

Tidsbestämda projekt 18 273 10 404 37 732 17 778 19 954 

 

Investeringsprojekt Bokvägen har genomförts till cirka halva kostnaden, cirka 4,5 mnkr, jämfört med 
tidigare budgeterad summa. Detta beror på att projektet samordnats med genomförandet av nya Vikenskolan. I 
ombyggnadsprojektet Storgatan fortsätter samhällsbyggnadsförvaltningen att flagga för ett överskott på upp till 
10 mkr. Etapp 3 är nu upphandlad och påbörjad. 
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MEDBORGARE 
Växla upp upplevelsenäringen 
  Nämndmål 

 Höganäs stad har en attraktiv och livlig stadskärna 

Kommentar 

För att handlare, kommuninvånare, besökare och företagare ska trivas och utvecklas i Höganäs stad läggs stort fokus 
på att skapa förutsättningar för ett levande centrum. Bland annat så uppfördes en pop-up aktivitet med en 
citybeach i miniformat på kyrkplatsen nu under sommaren. 

Ett nytt stadsmiljöprogram har tagits fram. Syftet med programmet är att skapa en vacker och funktionell stadsmiljö 
för alla i Höganäs. Det innehåller råd och riktlinjer för hur stadsmiljön ska utvecklas.  

Andra etappen av Storgatans ombyggnad blev klar enligt plan till sommaren, och har tagits emot väl. Sista etappen 
har nu påbörjats, och omfattar den sista delen av gatan ner mot Kvickbadet samt en offentlig mötesplats intill kyrkan. 
Här skapas en trevlig stadsmiljö med omtanke för gående och cyklister, och det ska vara enkelt och smidigt att 
besöka våra näringsidkare som tillsammans skapar en levande handelsplats. 

 

Det vi gör syns, det gör skillnad! Vi arbetar med medborgarna och näringslivet i fokus för en bättre livsmiljö, 
med ett långsiktigt hållbart samhälle som mål. Detaljplanen för att möjliggöra en unik satsning på ett 
hamnbadshotell i Höganäs hamn har inletts. I stadens nya stadsdel Tornlyckan är nu gator, vatten och avlopp 
utbyggt och nu är det dags för de olika exploatörerna att börja bygga. En ny park med hundrastgårdar har byggts 
ut på Tjörröd. Arbetet har fortsatt med vår trängselapp i Mölle, Kullaberg och Kvickbadet. Den har i år 
utvecklats med zonindelning av stranden på Kvick. Resultatet kommuniceras i realtid till medborgare och 
besökare via en app. Under sommaren prioriterades extra resurser till städning av stränder. 

Under första halvåret har det fortsatt höga inflödet av bygglovsansökningar ännu en gång nått all-time-high 
nivåer. Bland annat har vi hanterat ansökningar för sammanlagt 392 nya bostäder. Mycket tid och resurser har 
prioriterats på dialog och rådgivning till medborgare och företag tillsammans med kommunens servicecenter. 
Resultatet är hög kundnöjdhet, gällande såväl bemötande, tillgänglighet som upplevd rättssäkerhet. 

 

MEDARBETARE 
Arbetsgivare i framkant 
  Nämndmål 

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

Kommentar 

Vårens medarbetarundersökning visade på ett lägre resultat för hållbart medarbetarengagemang (HME) jämfört 
med tidigare år. I år var HME index 79, vilket kan jämföras med föregående år då index var 85. Nedbrutet på de tre 
frågeområden som utgör HME, visade medarbetarundersökningen ett resultat på 82 (86) för motivation, 79 (87) för 
ledarskap, 77 (83) för styrning, siffror inom parantes är 2020 års resultat. 

Under året fortsätter förvaltningen med att komplettera den årliga medarbetarundersökningen med regelbundna 
mätningar av faktorer som påverkar medarbetarengagemang, psykisk hälsa och arbetstillfredsställelse.Syftet är att 
hjälpa chefer och medarbetare att uppnå sin fulla potential, och därmed kunna förbättra och utveckla 
organisationen och hela medarbetarupplevelsen. 

 

Ett arbete som kännetecknas av mod, empati, resultatinriktning och visionära idéer är viktiga beståndsdelar 
för att säkerställa en god relation och ömsesidig förståelse mellan oss som arbetar i offentlig verksamt och 
kommunens näringsidkare. Förvaltningen har därför under våren genomfört två utbildningsdagar för samtliga 
medarbetare inom ämnet företagsklimat. Deltagarna har fått djupare insikt i viktiga servicefaktorer, hur dessa 
kan kopplas till lagstiftningen samt hur de kan utveckla dessa servicefaktorer utifrån sin egen verksamhet. Inför 
utbildningsdagarna genomfördes ett stort antal djupintervjuer med företagare som på ett eller annat sätt varit i 
kontakt med kommunen. Dessa analyserades under utbildningen och deltagarna har tillsammans medverkat att 
ta fram handlingsplan för förbättringsarbete kopplat till kundnytta och ett ännu bättre företagsklimat. 
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UTVECKLING 
Utveckla dialog och service 
  Nämndmål 

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

Kommentar 

Inför sommaren har två digitala skyltar placerats i Mölle för att visa antalet lediga parkeringar på Mölle 
infartsparkering och på Kullaberg. 

Under året har trängselappen utvecklats med zonindelning på Kvickbadet. Appen ger invånarna information om 
trängsel på allmänna platser. Data samlas in från sensorer som satts upp på strategiska platser; Kvickbadet, Mölle 
hamn samt fyren/Naturum på Kullaberg. 

För en smartare stad jobbar förvaltningen aktivt med att implementera så kallade Lo-Ra sensorer. Dessa kan visa upp 
allt från temperaturerna på badplatser till om en parkeringsplats är upptagen eller ledig. 

 

Förvaltningen arbetar alltmer med att visualisera och simulera våra stadsbyggnads- och utvecklingsprojekt, 
vilket kommer att skapa bättre förutsägbarhet och förståelse hos invånarna. Detta görs genom 3D-modellering, 
VR och digital tvilling. Under året har en digital 3D-modell över Storgatans sista ombyggnadsetapp blivit klar. 

Inom projektet DTCC digital tvilling har vi inför hösten valt ut tre milestones att fördjupa oss i; Crowd Movment, 
som är människors rörelse i staden, Urban Environment som handlar om vindanalyser samt Twinable som fördjupar 
sig i AR-tekniken (augmented reality – förstärkt/förbättrad verklighet). 

Ett nytt verktyg, ArcGIS Urban, har implementerats i verksamheten. Det ger oss möjligheter att enkelt kunna 
simulera olika alternativa byggrätter i planeringen, och att visualisera dessa både internt och externt. 
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TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 
Ordförande: Peter Schölander (M) 

Förvaltningschef: Margareta Engkvist Björkenhall 

VERKSAMHET 
Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för kommunens fastigheter, hamnar samt vatten och 
avloppsförsörjning. Förvaltningen ansvarar också för kommunens interna service inom kost, städ, fordon, 
förråd samt sköter en stor del av drift och underhåll av gator, parker, lekplatser och stränder. 

PROGNOS FÖR HELÅRET 

TKR DELÅR 2020 DELÅR 2021 
ACK 

BUDGET 
2021 

BUDGET 
2021 

PROGNOS 
2021 

AVVIKELSE 

Resultat -4 669 -23 11 858 19 446 17 246 2 200 

Fysisk planering 603 1 957 873 1 513 3 513 -2 000 

Fritidsverksamhet 6 535 6 124 7 027 10 540 10 540 0 

Näringsliv och 
bostäder 

-544 160 93 140 140 0 

Fjärrvärme 1 405 290 0 0 0 0 

Lokalverksamhet -10 998 -8 823 1 476 2 125 -1 375 3 500 

Gemensamma 
funktioner 

-662 -472 1 674 2 906 1 406 1 500 

Kostverksamhet -1 008 741 715 2 222 3 022 -800 

Förvaltningen beräknar att vid årets slut lämna ett positivt resultat på 2,2 mnkr. Avvikelsen beror främst 
på lägre kapitalkostnader inom lokalverksamheten än budgeterat med anledning av några investeringsprojekt 
som inte färdigställs i tid. 

Verksamhetsområde fysisk planering visar ett underskott på 2 mnkr på grund av rivning av N Hage förskola, 
Stinsängens förskola samt Simontorps gård, vilket inte budgeterats. 

Fritidsverksamheten visar i delåret ett positivt resultat på cirka 1 mnkr. Det beror på att driftsbidragen till 
föreningarna inte är helt utbetalda vid denna tidpunkt. Vid årets slut beräknas verksamheten följa budget. 
Lokalverksamheten visar ett stort överskott vid delårsbokslutet. Det beror främst på att verksamhetens 
kostnader alltid vilar tungt under den senare delen av året. Många stora underhållsarbeten utförs under 
sommarlov och höstlov. Även kapitalkostnaderna är lägre än budgeterat. Vid årets slut beräknas 
lokalverksamheten lämna ett överskott på 3,5 mnkr, varav 2 mnkr är lägre kapitalkostnader, 0,5 mnkr lägre 
lönekostnader samt lägre kostnader för drift och underhåll. 

Kostavdelningens delårsresultat är positivt eftersom det förbrukas mindre livsmedel på sommaren. 
Helårsprognosen visar däremot på ett underskott på 0,8 mnkr, varav 0,4 mnkr är merkostnader på grund av 
Covid. Resterande beror på högre livsmedelskostnader. Gemensamma funktioner beräknas lämna ett överskott 
på 1,5 mnkr, främst tack vare oväntade intäkter vid försäljning av fordon. 

 

 INVESTERINGAR 
TKR DELÅR 2020 DELÅR 2021 BUDGET 2021 PROGNOS 2021 AVVIKELSE 

Totalt 118 291 48 013 84 126 64 459 19 667 

Årsanslag 4 703 8 494 10 000 9 500 500 

Tidsbestämda 
projekt 

113 588 39 519 74 126 54 959 19 167 
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Helårsprognosen för investeringarna visar på en positiv avvikelse på 20 mnkr. Den största avvikelsen är 
Vikenskolan, vilken prognostiseras få 10 mnkr lägre kostnader än budgeterat. Projektet har flutit på mycket bra 
utan några större oförutsedda ändringsarbeten under byggtiden. 

Övriga större avvikelser består av: Brandskyddstekniska åtgärder 2,5 mnkr, och Erik Ruuth anpassning och 
tillgänglighet 1,9 mnkr. Båda projekten har försenats på grund av covid-19. Av projektet ”Energibesparande 
åtgärder” beräknas 3 mnkr inte användas under året på grund av tidsbrist.  Projektet för båtbottentvättar, 0,3 
mnkr avvaktar fortfarande anvisningar från Länsstyrelsen om vilka regler som ska gälla. 

Rackethallen kommer att färdigställas under hösten. Investeringen beräknas följa budget. 

MEDBORGARE 

Gymnastikhallen är färdigställd och de sista arbetena pågår på rackethallen. 

Förutsättningar och underlag för att bygga ett nytt kulturhus/bibliotek samt ett nytt vårdboende i Nyhamnsläge 
har arbetats fram. Upphandling för byggnation beräknas kunna ske under hösten. Hemvårdens hus har försetts 
med elbilsladdare och byte till elbilar sker successivt. 

För att hålla rent och snyggt på våra badstränder har personal haft jour på helgerna under högsommaren. 

Vecka 2 när gymnasieskolan och högstadiet började med distansundervisning anpassades kostverksamheten så 
att alla folkbokförda gymnasie- och högstadieelever i kommunen kunde hämta lunchlåda på Kullagymnasiet och 
kommunens grundskolor. De elever som hade skolskjuts fick sin mat utkörd. Som mest levererades det 425 
lunchlådor per dag. 

Städrutiner har utökats på grund av smittorisk samt av att lokaler använts på annat sätt. Bland annat har elever 
tidvis ätit i sina klassrum och personal har fikat i sina respektive korridorer. 

 

MEDARBETARE 
Arbetsgivare i framkant 
  Nämndmål 

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

Kommentar 

Förvaltningens delindex för både motivation och styrning sjönk i medarbetarenkäten våren 2021. En förklaring är att 
det kan finnas en koppling till pandemin som inneburit andra sätt att kommunicera, arbeta och leda. 

 

En medarbetarenkät är genomförd och årets HME visade ett lägre resultat än 2020. Det sämre resultatet 
tros delvis bero på en annorlunda arbetssituation under pandemin. Arbetet med att ta fram handlingsplaner är 
påbörjat. 

Fokus under hösten kommer att vara en fördjupning inom området kränkande särbehandling. Bland annat ska 
företagshälsovården hålla föreläsningar för all personal och fortsatt arbete på avdelningsnivå ska genomföras. På 
grund av Covid-19 har endast ett fåtal utbildningar genomförts under 2021. 

På markbyggnad har två nya enhetschefer anslutit till organisationen och övertagit verksamhetsrollerna fullt ut 
under första halvåret. Verksamhetsutveckling på markbyggnad har genomförts under första halvåret med syfte 
att stärka och utveckla resursanvändningen så att resurser finns när behovet för kärnuppdraget är som störst. 

Städpersonal har utbildats för att hantera städroboten. 
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UTVECKLING 

Förverkliga miljömässig hållbarhet 
  Nämndmål 

 Den genomsnittliga energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter 

Kommentar 

Energiuppföljningarna visar på en minskad energiförbrukning. Målet mäts utifrån helårsförbrukning och följ upp i 
helårsbokslutet 2021. Målvärdet för 2021 är 140 kWh/kvm. 

      Minskat matsvinn i kommunens skolor och förskolor 

Kommentar 

På grund av pandemin och har elever periodvis fått maten levererad i portioner förpackade i matlådor. Någon 
möjlighet att mäta matsvinnet har därför inte kunnat ske i den omfattning som brukar ske. Matsvinnet har troligtvis 
ökat under första halvan av 2021. 

      Minskad elförbrukning i kommunens fastigheter och anläggningar 

Kommentar 

Energieffektiviseringen följer planen. Redovisning sker i helårsbokslutet, 

 

Utveckla dialog och service 
  Nämndmål 

 Utveckla former och forum för dialog med medborgare 

Kommentar 

En ny digital lösning för besiktning av kommunens lekplatser har införts. 

 

Livsmedelsupphandlingen är klar och de nya avtalen gäller från 16 september respektive 4 oktober. Avtalen 
ger ett utökat sortiment av ekologiska produkter och möjlighet att beställa en del närproducerade produkter. 

Tak- och fönsterbyte på del av Kullagymnasiet och del av Jonstorsskolan är klara och bytet på Eric Ruuth 
kulturskola har påbörjats. Lerbergsskolan får ett nytt tak och kommer förses med solceller under året. 

Våra möteslokaler Sessionssalen, Gruvsalen och Höganässalen har fått nya fönster och ny ventilation. 

Nytt system för administration och uppföljning av kommunens bilar är driftsatt. Nya handscanners på förrådet 
har digitaliserat och effektiviserat plockningsrutinen och lekplatsbesiktning sker numera digitalt via en app. 

En filmbuss för digital ledningsinspektion med syfte att förbättra informationen om VA-nätets kondition har 
införskaffats och en webbshop på förrådet för kommuninterna inköp är under uppsättning. 

Verksamheten har konverterat stor del av handverktyg till batteridrift. 
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TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 
avgiftsfinansierad verksamhet 

Ordförande: Peter Schölander (M) 

Förvaltningschef: Margareta Engkvist Björkenhall 

VERKSAMHET 
Förvaltningen ansvarar för vatten- och avloppsförsörjning, det vill säga dricksvattnet i kommunen samt för 
omhändertagande och renande av spill- och dagvatten. 

PROGNOS FÖR HELÅRET 

TKR DELÅR 2020 DELÅR 2021 
ACK 

BUDGET 
2021 

BUDGET 2021 PROGNOS 2021 AVVIKELSE 

Resultat 0 0 0 0 0 0 

Vatten och 
avlopp 

1 104 -1 860 439 658 -342 1 000 

Justerat mot 
avgiftskollektivet 

-1 104 1 860 -439 -658 342 -1 000 

 

VA-verksamhetens prognos för helåret visar ett överskott motsvarande 1 mnkr. Överskottet beror på ökad 
försäljning av vatten och därmed även ökade intäkter för spillavlopp. 

I budget och prognos enligt ovan ingår en regleringspost på 0,7 mnkr inom VA på helårsbasis. Detta är ett 
medvetet underuttag av taxor för att reglera tidigare års överuttag (skuld) gentemot avgiftskollektivet. Per siste 
december 2020 uppgick tidigare års ackumulerade överskott till 3,6 mnkr inom VA. Kvarvarande skuld till 
avgiftskollektivet per siste december beräknas i prognosen till 3,9 mnkr. 

 

INVESTERINGAR 
TKR DELÅR 2020 DELÅR 2021 BUDGET 2021 PROGNOS 2021 AVVIKELSE 

Resultat 28 770 31 468 78 033 56 540 21 493 

Årsanslag 11 681 5 798 18 000 18 000 0 

Tidsbestämda 
projekt 

17 089 25 669 60 033 38 540 21 493 

Periodiserade 
anslutningsavgifter 

-3 267 -5 975 -5 000 -8 375 3 375 

 

Alla planerade investeringar är påbörjade men kommer inte att fullt ut kunna genomföras som planerat 
under 2021, vilket gör att ca 21 mnkr begärs flyttas fram till 2022. 

De största avvikelserna är byggnationen av överföringsledningen i södra Viken som är under upphandling och 
arbetet kommer att påbörjas under hösten 2021. Av de medel som budgeterats 2021 kommer 17,5 mnkr inte att 
användas under året utan skjuts framåt till 2022. Den fortsatta renoveringen av Lerbergets vattentorn skjuts fram 
till 2022 eftersom utredningen tog längre tid i anspråk än beräknat, vilket motsvarar 1,8 mnkr 

Utbyggnaden av spillvatten till Rågången, Brännans byaväg är genomförd, endast mindre arbete kvarstår. 
Prognosen för projektet innebär ett underskott på 2,6 mnkr. Detta beror på svåra markförhållande med stora 
mängder inträngning av grundvatten. 
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MEDBORGARE 
Under våren har arbetet med att byta ut huvudvattenledningen genom Jonstorp påbörjats. 
Arbetet med den första etappen pågick under hela våren. Efterföljande etapper kommer att genomföras under 
de kommande tre åren. Arbetet medför att vi får en ny ledning med bättre kapacitet för framtiden där vi även 
minskar antalet driftavbrott. 

VA-avdelningens största arbete under våren har varit utbyggnaden av vatten och avlopp utmed Rågången, 
Brännans byaväg och fastigheterna däromkring. Arbetet förväntas vara klart under hösten 2021. Även projekten 
ombyggnad av Storgatan i Höganäs och utbyggnaden av Tornlyckeområdet är några av de större arbetena för 
VA-avdelningen. 

Marknadsföring av "Sveriges godaste kranvatten pågår". 

MEDARBETARE 
Även detta år har präglats av covid-19. Endast ett fåtal av medarbetarna har varit sjuka i Corona. Det har varit 
ännu lägre frånvaro under hela pandemin än normalt, trots att frånvaron är låg under normala förhållande. 

Avdelningen medverkar i ”Tekniksprånget”, ett samarbete mellan näringslivet och högskolorna. Som en del av 
programmet har VA-avdelningen visstidsanställt en person som precis gått ut tekniskt gymnasium och funderar 
på att läsa vidare till civilingenjör. 

UTVECKLING 
Under 2020 renoverades vattentornet i Lerberget på utsidan, under hösten 2022 kommer vattentornet att 
renoveras på insidan. Detta arbete innebär att vi tar bort befintligt tätskikt och ersätter det med ett nytt. Vi 
kommer även att byta en del maskinell utrustning. 

Under hösten kommer upphandling av överföringsledningen för spillavlopp från södra Viken avslutas, därefter 
kommer arbetet med att förlägga den påbörjas, arbetet beräknas vara klart till sommaren 2022. 

VA-planen har uppdaterats och kommer att tas upp för godkännande i Fullmäktige under hösten. 

Förberedelser för uppdatering av styr och regler på reningsverket har påbörjats, liksom arbetena med att 
uppdatera elanläggningen i rötgasanläggningen. 

En ny spolbil för förebyggande och akuta åtgärder i VA-nätet är levererad.  
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KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 
Ordförande: Peter Schölander (M) 

Förvaltningschef: Anneli Sjöborg 

VERKSAMHET 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har ett brett uppdrag och verksamheter med bibliotek, 
kulturskola, Höganäs Sportcenter, bad- och idrottshallar, fritidsgårdar, utomhusbad, publika kulturevenemang. 
Utöver detta samordnar förvaltningen kommunens ungdoms-, tillgänglighets- samt folkhälsoarbete. 

Förvaltningen ansvarar för inköp av offentlig konst och utsmyckningar samt ger stöd och service till föreningar. 
Utskottet ska dela ut kultur-, idrotts- och hederspris samt keramikstipendium årligen. Utskottet ska även bistå 
andra nämnders uppdrag, genom att bland annat utveckla kultur- i-vården, Aktivitetsstråket och samarbetar med 
utbildningsförvaltningen kring skolbibliotek och kulturskolans verksamheter. 

PROGNOS FÖR HELÅRET  

TKR DELÅR 2020 DELÅR 2021 
ACK 

BUDGET 
2021 

BUDGET 
2021 

PROGNOS 
2021 

AVVIKELSE 

Resultat 40 637 44 527 44 878 69 202 70 002 -800 

Kulturverksamhet 19 557 21 425 21 716 33 965 33 965                      0  

Fritidsverksamhet 21 080 23 102 23 163 35 237 36 037 -800 

 

Kultur- och fritidsutskottet kommer att få svårt att följa budget. Samtliga avdelningar har fått anpassa sin 
verksamhet till folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket gör att den beslutade verksamhetsplanen och 
därmed budgetutfallet har påverkats. 

Kultur och fritidsutskottet redovisar ett underskott för delåret med 1 mkr och prognostiserar ett underskott på 
0,8 mkr för 2021. Verksamheternas prognoser tar hänsyn till effekterna av covid-19 såsom minskade intäkter, 
inställda verksamheter och arrangemang. Den största negativa avvikelsen finns på Höganäs Sportcenter 
eftersom anläggningen i stort sett har varit stängd mellan den 1 januari och 15 juni. 

Föreningslivet, som i normala fall hyr idrotts- och skolgymnastiksalar, har inte heller kunnat bedriva verksamhet 
vilket innebär minskade lokalintäkter under perioden. 

Första delen av året har präglats av en stor ekonomisk återhållsamhet och förvaltningen arbetar därför löpande 
med analyser, uppföljningar och processkartläggning. 

INVESTERINGAR 
TKR DELÅR 2020 DELÅR 2021 BUDGET 2021 PROGNOS 2021 AVVIKELSE 

Resultat 550 0 550 550 0 

Investeringar 550 0 550 550 0 

Budgeterade investeringsmedel beräknas att användas under året. Pågående investeringar är bland annat 
utrustning och inventarier till nya tennishallen på Sportcenterområdet. 

MEDBORGARE 
Stärkt social hållbarhet 
  Nämndmål 

 Erbjuda mötesplatser som skapar möjligheter och förutsättningar för delaktighet och livskvalitet. 

Kommentar 

Pandemin har lett till stora omställningar och verksamheterna har hittat nya sätt att nå ut till invånarna. En digital 
fritidsgård har lanserats, aktiviteter har flyttat utomhus och via digitala forum, arbetet med att skapa ett tillgängligt 
friluftsliv för alla har intensifierats och inkluderat både fritids- och kulturverksamheten. 

Page 50 of 514



43 
 
  Nämndmål 

Fritidsgårdarna har haft öppet med tidsbokning men parallellt erbjudit digitala aktiviteter. Hälsoutvecklaren har 
erbjudit kurser och aktiviteter utomhus och har under våren haft nästan 4 000 aktiva deltagare. 

I april öppnade Sportbanken som lånar ut idrottsutrustning till barn och vuxna. Sportbanken syftar till att ge 
människor tillgång till en aktiv fritid, och verksamheten är baserad på utrustning donerad från närsamhället. 
Sportbanken i Höganäs samarbetar med Båstad kommun samt NSR som samlar in sportutrustning från 
privatpersoner. 

Under våren startade förvaltningen mötesplatsen Snäckan, som vänder sig till ungdomar och vuxna som har en 
funktionsnedsättning och vill träffa andra i liknande situation. På mötesplatsen kan man prova på olika aktiviteter 
såsom att titta på film, måla och skapa. 

En satsning har gjorts på Bibliotekstorget, Sommar på Bibliotekstorget, som blev en mötesplats utomhus med sköna 
sittplatser, olika spel och pingisbord. Under sommarens fanns det även caféförsäljning på torget. 

Det stora engagemanget från frivilliga måste även stimuleras framöver och i det arbetet kommer Volontärcentret 
att spela en stor roll. 

 

För att stärka den sociala hållbarheten krävs god samverkan internt men även samarbete med föreningar, 
näringsliv, Familjen Helsingborg och Region Skåne. 

Fritidsgårdarna har varit öppna men med bokningsbara eller digitala aktiviteter. Detta har lett till att 
verksamheten har nått många nya besökare och arbetssättet kommer att fortsätta även efter pandemin. 
Kulturskolan har under perioden fokuserat på att möta deltagare digitalt när undervisning på plats, inte har varit 
möjlig. Under årets första fem månader var rehabiliteringsverksamheten den enda öppna verksamheten på 
Höganäs Sportcenter. Betydelsen av den träningsformen för patienter och andra brukare är en viktig erfarenhet. 

Under året har föreningslivets aktivitetstillfällen minskat något men föreningarna har fått behålla samma stöd 
som föregående år. Stödet till lokal- och anläggningsbidrag för barn och ungdomsverksamhet har ökat med 
nästan 100 % jämfört med föregående år 

 

MEDARBETARE 
Arbetsgivare i framkant 
  Nämndmål 

 Förvaltningens medarbetare är stolta ambassadörer över sin arbetsplats. 

Kommentar 

Under våren gjordes en ny medarbetarenkät som visade sämre resultat jämfört med 2020. Motivationsindex i 
medarbetarenkäten minskade från 83 år 2020 till 79, ledarskapsindex från 88 år 2020 till 83 och styrningsindex från 86 
år 2020 till 80. Insatser för att öka motivation och engagemang har påbörjats och kommer att fortsätta under hela 
året. Medarbetarenkätens resultat visar att kultur- och fritid ligger bättre jämfört med Höganäs kommun som helhet 
Personalen har deltagit i filmskapande och producerat digitala bok- och konsttips, träningsfilmer och aktiviteter. 
Många möten och utbildningar har skett digitalt vilket gör att all personal har fått utveckla sin digitala kompetens 
och lära sig använda kamera och mikrofon. 

För att mäta nämndmålet ska det under året göras en enkät på samtliga arbetsplatser där medelsnittet ska vara 6 
på en skala 1-8. Stolta medarbetare är viktiga ambassadörer som sprider en god arbetsmiljö och stärker 
förvaltningens och kommunens varumärke. Genom att kontinuerligt mäta stoltheten hos medarbetarna får vi 
värdefulla verktyg för att utveckla visionen, målen och att verksamheten utvecklas åt rätt håll. Enkäten ska göras 
under oktober månad. 

 

För att minimera effekterna av pandemin har ledningsgruppen fokuserat på den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön. Under perioden januari till och med augusti har förvaltningens personal haft en låg 
sjukfrånvaro. I normala fall medverkar medarbetare på branschkonferenser, inspirerande studiebesök och 
nätverksträffar för att öka sin kompetens. Under våren har detta ersatts med digitala möten och webbseminarier 
med goda och uppskattade resultat som följd. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar ständigt för ett attraktivt 
Höganäs genom god tillgänglighet, hög service och utåtriktat arbete. Varje besök ska vara en upplevelse och 
personalen vid alla verksamheter ska arbeta med ”Det goda värdskapet”. De planerade utbildningsinsatserna 
inom området psykisk ohälsa har flyttas fram till hösten. 
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UTVECKLING 
Utveckla dialog och service 
  Nämndmål 

 Skapa nya samarbeten med aktörer utanför kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet 

Kommentar 

Trots pandemin har många nya samarbeten initierats, till exempel med föreningen Makerspace i syfte att skapa 
ett öppet aktivitetshus i Sportbanken. Vidare har ett samarbete med Kullagymnasiet resulterat i att Eric Ruuth 
erbjuder E-sportundervisning på ett gymnasieprogram från och med höstterminen. 

Under tre månader distribuerade Höganäs Sportcenter skolmat till distansstuderande elever på landsbygden. 

Tillsammans med Familjen HBG togs ett gemensamt Sommarkulturkort fram för att bjuda invånarna på kultur och 
aktiviteter i hela regionen. Ett annat samarbete är mellan kultur- och fritidsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen där målet är att få fler att upptäcka vår stadsbygd. I augusti invigdes en ny QR-
märkt vandringsled vid Himmelstorp som togs fram i samarbete med Länsstyrelsen och med stöd av Stiftelsen 
Gripen. 

Samarbetet Bibliotek Familjen HBG har startat ett gemensamt digitalt Språkcafé på samtliga vardagar som alla 
nysvenskar i regionen kan delta i. 

Förvaltningen är inbjudna till dialoger och samverkan kring kommande större projekt som exempelvis omgörningen 
av Storgatan, Tornlyckan och utvecklingen av Kullagymnasiet i syfte att tidigt bidra med kompetens, erfarenhet, 
perspektiv och viljeyttringar. 

 

Växla upp upplevelsenäringen 
  Nämndmål 

 Erbjuda invånare ett innovativt och varierat kultur- och fritidsutbud. 

Kommentar 

Den fysiska programverksamheten har varit inställd under våren medan innovativa lösningar och aktiviteter istället 
har utvecklats. Det nystartade E-sportcentret har blivit en succé och Eric Ruuth är den första kulturskolan i landet 
med detta utbud. 

Kulturskolan har under pandemin utvecklat sina metoder för att möta unga digitalt. Inte minst har detta varit en 
framgång för våra funktionsvarierade deltagare, som under pandemin blivit än mer begränsade i sina utbud av 
aktiviteter, men som nu fått möjlighet att mötas digitalt i flera aktiviteter. 

Mot slutet av våren har Höganäs Sportcenter trots allt kunnat erbjuda ett varierat utbud av hälsofrämjande 
aktiviteter, som genom särskilda bokningssystem och lösningar kunnat genomföras på säkert och tryggt vis. 

Biblioteket har utökat de digitala tjänsterna genom en ny digital filmtjänst. 

Friluftslivets år 2021 är en nationell satsning som Höganäs deltar i och varje månad har teman och upplevelser 
genomförts för invånarna i samverkan med det lokala föreningslivet. Utomhusaktiviteter har uppskattats och 
kommer framöver att utvecklas med ännu mer variation. 

I ljuset av coronapandemin har det blivit ännu tydligare vilken stor roll kultur och fritid har i människors liv men 
också hur sårbar strukturen är för föreningar, arrangörer och kulturskapare. Flexibilitet, uthållighet och nytänkande 
har präglat arbetet under det första halvåret. 

 

Förvaltningen har genomfört lika många arrangemang som vanligt men på nya och innovativa sätt. 
Pandemin har tvingat fram nya kreativa arbetssätt och utbud som har utvecklat såväl kultur- som fritidsområdet. 
Det är vi otroligt stolta över. 

Arbetet med att nå kommunens vision och handlingsprogram har bedrivits aktivt under perioden. Projektet 
"Nytt bibliotek/kulturhus" fortskrider och en informationskväll om projektet gjordes digitalt i slutet av februari. 
Utredningen om hur keramiknäringen ska utvecklas har tagits fram under perioden och kommer att presenteras i 
början av hösten. 

Detaljplanearbetet för idrottsplatsen i Nyhamnsläge har påbörjats och den beräknade byggstarten kommer att 
ske under 2022-2023. 

Förvaltningen utreder hur Höganäs Sportcenter kan utvecklas för att möta framtidens krav men även för att 
erbjuda en bra träningsanläggning framöver. 
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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 
Ordförande: Gustaf Wingårdh (M) 

Förvaltningschef: Jacob von Post 

VERKSAMHET 
Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning inom bland annat miljöbalken, 
livsmedelslagen, tobakslagen, plan- och bygglagen och fastighetsbildningslagen. En stor del av arbetet handlar 
om att informera, kommunicera, ge tillstånd av olika slag och att bedriva tillsyn. Syftet med nämndens arbete är 
att säkra en god livskvalitet för denna och kommande generationer. Samarbete, tydlighet och ett gott bemötande 
är centralt, både inom den kommunala organisationen och gentemot invånare och verksamhetsutövare. 
Nämnden har också ett stort fokus på rättssäkerhet och likabehandling. 

PROGNOS FÖR HELÅRET  

TKR DELÅR 2020 DELÅR 2021 
ACK 

BUDGET 
2021 

BUDGET 2021 
PROGNOS 

2021 
AVVIKELSE 

Resultat 737 627 1 018 1 527 1 200 300 

Politisk 
verksamhet 

737 627 1 018 1 527 1 200 300 

Bygg- och miljönämnden beräknar ett överskott på 0,3 mnkr, på grund av lägre utfall än budgeterat för 
arvode. 

MEDBORGARE 
Under rådande pandemi ställs krav på myndigheter. Bygg- och miljönämnden har under våren fått ansvar 
för att kommunens tillsyn vid trängsel inom serveringslokaler fungerar. Detta har prioriterats och dialogen med 
verksamheter och medborgare har tagit mycket tid från de ordinarie arbetsuppgifterna på miljöavdelningen. 

Miljötillsynen har i enlighet med krisledningens beslut minskats till att omfatta de verksamheter som har ett 
akutare tillsynsbehov. 

Bygg- och miljönämnden har haft ett fortsatt mycket högt inflöde av bygglovsansökningar under första halvåret, 
och kan även redovisa hög kundnöjdhet, det gäller såväl bemötande, tillgänglighet och upplevd rättssäkerhet. 
Mycket tid och resurser har prioriterats för dialog och rådgivning till medborgare och företag tillsammans med 
servicecenter. Anpassningar till rådande pandemi har gjorts under våren och så många externa möten som 
möjligt sker digitalt. 

MEDARBETARE 
Arbetsgivare i framkant 
  Nämndmål 

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

Kommentar 

Målet mäts genom kommungemensamma medarbetarenkäterna och förvaltningsinterna mätningar. Bygg- och 
miljönämnden har 73 som mål inom områdena motivation, ledarskap och styrning. Utfallet för respektive avdelning 
blev 85 miljöavdelningen och 72 för plan- och bygglovsavdelningen och kan i princip anses uppfyllt. Plan- och 
bygglovsavdelningen har under våren arbetat aktivt för en bättre arbetsmiljö med bland annat stressföreläsningar. 

 

Miljö- och bygglovsavdelningarna har under delåret arbetat med ett antal aktiviteter och ett nytt verktyg för 
att stärka medarbetar- och ledarskapet. Fokus har varit att stärka samarbete och arbeta med avdelningens och 
förvaltningens mål och uppdrag. 

Medarbetarna på miljöavdelningen har aktivt deltagit i planering och uppföljning av verksamheten. 
Kommunikation, samverkan och omvärldsbevakning är centrala delar av avdelningens uppdrag och är även 
förutsättningar för att prioritera rätt och få en tillsyn som gör skillnad. Två nya miljöinspektörer har anställts för 
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att ersätta pensionsavgångar. 

Bygglovsavdelningen har under rådande pandemi och det höga inflödet av ärende under våren arbetat aktivt för 
att bibehålla en bra arbetsmiljö och fokuserat på stressförebyggande åtgärder med bland annat 
stressföreläsningar. Rekrytering av en administratör och en bygglovshandläggare har genomförts för att få en 
mer rimlig arbetsbelastning, de kommer att börja under hösten.  

UTVECKLING 
Förenkla för företag 
  Nämndmål 

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

Kommentar 

För att få en effektiv tillsyn- och bygglovhantering är en bra kontakt med företagarna helt central. En ömsesidig 
respekt och förståelse för varandras roller och uppdrag förenklar och förbättrar tillsynen och lovhanteringen och gör 
den mer ändamålsenlig. Miljö- och bygglovsavdelningen har daglig kontakt med kommunens företagare i den 
ordinarie tillsynen och lovhanteringen och deltar även i digitala företagslotsar, stadshusluncher, med mera. I dels 
SKR:s årliga Insiktsundersökning (NKI) och dels i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av kommuners företagsklimat 
får såväl miljö- som bygglovsavdelningen fortsatt höga betyg 

I NKI-mätningen av företagens upplevda servicenivå inom myndighetsutövning hamnar Bygglov på 2:a plats i 
Sverige och inom Livsmedelskontroll är Höganäs på 7:e plats. 

Utveckla dialog och service 
  Nämndmål 

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

Kommentar 

Användandet av digitala tjänster fortsätter att öka. Hittills i år har 68 % av alla ansökningar och anmälningar inom 
bygglov kommit in via e-tjänsten, och antalet digitala ansökningar och anmälningar ökar på miljöavdelningen hela 
tiden. De flesta externa möten och utbildningar sker också digitalt. 

 Bygg- och miljönämnden ska ge service i framkant. 

Kommentar 

Bygg- och miljönämnden träffar medborgare och företag dagligen i samband med rådgivning, informations- och 
tillsynsbesök. Dock har nämnden inte deltagit eller arrangerat några externa medborgaraktiviteter under året på 
grund av Corona. 

I den serviceenkät som bygg- och miljönämnden skickar ut i samband med bygglovsansökningar är 93 % av de 
sökande nöjda (4) eller mycket nöjda (5) med servicen totalt sett. 

Förverkliga miljömässig hållbarhet 
  Nämndmål 

 Höganäs miljötillsynsarbete håller hög klass. 

Kommentar 

Med hänsyn till rådande pandemi och jämfört med andra kommuner har miljöavdelningen gjort ett bra jobb med 
att följa den tillsynsplan som beslutats för året. 

Kommunens krisledningsgrupp beslutade att tillsynen skulle begränsas till prioriterade områden och därför har 
antalet inspektioner inom vissa områden minskat. Miljöavdelningen har ansvaret för att sköta tillsynen av 
smittspridningen på serveringsställen i pandemin. Denna uppgift har varit krävande och under delåret har 90 
tillsynsbesök gjorts inom detta område, vilket påverkat det totala utfallet av genomförda aktiviteter i den ordinarie 
tillsynsplanen. 

 

Bygg- och miljönämndens arbete med att koppla myndighetsutövandet tydligare till rättssäkerhet, 
förutsägbarhet och ökad service har gett god effekt. 

Bygg- och miljönämnden har styrt om stora delar av verksamheten på grund av Coronapandemin. 

Arbetet med att digitalisera det administrativa arbetet på miljö- och bygglovsavdelningen har fortsatt samt 
övergått till att genomföra tillsyn och fler möten digitalt. 
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UTBILDNINGSNÄMNDEN 
Ordförande: Pia Möller (M) 

Förvaltningschef: Mikael Dahlberg 

VERKSAMHET 
Utbildningsnämnden ansvarar för verksamheterna förskola och pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, 
grundsärskola, gymnasieskola samt gymnasiesärskola. Organisationen är uppdelad på sex skolområden med 
verksamhet från förskola till årskurs 9 med en gemensam ledning och administration, gymnasieskola och 
övergripande verksamheter som elevhälsan, modersmål och studiehandledning samt administration. Det finns 
även en övergripande resursskola och en särskola. 

Budgetramen är indelad i fem verksamhetsområden som innefattar bland annat förskola (1-5 år) och pedagogisk 
omsorg, fritidshem, skolverksamhet i förskoleklass, grundskola samt grundsärskola. Gymnasieverksamheten 
inkluderar både gymnasieskolan som bedrivs inom kommunen samt de elever som väljer gymnasium utanför 
kommunen. Gemensamma funktioner inkluderar förvaltningsledning, administration, centrala tjänster samt 
budget för justering av antal barn och elever i verksamheterna. 

 

PROGNOS FÖR HELÅRET 
 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott på 3,5 mnkr för 2021. Avvikelsen beror på att 
Pålstorpsskolan inte rekryterat samtlig personal, då de inte har elevantal därefter samt att det finns vakanta 
tjänster centralt. Det finns dock en del osäkerhetsfaktorer, som barn och elevers utökade behov som medför 
kostnader samt att gymnasievalet inte är klart för hösten. En prognos för andra gymnasievalet visar ett 
underskott. Prognosen är något bättre efter andra valet då något fler elever kommer till Kullagymnasiet än i 
första valet. Fram till den 15 september har elever möjlighet att göra omval inom gymnasiet. 

Höganäs har en fortsatt positiv utveckling av befolkningen, vilket innebär fler barn och elever till Höganäs 
förskolor och skolor, men även ökade kostnader för fristående förskolor och skolor. Antalet barn och elever 
ligger inte i nivå med budgeterat vilket också påverkar överskottet. Effekterna av covid-19 kommer också 
påverka verksamheterna, men statliga medel finns för att möta behoven. 

 

 

 

 

 

TKR DELÅR 2020 DELÅR 2021 
ACK 

BUDGET 
2021 

BUDGET 
2021 

PROGNOS 
2021 

AVVIKELSE 

Resultat 419 110 436 243 441 859 685 275 681 775 3500 

Förskola 105 551 108 925 105 319 153 313 151 663 1 650 

Grundskola 229 321 236 651 242 562 363 843 360 331 3 512 

Gymnasiet 75 934 82 100 85 855 131 180 131 796 -616 

Gemensamma 
funktioner 7 573 7 815 7 057 35 339 36 386 -1 047 

Politisk verksamhet 731 751 1 066 1 600 1 599 1 
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INVESTERINGAR 

Utbildningsnämndens årsanslag 2021 för investering är 3,5 mnkr. Inventering av behov har genomförts 
inom samtliga verksamheter för att prioritera investeringsbudgeten. Anpassningar görs för att möta barn och 
elevers behov av en god arbetsmiljö och studiero. En del investeringsmedel går till utemiljöer och även digitala 
lärverktyg har prioriterats. En stor del av slutförandet sker under hösten och prognosen är att 
investeringsbudgeten kommer att nyttjas för året. 

MEDBORGARE 
Stärk skolans bredd och spets 
  Nämndmål 

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

Kommentar 

Höganäs kommun har hög kompetens bland sina medarbetare, kommunen har hög andel behöriga lärare som 
tillsammans med övriga kompetenser inom skolan ger barn och elever goda förutsättningar att nå målen. Långsiktig 
satsning på kompetensutveckling inom förskolans uppdrag ger resultat i undervisningen. Det stärkta samarbetet 
med elevhälsans olika professioner och fokus på fritidshemmets uppdrag är andra framgångsfaktorer. Skolornas 
arbete med kartläggning av elevernas kunskaper, uppföljning och tidiga insatser är prioriterat för att alla ska nå 
gymnasiebehörighet.  Ett medvetet strategiskt kvalitetsarbete med insatser över tid och utvärderas kontinuerligt ifall 
de ger önskad effekt. Lärare bedriver undervisning där ledarskapet och relationsskapande är nyckeln till ett gott 
resultat. Den övergripande särskilda undervisningsgruppen ersattes i januari med Pålstorpsskolan, resursskola med 
inriktning elever med NPF. Skolans möjlighet att erbjuda eleverna samtliga ämnen i en lärmiljö anpassad efter behov 
är ett exempel på framgångsrik undervisning för hela barnet hela vägen. 

Kullagymnasiet har en mycket hög andel behöriga lärare, och många av dem har lång erfarenhet. Lärarstaben har 
en stor bredd vilket gör att elevernas valmöjligheter är stora avseende specialiserade kurser. Under året har skolan 
särskilt haft fokus på att ge alla elever goda förutsättningar genom att jobba med stärkt studiero, minska frånvaron 
och effektiva anpassningar för alla elever. 

 
Stärkt social hållbarhet 
  Nämndmål 

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

Kommentar 

Förskolans organisering i mindre barngrupper ger barnen goda förutsättningar att vara mer delaktiga, ha inflytande 
men även att det skapar trygghet. De enkäter som genomförs med elever i grundskola och fritidshem visar goda 
resultat. 91 % av eleverna i årskurserna 1-9 känner sig trygga i skolan. 96 % av eleverna känner sig trygga på fritids. 
Undersökningar är en del av värdegrundsarbetet för att kartlägga skolornas förebyggande och främjande arbete. 
Arbetet med att alla barn, elever och unga ska känna sig trygga inom utbildningsnämndens verksamheter fortsätter 
systematiskt genom värdegrundsarbete för att uppnå 100 %.  Inför läsårstart har organisationen för studie- och 
yrkesvägledning (syv)utökats i syfte att arbeta med elevernas framtid som hela skolans ansvar med stöd av syv i 
frågor som rör deras framtid. 

Brukarundersökning 2021 visar att 87 % av Kullagymnasiets elever upplever att de kan påverka arbetssätt och 
skoluppgifter. 95 % upplever i samma enkät att de känner sig trygga, och det finns inga skillnader mellan kön eller 
årskurser. På Kullagymnasiet anmäls få kränkningar av den anledningen att lärarna arbetar nära eleverna och 
snabbt går in och agerar vid konflikter, som då i de allra flesta fallen löses. Det finns dock en diskrepans mellan olika 
klassers, programs och lärares arbete och vi behöver tydliggöra helhetssynen inom området. Med anledning av 
detta kommer en genomlysning av likabehandlingsarbetet att göras och en ny plan mot kränkande behandling att 
tas fram. 

 

 

TKR DELÅR 2020 DELÅR 2021 BUDGET 2021 PROGNOS 2021 AVVIKELSE 

Resultat 812 532 3 500 3 500 0 

Årsanslag 812 532 3 500 3 500 0 
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Mycket av verksamheternas arbete har lagts på att säkerställa kvalitativ undervisning trots 
distansundervisning och restriktioner. Personalen har också strävat efter att säkerställa varje elevs mående och 
sociala situation. 

Under vårterminen stod Pålstorpskolan klar och tog emot sina första elever. Detta har varit ett viktigt steg i att 
erbjuda rätt förutsättningar för Höganäs alla elever och ett breddat utbud för elever med särskilda behov. 

Alla förskolor har varit öppna under pandemin. Utbildningen har förlagts mestadels utomhus för att minska 
smittspridning och detta har också möjliggjort att nya barn har kunnat introduceras i förskolan trots dessa 
förutsättningar. 

Kullagymnasiet har gått in i en intensiv utvecklingsperiod med syftet att stärka såväl skolans attraktivitet som 
skolans kvalitet. 

 

MEDARBETARE 
Arbetsgivare i framkant 
  Nämndmål 

 I våra lärmiljöer är undervisning och att stärka medarbetares skicklighet för att lyfta barn- och elevers resultat i 
fokus. Engagemang, hög delaktighet, inflytande och meningsfullhet präglar medarbetarnas arbetsmiljö. 

Kommentar 

Årets resultat på medarbetarenkäten har troligtvis påverkats av pandemin och restriktionerna. Sammanlagt HME var i 
år 82 att jämföra med 87 föregående år. Ledarskapet har präglats av att leda i kris och har både stärkt och utmanat 
ledare och medarbetare. Det har periodvis varit utmanande att ha såväl elevernas bästa som lärarnas arbetsmiljö i 
fokus, och organisationens medarbetare har visat ett stort engagemang under året och haft en lösningsorienterad 
inställning. 

För att främja en likvärdig bedömning mellan skolorna inom kommunen har sambedömningsträffar genomförts i 
ämnesnätverk mellan grundskolorna. Detta ger förutom att det är en rättssäkerhet för eleverna också en kollegial 
trygghet och ett lärande 

Kompetensutveckling genom SPMS (Specialpedagogiska skolmyndigheten) kring föränderliga lärmiljöer i förskolan, stöd 
av specialpedagog och FST (förskolans språkteam) är insatser för att stärka arbete för barnets bästa. Detta bidrar till att 
undervisningen planeras på ett sätt som skapar förutsättningar för alla barn och att miljöerna blivit mer tillgängliga. 

Även på Kullagymnasiet har man arbetat med elever i behov av stöd med hjälp av SPSM. Kullagymnasiet är inne i en 
intensiv utvecklingsfas av programmen och av skolan som helhet.  Utvecklingsarbetet görs i samråd med lärarna och 
med en hög grad av delaktighet. Det kräver dock en stor arbetsinsats av alla. Utvecklingsområden för Kullagymnasiet 
är att hitta metoder för återhämtning för lärarna. 

 

Delåret har präglats av restriktioner och oro hos en del elever och vårdnadshavare. Förvaltningsledning och 
chefer har i tät dialog med varandra och med kommunikationsavdelningen strävat efter tydlig, tidig och 
strategisk kommunikation kring covid-19 för att stötta chefer och personal. Det sociala samspelet mellan 
medarbetarna som skapar arbetsglädje har inte varit möjligt och cheferna har därför hittat andra sätt att visa sina 
medarbetare uppskattning på. Det finns en stark önskan om att åter få ha fysiska möten. 

Medarbetarna har ökat på sin digitala kompetens och på ett föredömligt sätt ställt om för att kunna delat i olika 
digitala sammanhang. Exempel på detta är deltagande i kompetensutveckling och utbyte med andra enheter. 

På Kullagymnasiet låg HME strax över 80 och i paritet med tidigare års värden. 
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UTVECKLING 
Utveckla dialog och service 
  Nämndmål 

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

Kommentar 

Ledarskapet är i fokus på samtliga nivåer, professionell samverkan inom förvaltningen, mellan förvaltningar samt 
med utomstående aktörer. Förvaltningsledningen organiserar också kollegialt utbyte mellan rektorerna.  Samverkan 
med andra delar av kommunen är centrala för att lyckas med varje elev och centrala parter för denna samverkan 
är, förutom förvaltningens egen elevhälsa, även socialförvaltningen och polisen. 

62 % av personalen i förskolan är legitimerade förskollärare vilket är högt i jämförelse med likartade kommuner. 
Antalet barn per legitimerad förskollärare är strax över 10 medan det nationellt är något under 12 barn. 96 % av 
vårdnadshavare uppger i enkät att man upplever att det är kompetent personal på förskolan och 95 % anser 
personalen har ett bra bemötande. 

Skolorna arbetar med att säkerställa att alla elever får bästa förutsättningar och det är viktigt att ställa kritiska frågor 
om den vardagliga verksamheten och mot sin profession. En annan viktig aspekt handlar om att fortsätta att tala 
om vad som hindrar respektive möjliggör engagemang hos eleven i dess lärande. 

På Kullagymnasiet har man under året arbetat med strategiskt jämställdhetsarbete på flera olika sätt och en 
jämställdhetsplan har utarbetats. Skolan att fortsätta arbeta med att stärka samsynen mellan programmen för att 
elever och vårdnadshavare ska känna igen sig oavsett program. 

 

Under delåret har stora ansträngningar gjorts för att hålla verksamheterna igång med bibehållen kvalitet, 
även då hög personalfrånvaro varit ett faktum. Förskolornas och skolornas kärnprocesser och dagliga 
verksamheter har prövats och utvecklingsprocesser har tillfälligt stannat av. Under senare delen av våren har ett 
utvecklingsarbete med rektorerna kring pedagogiskt ledarskap inletts, som kommer fortsätta under hela året. 

Kullagymnasiet har påbörjat flera utvecklingsprocesser bland annat stärkt idrottsgymnasium, stärkta profiler på 
programmen och satsning på e-sport.  
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SOCIALNÄMNDEN 
Ordförande: Ingemar Narheim (M) 

Förvaltningschef: Viweca Thoresson 

VERKSAMHET 
I socialnämndens ansvar ingår vård och omsorg och individ och familjeomsorg enligt Socialtjänstlagen, 
Hälso- och sjukvårdslagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt ansvar för 
bedömning om lagstadgad rätt till färdtjänst. 

I vård och omsorg ingår främst ansvar för stöd och service till kommunens äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning. Den mesta vården och omsorgen, såsom särskilt boende för äldre, hemtjänst, 
hemsjukvård, rehabilitering, dagverksamhet, korttidsboende och trygghetslarm samt LSS-boende, daglig 
verksamhet, personlig assistans, korttidstillsyn, avlösar- och ledsagarservice, verkställs i det helägda kommunala 
bolaget, Höganäs Omsorg AB. Socialförvaltningen har ansvaret för två LSS-boenden tills bolaget har fått 
tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg att bedriva verksamheten. Två särskilda boenden och viss 
hemtjänst har upphandlats och drivs av privata aktörer. 

Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) finns försörjningsstöd, utredning, stöd- och vårdinsatser till personer 
med psykisk funktionsnedsättning och till personer och familjer med beroende eller andra sociala problem samt 
flyktingmottagning och serveringstillstånd. 

PROGNOS FÖR HELÅRET 

TKR DELÅR 2020 DELÅR 2021 
ACK 

BUDGET 
2021 

BUDGET 
2021 

PROGNOS 
2021 

AVVIKELSE 

Resultat 323 952 328 825 333 997 499 947 496 847 3 100 

Politisk 
verksamhet 

787 725 1 085 1 627 1 627 0 

Vård och 
omsorg 

196 509 197 859 203 024 304 418 303 318 1 100 

LSS 76 815 77 175 79 327 118 990 117 990 1 000 

Individ- och 
familjeomsorg 

39 894 43 941 39 281 58 682 62 682 -4 000 

Gemensamma 
funktioner 

9 947 9 133 11 281 16 230 11 230 5 000 

 

Resultatet per den sista augusti är ett överskott på 5,2 mnkr och prognosen för helår bedöms landa på ett 
överskott på 3,1 mnkr. 

Under våren har socialförvaltningen erhållit 3 mnkr i ersättning från Socialstyrelsen för ökade kostnader i 
samband med pandemin avseende 2020 och detta är orsaken till överskott inom verksamhetsområde 
gemensamma funktioner. Ersättning för merkostnader i samband med pandemin och sjuklöneersättning upphör 
och därför kommer överskottet för förvaltningen minska under hösten. 

Inom vård- och omsorg har volymerna varit lägre under första halvan av året för att från maj månad åter vara 
uppe i förväntad volym. Därför har verksamheten ett överskott på delåret men även prognosen på helår innebär 
ett överskott. Korttidsenheten flyttades i april till befintliga särskilda boende och arbetssättet ”Trygg hemma” 
infördes. Verksamhetsområde vård- och omsorg prognostiserar ett överskott på 1,1 mnkr under förutsättningar 
att det inte blir någon ytterligare volymökning i hemtjänsten och särskilt boende samt att resande med färdtjänst 
inte ökar. 

Individ- och familjeomsorg har ökade volymer vilket till viss del är en förväntad följd av pandemin. Antalet 
Institutionsplaceringar samt familjehemsplaceringar bidrar till höga kostnader. Resultatet per den sista augusti är 
ett underskott för individ- och familjeomsorg och prognosen är att underskottet kvarstår året ut. 
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INVESTERINGAR 
TKR DELÅR 2020 DELÅR 2021 BUDGET 2021 PROGNOS 2021 AVVIKELSE 

Totalt 0 60 1 850 200 1 650 

  Årsanslag 0 60 1 850 200 1 650 

Planerade investeringar har stannat upp under pandemin. 

 

MEDBORGARE 
Stärkt social hållbarhet 
  Nämndmål 

 Socialnämnden bidrar till att medborgare lever så tryggt som möjligt 

Kommentar 

Brukarnas upplevelse av trygghet mäts i Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen". Denna undersökning är försenad detta år vilket innebär att det inte finns något resultat att ta del av 
förrän maj 2022. För att få en uppfattning om brukarna är nöjda med bemötandet inom äldreomsorgen samt med 
personalkontinuiteten inom hemtjänsten kommer biståndshandläggarna att ställa dessa frågor vid 
individuppföljningar under hösten. 

Brukare inom LSS samt klienter inom IFO besvarar enkäter under tidig höst avseende bemötande. Vidare får klienter 
inom IFO besvara frågan om det är lätt att komma i kontakt med socialtjänsten. Resultaten redovisas under hösten 
2021. 

Antal utdömda sanktionsavgifter på grund av inte verkställa beslut är noll vid delåret. 

 Socialnämnden bidrar till att medborgare lever så självständigt som möjligt 

Kommentar 

Brukarnas upplevelse av delaktighet och möjlighet att påverka mäts i Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker 
de äldre om äldreomsorgen". Denna undersökning är försenad detta år vilket innebär att det inte finns något resultat 
att ta del av förrän maj 2022. För att få en uppfattning om brukarna inom äldreomsorgen upplever att de är delaktiga 
och har möjlighet att påverka kommer biståndshandläggarna att ställa dessa frågor vid individuppföljningar under 
hösten. 

Brukare inom LSS samt klienter inom IFO besvarar enkäter under tidig höst avseende upplevelse av delaktighet och 
möjlighet att påverka.  Resultaten redovisas under hösten 2021. 

Myndighetsenheten Vård- och omsorg har inte haft något utarbetat system för att mäta andelen hemtjänstbeslut 
som fattas i samråd med rehab-enheten. Framöver kommer en e-tjänst för ansökan om hemtjänst som även 
involverar rehab-enheten att utarbetas. Tanken är att nya ansökningar går till rehab-enheten innan 
biståndshandläggaren fattar beslut. 

 

Pandemin har, även detta år, medfört att verksamheterna har haft stort fokus på att motverka 
konsekvenserna samt förhindra spridning av covid-19. 

Antalet placeringar av barn och unga i familjehem och på institution ökade under våren. Verksamheten arbetar 
aktivt med nya och hållbara hemmaplanslösningar och arbetsmetoder i samverkan med andra parter. 

"Trygg hemma", ett tvärprofessionellt arbetssätt, har införts med gott resultat. Målet är att göra hemgången från 
sjukhus till det egna hemmet så trygg som möjligt och att brukaren så snabbt som möjligt ska återfå 
funktionsförmåga och självständighet. 

Flera e-tjänster har införts inom individ- och familjeomsorgsverksamheten i syfte att underlätta och öka 
självständigheten för klienten. Även jämställd utbetalning av försörjningsstöd har införts, vilket innebär att 
stödet fördelas lika inom hushållet. 

Antalet externa placeringar inom LSS minskar och fler erbjuds boendestöd i eget boende. Alla stödboende för 
ensamkommande har avvecklats och ungdomarna har flyttat ut i eget boende. 
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MEDARBETARE 
Arbetsgivare i framkant 
  Nämndmål 

 Trygga och självständiga medarbetare 

Kommentar 

Målet mäts genom HME, hållbart medarbetarengagemang utifrån hur medarbetare upplever sin arbetssituation som 
meningsfull och hanterbar och att ledarskapet skapar goda förutsättningar för verksamhetsutveckling. 

I årets medarbetarundersökning uppgick det sammanvägda HME-resultatet inom socialförvaltningen till 76 av 
maximalt 100. Föregående år låg resultatet på 79 och det är en liten försämring på samtliga tre områden motivation, 
ledarskap och styrning. Resultatet ligger endast en enhet under det sammanvägda resultatet för hela 
kommunkoncernen som har 80. 

Det som utmärker sig positivt är att medarbetarna känner meningsfullhet i sitt arbete och att de känner ett visat 
förtroende från sin chef. Däremot upplever medarbetarna att mål och uppföljning kan förbättras. Under hösten 
kommer därför en ny arbetsmodell för uppföljning av enheternas resultat och måluppfyllelse införas där 
medarbetarna involveras både i åtgärder och analys varje månad. 

 

Socialförvaltningen har tillsammans med Höganäs Omsorg AB samordnat stödfunktionerna i en 
gemensam utvecklingsavdelning. Detta för att underlätta både samarbete, informationsöverföring och stöd till 
verksamheterna. Flertalet utbildningar flyttades under våren fram eller genomfördes digitalt. Exempelvis 
utbildning kring myndighetsutövning för personlig assistans samt omprövning av beslut enligt LSS. 

Enheten Barn, ungdom och familj har varit högt belastad under våren. Personalomsättningen har varit hög, 
likaså antalet inkommande ärende. Förstärkning med två extra socialsekreterare har gjort. Från juni månad 
gjordes även förstärkning med enhetschef för myndighetsdelen. 

Socialförvaltningen arbetar med att implementera förbättrade arbetssätt för samverkan med andra förvaltningar 
och andra myndigheter.  

 

UTVECKLING 
Förverkliga miljömässig hållbarhet 
  Nämndmål 

 Socialnämnden bidrar till en bättre miljö 

Kommentar 

Medarbetare i socialförvaltningen kommer att genomgå utbildning i eco-driving och gas-tankning via Youtube under 
hösten. Socialförvaltningen bedömer att alla medarbetare tar del av utbildningen. Utbildningen kommer även att 
länkas till i socialförvaltningens utbildningsportal så att nya medarbetare kan ta del av den framöver. 

Det finns en övergripande plan Miljöprogram 2015-2025 som gäller för alla verksamheter. Åtgärder och aktiviteter 
kopplade till planen följs upp. I planeringen framåt ska miljöombud utses och utbildas. 

 

Myndighetsenheten har påbörjat införandet av digitalt anhörigstöd, "en bra plats" och "demenslotsen". 
Arbetet fortsätter i september i form av ytterligare utbildning och plan för införande i hela kommunen med syfte 
att underlätta för anhöriga att få tillgång till ett digitalt anhörigstöd. 

Biståndshandläggarna har övergått till att arbeta i verksamhetssystemet Life Care där de utreder och fattar beslut 
i enligt med "individen behov i centrum", (IBIC). En översyn av möjligheten att bättre involvera volontärer i 
verksamheterna har startats, implementeringen och genomförande kommer att ske under hösten. 

IFO har under våren utbildat medarbetare tillsammans med skolan om samverkan enligt Skottlandsmodellen. 
Dessutom har en ny modell för samverkan med polisen införts. 

Ledningsgrupperna har genomfört workshops kring digital transformation, vilka möjligheter som finns för både 
medborgare och medarbetare. Till hösten kommer alla medarbetare inom socialförvaltningen involveras i 
arbetet. 
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EKONOMISK ÖVERSIKT 
INVESTERINGAR PER NÄMND  

TKR  
Budget 
2021 

Utfall 
delåret 

Prognos 
2021 Avvikelse 

TOTALT  223 941 95 242 157 227 66 714 

Kommunstyrelsen  218 591 94 650 153 477 65 114 

Årsanslag - strategiska investeringar  4 000 0 4 000 0 

Årsanslag - maskiner och inventarier  2 600 162 3 100 -500 

Årsanslag - gator och parker  7 050 4 526 7 050 0 

Årsanslag - verksamhetslokaler  10 000 8 494 9 500 500 

Årsanslag - vatten och avlopp  18 000 5 798 18 000 0 

Tidsbestämda projekt - maskiner och inventarier  6 435 1 276 2 386 4 049 

Tidsbestämda projekt - gator och parker  37 732 10 406 17 778 19 954 

Tidsbestämda projekt - fysisk planering  1 117 33 133 984 

Tidsbestämda projekt - verksamhetslokaler  71 624 38 285 52 990 18 634 

Tidsbestämda projekt - vatten och avlopp  60 033 25 669 38 540 21 493 

Socialnämnden  1 850 60 250 1 600 

Årsanslag - maskiner och inventarier  1 850 60 250 1 600 

Utbildningsnämnden  3 500 532 3 500 0 

Årsanslag - maskiner och inventarier  3 500 532 3 500 0 

 

EXPLOATERING 

TKR  
Budget 
2021 

Utfall 
delåret 

Prognos 
2021 Avvikelse 

Kommunstyrelsen  -35 649 -28 288 -28 387 -7 262 

Tidsbestämda projekt  -35 649 -21 988 -21 787 -13 862 

Årsanslag - markförvärv och försäljning  0 -6 300 -6 600 6 600 
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NOT 1 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
Höganäs kommuns delårsrapport är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och 
redovisning (2018:597) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). De 
redovisningsprinciper som var gällande vid bokslutet 2020 följer Höganäs kommun även nu, förutom gällande 
redovisning av leasing. Tidigare har all leasing klassats som operationell. Vid delårsbokslutet 2021 har de 
leasingobjekt som uppfyller villkoren för att klassas som finansiella leasingobjekt klassats som finansiell leasing. 

LEASING 

Från och med räkenskapsåret 2021 hanterar kommunen finansiell leasing i enlighet med RKR:s 
rekommendation R5. Det innebär att balansomslutningen har ökat med 5 mnkr. De leasingobjekt som redan 
tidigare år borde ha klassificerats som finansiella har hanterats som rättelse av ej väsentliga fel och har därmed, i 
enlighet med RKR:s rekommendation R12, belastat resultaträkningen under den period som den här 
delårsrapporten avser. Effekten är 145 tkr i ökade kostnader.  

GENERELLA STATSBIDRAG 

Höganäs kommun redovisar generella statsbidrag i enlighet med RKR:s rekommendation 17, Delårsrapport, och 
rekommendation 2, Intäkter. Generella statsbidrag intäktsredovisas succesivt under innevarande år från och med 
den period då beslutet om bidraget fattades. 
 

NOT 2 

FÖRÄNDRINGAR I VÄSENTLIGA ANSVARSFÖRBINDELSER 
Kommunens samlade pensionsåtagande uppgick i bokslutet för 2020 till 252,4 mnkr. Kommunens totala 
pensionsförpliktelser, avsättning tillsammans med ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt, uppgår vid 
utgången av augusti till 254,5 mnkr. Prognosen för 2021 är baserad på KPA:s prognos som levererades i augusti 

Pensionsförpliktelser mnkr DELÅR 2021 PROGNOS 2021 BOKSLUT 2020 

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 44,7 44,9 41,0 

Ansvarsförbindelse för pensioner före 1998 209,8 204,4 211,4 

Totala förpliktelser 254,5 249,3 252,4 

 

NOT 3 

JUSTERING FÖR EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER 

 

 

 

 

MNKR 
DELÅR 

2021 

BOKSLUT 

2020 

DELÅR 

2020 

BUDGET 

2021 

JUSTERING FÖR EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER     

Avskrivningar 56,6 73,4 48,4 87,0 

Nedskrivningar 0,0 0,0 0 0,0 

Utrangeringar -0,6 0,0 0 0,0 

Gjorda avsättningar 3,9 1,5 1,6 0,0 

Återförda avsättningar -0,7 -1,8 -2,7 0,0 

Upplösning av bidrag till infrastruktur 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övriga ej likviditetspåverkande poster 0,0 40,9 0,0 0,0 

SUMMA 59,2 66,2 47,3 87,0 
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NOT 4 

ÖVRIGA LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER 

 

 

MNKR 
DELÅR 

2021 

BOKSLUT 

2020 

DELÅR 

2020 

BUDGET 

2021 

ÖVRIGA LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER     

Utbetalning av avsättningar för pension -1,2 0,0 0,0 0,0 

Utbetalning av övriga ersättningar, exkl. bidrag till 
infrastruktur 0,0 -0,3 0,0 0,0 

SUMMA -1,2 -0,3 0,0 0,0 
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 PROTOKOLL 

 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN  
 

 2021-09-08    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

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

 
Ej tjänstgörande ersättare  Eric Ericsson (M) 

Åsa Linde Tornée (M) 
Eva Nilsson (S) 

  
Övriga närvarande  Karin Runfors (överförmyndarhandläggare) 

Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 
  
Sammanträdestid kl 17:00-18:10 
  
Paragrafer §16 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Ann-Britt Strufve 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Ann-Britt Strufve                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2021-09-14 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-09-14 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN  
 

 2021-09-08    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     ÖFN/2021/16 
§ 16 
DELÅRSRAPPORT FÖR 2021 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för överförmyndarnämnden. 
Kommunledningskontoret beräknar att överförmyndarnämnden kommer att hålla sin budget för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets kommunkansli, delårsrapport för överförmyndarnämnden 2021. 
 

Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att godkänna delårsrapport för 2021, 
 
att översända delårsrapporten till kommunfullmäktige. 
 
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2021-10-06
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 PROTOKOLL 

 UTBILDNINGSNÄMNDEN  
 

 2021-09-14    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Pia Möller (M) (ordförande) 
Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M) (vice ordförande) 
Ville Nykänen (M) 
Charlotte Lewenhaupt (M) 
Bo Caperman (M) 
Pehr Frykman (C) 
Åsa Dencker (KD) 
Carola Persson (S) (2:e vice ordförande) 
Helene Nyholm (S) 
Johan Ingvarson (MP) 
Rebecka Jansson Lindgren (M)  ersätter Leif Löwegren (SD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Mona Björkman Narheim (M) 

Maria Byrelid (M) 
Nils Hyllienmark (M) 
Elisabeth Eriksson (L) 

  
Övriga närvarande  Elisabeth Bonakdar Hashemi 

Mikael Dahlberg (Utbildningschef) 
Malin Ohlsson (Controller) 

  
Sammanträdestid kl 17:00-19:00 
  
Paragrafer §51 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Pehr Frykman (C) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Elisabeth Bonakdar Hashemi 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Pia Möller (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Pehr Frykman (C)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2021-09-22 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-09-24 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 UTBILDNINGSNÄMNDEN  
 

 2021-09-14    
 

SIGNATUR   
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 PROTOKOLL 

 UTBILDNINGSNÄMNDEN  
 

 2021-09-14    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     UN/2021/68 
§ 51 
DELÅRSRAPPORT FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN 2021 
Sammanfattning av ärendet   
I enlighet med kommunens budgetprocess lämnas delårsrapport med prognos årligen per den sista 
augusti. 
 

Beslutsunderlag 
 Delårsrapport 2021 

  
Ordförande Pia Möller (M) föreslår utbildningsnämnden besluta attgodkänna delårsrapporten för 2021. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Pia Möller (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utbildningsnämnden beslutar att bifalla förslaget. 
 
 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna delårsrapporten för 2021. 
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2021-10-19
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

   2021-09-09    KS/2021/226 
 

 
 
 
 
 

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

Delårsrapport 2021 för kommunfullmäktige 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag på delårsrapport för kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige prognostiseras en budget i balans.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontoret, förslag på delårsrapport för kommunfullmäktige. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna delårsrapport för 2021.  
 

 

 

 Herman Crespin 
 Kommunchef 

 
 Niklas Åkerström 
  Kanslichef 
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 PROTOKOLL 

 VALNÄMNDEN  
 

 2021-09-15    
 

SIGNATUR   

     VN/2021/6 
§ 10 
Godkännande av delårsrapport för valnämnden 2021 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunledningskontorets kommunkansli har upprättat förslag på delårsbokslut för valnämnden. 
Valnämnden beräknas hålla sin budget. 
 

  
Förslag till beslut 
Ordförande Gertrud Green (C) föreslår valnämnden besluta att godkänna delårsbokslut 2021 samt att 
översända ovanstående till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Gertrud Green (C) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
valnämnden beslutar att bifalla förslaget. 
 

Beslut 
Valnämnden beslutar 
 
att godkänna delårsbokslut 2021, 
 
 att översända ovanstående till kommunfullmäktige 
 
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
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Godkännande av intern kontrollplan 2022 för 
kommunstyrelsens förvaltningar 

KS/2021/98 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2021-09-28    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lennart Nilsson (S) 
Göran Bengtsson (M) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Lars Linderot (M) 

Anna Larsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 08:45-10:30 
  
Paragrafer §100 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Anders Ståhl (M) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Anders Ståhl (M)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2021-10-05 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-10-06 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2021-09-28    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2021/98 
§ 100 
GODKÄNNANDE AV INTERN KONTROLLPLAN 2022 FÖR 
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNINGAR (EXKLUSIVE KULTUR- OCH 
FRITIDSFÖRVALTNINGEN) 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunstyrelsens förvaltningar har, med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, tagit fram 
ett förslag till intern kontrollplan för år 2022.  
 
Förvaltningarna utgår från gemensamma riktlinjer och anvisningar för intern kontroll, dokumentet ska 
vägleda dem i arbetet med den risk- och väsentlighetsanalys som ligger som underlag till den interna 
kontrollplanen. I anvisningarna finns även avsnitt som beskriver vikten av att tydligt formulera både 
risk och kontrollmoment, så att kontrollmomenten går att följa upp och bedömning kan göras av 
uppföljningen. Genom tydligt formulerade kontrollmoment kopplade till risken kan vi också säkerställa 
att vi kontrollerar rätt saker. 
 
Förtroendevalda har bjudits in i arbetet med framtagande av risk- och väsentlighetsanalyser och planer. 
Detta i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 30 oktober 2014, § 111, ”Val av förtroendevalda 
avseende intern kontroll”. 
 
I förslaget finns både nya identifierade risker och tidigare risker som kvarstår. Ekonomiavdelningens 
bedömning är att samtliga förvaltningar har rapporterat godkända risk- och väsentlighetsanalyser och 
förslag till interna kontrollplaner för 2022. 
 
För kultur- och fritidsförvaltningen bereder kultur- och fritidsutskottet förslag till beslut till 
kommunstyrelsen. 
  
Beslutsunderlag 
Risk och väsentlighetsanalys 2022 för kommunstyrelsens förvaltningar (exklusive kultur- och 
fritidsförvaltningen) den 16 september 2021,  
Intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelsens förvaltningar (exklusive kultur- och 
fritidsförvaltningen) den 9 september 2021. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget beslut under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna kommunstyrelsens förvaltningars (exklusive kultur- och fritidsförvaltningens) interna 
kontrollplaner för 2022. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2021-09-28    
 

SIGNATUR   
 
  

Anslaget nedtages den  2021-11-01
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

   2021-09-03    KS/2021/98 
 

 
 
 
 
 

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

Godkännande av intern kontrollplan 2022 för 
kommunstyrelsens förvaltningar (exklusive kultur- och 
fritidsförvaltningen) 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens förvaltningar, har med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys tagit fram ett 
förslag till intern kontrollplan för år 2022.  
 
Förvaltningarna utgår från gemensamma riktlinjer och anvisningar för intern kontroll, dokumentet ska 
vägleda dem i arbetet med den risk- och väsentlighetsanalys som ligger som underlag till den interna 
kontrollplanen. I anvisningarna finns även avsnitt som beskriver vikten av att tydligt formulera både risk 
och kontrollmoment, så att kontrollmomenten går att följa upp och bedömning kan göras av 
uppföljningen. Genom tydligt formulerade kontrollmoment kopplade till risken kan vi också säkerställa att 
vi kontrollerar rätt saker. 
 
Förtroendevalda har bjudits in i arbetet med framtagande av risk- och väsentlighetsanalyser och planer. 
Detta i enlighet Kommunfullmäktiges beslut den 30 oktober 2014, § 111 - ”Val av förtroendevalda 
avseende intern kontroll”. 
 
I förslaget finns både nya identifierade- och tidigare risker som kvarstår. Ekonomiavdelningens 
bedömning är att samtliga förvaltningar har rapporterat godkända risk- och väsentlighetsanalyser och 
förslag till interna kontrollplaner för 2022. 
 
För kultur- och fritidsförvaltningen bereder kultur- och fritidsutskottet förslag till beslut till 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag  
Risk och väsentlighetsanalys 2022 för kommunstyrelsens förvaltningar (exklusive kultur- och 
fritidsförvaltningen),  

Intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelsens förvaltningar (exklusive kultur- och fritidsförvaltningen). 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna kommunstyrelsens förvaltningars (exklusive kultur- och fritidsförvaltningens), interna 
kontrollplaner för 2022. 
 

 

 

 Herman Crespin 
 Kommunchef 
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 Jeanette Liljenberg 
  Controller 
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

 Personal 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Samordning vid avslut av anställning 

Risk att personal som inte arbetar kvar har 
fortsatt tillgång till system på grund av att de inte 
har avslutats i personalsystemet. Vilket kan leda 
till att information och dokument är tillgängligt för 
personer som inte längre arbetar i kommunen. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

Kontroll avslutade tjänster i systemet 

HR konsult tar ut lista på avslutade tjänster för 
uppdragstagare och timanställda som slutat på 
KLK och kontrollerar att de är korrekt 
avslutade i systemet. 

Halvår IK 

Passerkort 

Lista med aktiva passerkort jämförs mot 
avslutade anställningar.  Kansliavdelningen 
utför kontrollen. 

Halvår IK 

Legala 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Delegationsordning 

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

4. Sannolik 
5. Mycket 
allvarlig 

20 

Kontroll av beslut om inköp 

Kansliet kommer granska fem beslut om 
inköp och jämföra dessa mot 
delegationsordningen för att se ifall den 
beslutande har delegation. 

År IK 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

  

Säkerhet 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Uppföljning efter tillsyn angående Lagen 
om Skydd mot Olyckor och Lagen om 
Brandfarliga och explosiva varor. 

Risk med att svarskort efter tillsyner med 
åtgärdsförbättringar inte kommer tillbaka till 
räddningstjänsten efter påpekande vid tillsyn. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 
Uppföljning av tillsyn 

Jämföra tillsyner med inkomna svarskort. 
Tertial IK 

Verksamhet 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Inaktuella krisledningspärmar. 

Risk för att innehållet i krisledningspärmarna är 
inaktuellt. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Avstämning krisledningspärmarna 

2ggr/år stämma av krisledningspärmarna 
mot verkligheten 

Halvår IK 

 

Sotnings- och brandskyddskontrollobjekt. 

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

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Delårsavstämning av sotningsobjekt. 

Jämföra gjorda objekt mot planerade för 
året. 

Halvår IK 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

  

Verksamhet 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Delegation av beslutanderätt. 

Risk för att gällande delegationsbestämmelser 
inte är kända och efterlevs, samt att 
delegationsbeslut inte återrapporteras på grund 
av okunskap vilket kan leda till att beslut fattas 
av felaktig person. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Att beslut verkligen återrapporteras 
enligt den rutin som finns. 

Ingen. Att beslut verkligen 
återrapporteras enligt den rutin som 
finns. 

Tertial IK 

Process 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Nytt gemensamt styrsystem för 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Risk för att problem uppstår på grund av att ett 
nytt gemensamt styrsystem införs för 
samhällsbyggnadsförvaltningen vilket kan leda 
till störningar i verksamheten. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Kontroll att problem inte uppstår vid 
införandet och under drift. 

Piloterna i projektet meddelar eventuella 
problem till förvaltningschefen. 

Kvartal IK 
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TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 

 Ekonomi 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Tankkort för kommunens bilar missbrukas. 

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

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Kontroll av 5 st slumpmässigt utvalda 
tankkort med hög förbrukning kontrolleras 
mot respektive bils körsträcka. 

Tankkorten är kopplade till respektive bil. 
Kontroll ska göras så att eventuellt missbruk 
uppdagas. 

År IK 

Säkerhet 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Obehörig personal i organisationens kök. 

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

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

3 slumpmässigt utvalda kök kontrolleras att 
obehöriga inte har tillträde. 

Av säkerhetsskäl skall obehöriga inte vistas i 
köken med hänsyn till matförgiftning och 
smittorisk. 

År IK 

Verksamhet 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Systematiskt brandskyddsarbete 

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

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 

Intervju av 3 slumpmässigt utvalda 
medarbetare från respektive avdelning. 

Personal skall ha kännedom om utrymningsplan 
och utrymningsvägar samt veta var 
brandsläckningsutrustning finns. 

År IK 
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Process 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Månads rondering genomförs på 
kommunens fastigheter. 

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

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Kontrollera 10 olika objekt med olika 
förvaltare att månads rondering är 
genomförd. 

Objekt med olika förvaltare ska genomföra 
månads rondering. 

År IK 

Övrigt 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Bilar som drivs med gas körs till största 
delen på bensin. 

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

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

Kontroll 5 slumpmässigt utvalda gasdrivna 
bilar väljs ut. Antal km för respektive utvald 
bil tas fram och jämförs med 
drivmedelsfaktura från Preem och 
markbyggnad. 

Gasdrivna bilar tankar gas på Preem och 
bensin på markbyggnad. Antal km för 
respektive utvald bil tas fram och jämförs med 
drivmedelsfaktura från Preem och 
markbyggnad. 

År IK 
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

 Ekonomi 

 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Obetalda leverantörsfakturor. 

Risk för att leverantörsfakturor inte betalas i tid på 
grund av att beställaren inte uppger korrekt 
referens/kostnadsställe vid beställning. Vilket 
resulterar i onödiga dröjsmålsfakturor, samt  
merarbete för att hitta rätt kostnadsbärare till 
fakturan. 

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

Vi bedömer att de åtgärder och rutiner 
som finns idag för att minimera risken 
räcker. Löpande uppföljning görs 
årligen och därför har uppskattningen 
av risken reducerats 

 Pensionskostnader 

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

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Direktåtgärder Risken kommer att direkt åtgärdas. 
Rutin tas fram för att säkerställa och 
medvetandegöra om konsekvens av 
beslut vid rekryteringstillfället 
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Personal 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Kompetensbrist. 

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

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Risken hanteras tillsammans med 
kompetensförsörjningsplanen och 
eftersom denna risk gäller för hela 
kommunen anser 
Kommunledningskontoret att befintliga 
åtgärder räcker i nuläget. 

  

 Samordning vid avslut av anställning 

Risk att personal som inte arbetar kvar har 
fortsatt tillgång till system på grund av att de inte 
har avslutats i personalsystemet. Vilket kan leda 
till att information och dokument är tillgängligt för 
personer som inte längre arbetar i kommunen. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Kontrollmoment Förbättringsåtgärder har gjorts för risk 
efter tidigare års kontroller. Då risken 
bedöms som hög kommer risken att 
kontrolleras för att se att risken har 
reducerats. 

 LAS 

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

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

Under 2021 har åtgärder satts in för att 
minska risken och vi bedömer därför att 
befintliga åtgärder räcker. 

 Introduktion 

Risk för att ny chef/anställd inte kan fullfölja sitt 
uppdrag på grund av bristfällig introduktion och 
uppföljning av introduktion. Detta kan leda till 
arbetsmiljöproblem, felaktiga beslut och att inte 
kunna fullfölja sitt uppdrag. 

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

HR-avdelningen har i uppdrag att 
fortsätta utvecklingen av 
introduktionspaket, vi bedömer därför i 
nuläget att befintliga åtgärder räcker. 

Kommunikation 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Kommunens bemötande 

Risk för missnöjda medborgare, företagare och besökare 
på grund av att synpunkter, förslag inte bemöts inom två 
arbetsdagar. Detta kan leda till missnöje, dåligt rykte och 
merarbete 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Accepteras Riskens riskvärde är medel och 
kommer att accepteras. Planering finns 
för att förbättra hantering av bemötande 
av synpunkter och förslag för att minska 
risk. 
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  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

  

 Hemsida 

Risk för att  hemsidan inte uppdateras på grund av 
otydligt uppdrag, vilket kan leda till felaktig eller utebliven 
information. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Accepteras Riskens riskvärde är medel och 
kommer att accepteras. Det finns idag 
framarbetade rutiner med 
webbredaktörer och 
kommunikationsavdelningen för att 
minimera risken. 

Upphandling 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Avtalstrohet 

Risk för att vi handlar hos leverantörer som vi inte har avtal 
med, på grund av att vi inte vet vilka leverantörer vi har 
avtal med, eller har ett fungerade system att kommunicera 
ut denna information till verksamheterna med. Vilket kan 
leda till dyrare inköp, att vi inte håller avtal och påföljder 
såsom skadestånd och dålig publicitet för kommunen. 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Direktåtgärder Eftersom vi idag inte har en gemensam 
avtalsdatabas tillgänglig är risken hög 
att inköp görs utanför avtal. 
Bedömningen är därför att 
direktåtgärda denna risk. 

IT 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Informationssäkerhet 

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

 

 

 

2. Mindre 
sannolikt 

4. Allvarlig 8 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Arbete pågår med att slutföra riktlinjer 
för informationssäkerhet som 
kommunen ska följa. Beslut om 
riktlinjerna beräknas vara klara 2021 
och därför bedömer vi att befintliga 
åtgärder räcker. 
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  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Mejl 

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

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

Bedömningen är att befintliga åtgärder 
räcker då risken riskvärde är medel och 
bevakas i samband med införandet av 
M365. 

Säkerhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Obehöriga användare 

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

2. Mindre 
sannolikt 

4. Allvarlig 8 Accepteras Kommunledningskontoret väljer att 
acceptera risken. Respektive 
förvaltning ansvarar för upplägg och 
hanterar riskerna. 

Verksamhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Arbetslösas kontakt med UC 

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

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

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

 Suboptimering 

Risk för att verksamheter bygger upp egna funktioner, på 
grund av att verksamheten inte upplever att de har rätt 
stöd. Vilket kan leda till ökade kostnader och att vi inte 
följer lagen. 

 

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

Risken är medel och bedömningen är 
att befintliga rutiner räcker. 
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  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 hemarbete 

Risk för att vi stärker våra stuprör på grund av mer 
hemarbete vilket kan leda till sämre samverkan, samsyn 
och långsammare processer. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Accepteras Risken väljs att accepteras då det är en 
fråga om värdegrund och ett aktivt 
ledarskap. 

Legala 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Personuppgiftsincident 

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

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

Vi bedömer att befintliga rutiner och åtgärd er 
räcker då risken hanteras genom att det idag 
finns tydliga riktlinjer om vad för ärenden 
som ska distribueras till vem eller vilken 
funktion i organisationen. 

 Delegationsordning 

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

4. Sannolik 5. Mycket 
allvarlig 

20 Kontrollmoment Risken kommer att hanteras som ett 
kontrollmoment då risken att någon 
undertecknar avtal utan ha delegation är 
hög. 

Omvärld 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 brist på tillgänglig mark 

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

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

Då arbetet ligger i projektprocesserna 
för exploatering finns det redan 
kontrollmoment inkopplade. Bedömer 
därför att befintliga rutiner räcker för 
denna risk. 

 Tappar kärnvärden i Höganäs stadsmiljöer 

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

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

Risken är känd och diskuteras och 
kontrolleras i andra forum utanför 
Kommunledningskontoret. 
bedömningen är att befintliga åtgärder 
räcker. 
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Process 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Offentliga handlingar 

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

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

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

Övrigt 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Outnyttjade kontorslokaler 

Risk att vi inte optimerar nyttjandet av kontorslokaler, 
vilket kan leda till trångboddhet i vissa verksamheter 
samtidigt som arbetsplatser står tomma i andra. 

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

Risken följs upp under 2021 och 
kommer vid avvikelse att åtgärdas. Vi 
anser därför att befintliga åtgärder 
räcker i nuläget. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 

Personal 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Risk för förlorad kompetens i Förvaltningen. 

Risk för förlorad kompetens vid pensionsavgångar 
och/eller personalomsättning. 

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

Räddningsverksamheten bygger på att 
räddningsstyrkan har tillräcklig 
erfarenhet och kunskap för kommunens 
riskprofil vid olyckor. 

Säkerhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Uppföljning efter tillsyn angående Lagen om 
Skydd mot Olyckor och Lagen om Brandfarliga 
och explosiva varor. 

Risk med att svarskort efter tillsyner med 
åtgärdsförbättringar inte kommer tillbaka till 
räddningstjänsten efter påpekande vid tillsyn. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Kontrollmoment Om åtgärdsförbättringar inte blir gjorda 
kan det få stora konsekvenser vid 
olyckshändelser. 

 Risk för att rätt taktik och teknik inte används. 

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

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

Om inte rätt teknik/ taktik används vid 
händelser kan olyckan förvärras eller ta 
längre tid. 

 GDPR, uppföljning av dokumenthanteringsplanen. 

Risk för att personuppgifter röjs till obehöriga enligt 
GDPR. 

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

Personuppgifter hanteras vid 
myndighetsutövning och olyckor, dessa 
kan komma på villovägar om inte 
rutiner följs. 
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Verksamhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Inaktuella krisledningspärmar. 

Risk för att innehållet i krisledningspärmarna 
är inaktuellt. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Vid krishändelser är det av stor vikt att rätt 
personer kan kontaktas för ett effektivt 
krisarbete. 

 Sotnings- och brandskyddskontrollobjekt. 

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

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

 Ekonomi 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Felaktigheter i leverantörsfakturor 
uppmärksammas inte. 

Risk för felaktig fakturakontroll på grund av 
ouppmärksamhet vilket kan leda till att vi betalar för 
mycket (eller för lite). 

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

Leverantörsfakturorna passerar många 
personer innan de blir 
beslutsattesterade. Inbyggda kontroller 
anses räcka. 

Personal 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Svårigheter att rekrytera personal med 
specialkompetens. 

Risk för att kommunen står utan personal med 
specialkompetens på grund ökad konkurrens från 
andra kommuner vilket kan leda till att tjänster står 
utan personal. 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Accepteras Precis som andra kommuner märker 
även Höganäs av en ökad konkurrens 
på arbetsmarknaden av personal med 
specialkompetens. Utveckla punkten 
vidare under 2020 för uppföljningsbara 
mål. 

 Kunskapsbortfall vid personalomsättning eller 
långtidsfrånvaro. 

Risk för kunskapsbortfall på grund av 
personalomsättning eller långtidsfrånvaro vilket kan 
leda till att specialkunskaper går förlorade. 

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

Det finns backup-planer för frånvarande 
personal på avdelningarna 

 Hotfulla situationer 

Risk för att hotfulla/ riskfyllda situationer uppstår i 
kontakt med medborgarna då personalen inte följer 
eller känner till rutiner kring hot och våld. 

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

Ny rutin för hela förvaltningen togs fram 
2019/2020 som hanterar frågan. 
Rutinen har eller ska diskuteras på 
avdelningarnas APT-möten. 
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Kommunikation 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Telefonifunktion med låg svarsfrekvens. 

Risk för att medborgarnas förtroende sjunker 
för samhällsbyggnadsförvaltningen om 
svarsfrekvensen vid telefonsamtal är låg vilket 
kan leda till missnöje hos medborgarna. 

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

Kommunikationsavdelningen och 
Servicecenter skickar kvartalsvis ut 
telefonstatistik över svarsfrekvens per 
anknytning. 
Osäkert om kommunens 
kommunikationspolicy följs till alla delar 
inom samhällsbyggnadsförvaltningens 
verksamheter. 

 Digitala externa tjänster 

Risk för att det kan uppstå fel i externa digitala 
tjänster på grund av teknikproblem kan leda till 
att medborgarna inte får information via 
exempelvis trängselapp. 

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

Om det uppstår problem i apparna, så 
uppmärksammas dessa snabbt, 
antingen av personalen eller 
påpekande från medborgarna. De 
kontroller som finns inbyggda anser vi 
räcker. 

Upphandling 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Inköp och upphandling. 

Risk för att gällande rutiner, lagar och 
föreskrifter för inköp och upphandling 
inte är kända och följs vilket kan leda till 
att vi bryter mot LOU. 

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

Det är möjligt att fel inträffar och det 
kan få kännbara konsekvenser 

IT 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Digitalisering av tjänster till e-tjänster. 

Risk för att det kan uppstå buggar i det 
digitala flödet på grund av teknikproblem 
kan leda till att medborgarna inte kan nå 
oss via e-tjänsten. 

 

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

Inbyggda kontroller i e-tjänsten 
kommunicerar med medborgaren via e-
tjänsten så att de får information om att 
deras e-tjänst inte fungerar. 
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  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 IT/tekniskt stöd/support. 

Risk för längre arbetsavbrott för personal 
med specialdatorer med avancerat 
tekniskt stöd på grund av att det inte 
finns extra specialdatorer eller skärmar 
vid haveri kan leda till ineffektivt arbete, 
extra arbetsbelastning och som följd av 
denna stress. 

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

En översyn av avtalet med IT-
avdelningen bör kanske göras för att 
undvika driftstopp. 

Säkerhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Risk för att gällande skydds- och 
säkerhetsföreskrifter inte följs på 
förvaltningen på grund av okunskap 
vilket kan leda till olycksfall eller tillbud. 

2. Mindre 
sannolikt 

4. Allvarlig 8 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Konsekvenserna av om något inträffar 
kan vara allvarliga men det är 
osannolikt att det inträffar. Fungerande 
kontrollmoment finns. 

Verksamhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Delegation av beslutanderätt. 

Risk för attt gällande 
delegationsbestämmelser inte är kända 
och efterlevs, samt att delegationsbeslut 
inte återrapporteras på grund av 
okunskap vilket kan leda till att beslut 
fattas av felaktig person. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Det finns en viss möjlighet att beslut 
kan fattas utan delegation från 
nämnden, och att det kan få kännbara 
konsekvenser om det inträffar. 
 

 Verksamhetsutveckling 

Risk att medarbetare inte tar till sig nya 
arbetssätt och metoder på grund av dålig 
implementering, inte tillräckligt 
användarvänligt eller att medarbetaren 
saknar förståelse för nyttan. Konsekvens 
blir att vi inte jobbar kostnadseffektivt och 
resursslöseri. 

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

Avdelningscheferna har ansvaret att ta 
upp dessa frågor i till exempel 
medarbetarsamtal. 
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Legala 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Juridisk uppföljning - rutin för att beslut 
är korrekt i formalia och sak. 

Risk för att beslut inte överensstämmer med 
gällande lagstiftning på grund av bristande 
uppföljning av praxis och ny lagstiftning vilket 
kan leda till icke korrekt handläggning. 

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

Korrekt handläggning är en 
förutsättning för att 
samhällsbyggnadsförvaltningens 
förtroende inte ska rubbas. Beslut som 
inte följer gällande lagstiftning kan få 
kännbara konsekvenser och det är 
möjligt att det kan inträffa. 
 

 Mutor och oegentligheter. 

Risk för mutor, oegentligheter och 
mutanklagelser på grund av riskutsatta 
verksamheter och nyckelpersoner, vilket kan 
leda till lagbrott. 

2. Mindre 
sannolikt 

4. Allvarlig 8 Direktåtgärder Identifiera och riskutvärdera särskilt 
riskutsatta verksamheter och 
nyckelpersoner i verksamheten. Aktivt 
arbeta för att organisationen är 
utformad för att minska risken för mutor 
och oegentligheter i verksamheten. 
Utveckla arbetet med att genomföra 
riskanalyser inom området mutor och 
oegentligheter. 
 

Process 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Uppdatering av fastighetsregister 
(GIS). 

Risk att fastighetsregistret inte 
uppdateras enligt gällande regler på 
grund av arbetsbelastning kan leda till 
felaktiga registeruppgifter 

 

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

Det finns viss risk att fel kan inträffa, 
vilket kan ge lindriga konsekvenser. 
Fungerande kontrollmoment finns. 

 Utsättningsprocessen (mät). 

Risk att utsättningens kontrollmoment 
inte följs på grund av arbetsbelastning 
kan leda till fel. 

 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Accepteras Det är möjligt att fel inträffar och det 
kan få kännbara konsekvenser 
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  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Uppföljning av avtalade 
konsultuppdrag. 

Risk att upphandlade konsultuppdrag 
eller projekteringar inte följs upp för att 
säkerställa att leverans erhålls enligt 
avtal på grund av arbetsbelastning eller 
personalbrist vilket kan leda till att 
kommunen betalar för varor eller tjänster 
som inte levererats. 

2. Mindre 
sannolikt 

2. Lindrig 4 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Brister i  avtalade projekteringar eller 
konsultuppdrag leder till merkostnader. 
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet. Det finns risk att fel 
uppstår som ger kännbara 
konsekvenser. 
 

 Nytt gemensamt styrsystem för 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Risk för att problem uppstår på grund av 
att ett nytt gemensamt styrsystem införs 
för samhällsbyggnadsförvaltningen vilket 
kan leda till störningar i verksamheten. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Kontinuerliga kontroller kommer att 
göras under införandeperioden för att 
säkerställa funktionen och för att ha 
kontroll på eventuella "barnsjukdomar" 
vid införandet. 
 

 Förvaltningen har tre olika 
diariehanteringssystem. 

Risk för ineffektivt arbete. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Accepteras Korrekt registrering är nödvändig för att 
värna demokratin och leva upp till 
kraven på en öppenhet enligt 
offentlighets- och sekretesslagens krav. 
Korrekt registrering krävs för att kunna 
återsöka handlingar. Vidare måste det 
framgå direkt ur texten till respektive 
handling vad det är för handling och var 
den kommer ifrån. 

 Arkitekturfrågor - från plan till 
genomförande 

Risk för att arkitekturfrågorna inte följer 
med från plan till genomförande, vilket 
kan leda till sämre boendemiljöer och 
allmänna mötesplatser för medborgare 
och besökare. 

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

De inbyggda kontrollerna som finns 
anses täcka behovet. 
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TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 

  

Ekonomi 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Utbetalning av driftsbidrag. 

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

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Accepteras Förändring av rutinen, ny rutin 
2022. 

 Utbetalning av skadestånd vid 
avloppsöversvämning. 

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

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Rutinen fungerar utan 
anmärkning. 

 Felaktiga konteringar eller bluffakturor när 
ersättare konterar vid semester och annan 
frånvaro. 

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

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

 Tankkort för kommunens bilar missbrukas. 

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

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment Finns idag ingen misstanke om 
missbruk men vi vill kontrollera 
att rutin finns och efterföljs. 

 Reservperson i UBW är inte inlagd för 
medarbetare som har längre ledighet eller 
semester. 

Risk att under längre ledighet blir fakturor inte 
betalda i tid om reservperson inte är inlagd. 

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

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Rätt körkortsbehörighet. 

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

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Direktåtgärder Direktåtgärd. Vill kontrollera att 
nytillsatta chefer har med detta i 
sina rutiner. 

 Information/introduktion av verksamhetens 
(kök) maskiner och utrustning. 

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

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

Med i plan 2019. 

 Användande av skyddsutrustning. 

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

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

Rutinen fungerar, tas upp 
regelbundet på APT. 

 Utbildning 

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

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

Var med i plan för 2020. 

 Avslut av anställning och återlämning av 
utrustning. 

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

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

Rutinen fungerar med i plan för 
2018. 

 Personal lägger inte in sin sjukanmälan i PS 
självservice. 

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

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

Har lyfts på APT och via annan 
personalinformation. 
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Kommunikation 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Vid långvarigt strömavbrott svårighet att 
kommunicera med beredskaperna. 

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

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Accepteras Övergripande arbetsgrupp är tillsatt för 
detta arbete. 

Upphandling 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Direktupphandlad vara/tjänst kommer upp i volym 
för upphandling. 

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

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

 Ramavtal är inte kända i organisationen eller 
gamla ej uppdaterade avtal lever kvar. 

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

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Accepteras Har nyligen förlängt ramavtal 
gällande TFF. 
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IT 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Obehörigt tillträde till styr och 
övervakningssystemet på kommunens 
fastigheter. 

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

2. Mindre 
sannolikt 

4. Allvarlig 8 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Rutin fungerar med i plan för 
2019. 

 Reservkraft för backup av IT-servrar vid elavbrott. 

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

3. Möjlig 5. Mycket 
allvarlig 

15 Accepteras Är med i plan 2021. 

Säkerhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Drivmedelsanläggning och tillträde på 
markbyggnad fungerar inte vid längre strömavbrott. 

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

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Accepteras Utredning pågår gällande 
reservkraft till prioriterade objekt 
däribland 
drivmedelsanläggningen på 
markbyggnad. 

 Riskbedömning vid rör och anläggningsarbete. 

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

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

Rutin fungerar, tas regelbundet 
upp på APT-möten. 

 Informationsbrist vid otjänligt dricksvatten eller 
avbrott av dricksvattenleverans. 

Risk att människor insjuknar om information inte når ut 
till kommuninvånarna att det är otjänligt dricksvatten. 
Viktigt att säkerställa att information når ut till 
allmänheten. 

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

Är med i plan för 2021. 
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  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Intrång i datasystem (reningsverket) som styr larm 
och regler kommunikation. 

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

2. Mindre 
sannolikt 

5. Mycket 
allvarlig 

10 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms 
räcka 

Rutin fungerar. 

 Obehörig personal i organisationens kök. 

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

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Under pandemin fick personalen 
upp ögonen att köken används av 
andra än egen kökspersonal både 
under dagtid men även under 
kvällstid. 

 Organisationens anställda saknar ID-kort 

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

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

 Smittspridning från kanyler på offentliga toaletter. 

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

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Direktåtgärder Direktåtgärd. Entreprenör städar 
offentliga toaletter. Kontroll att 
entreprenören har rätt kunskap 
och utrustning för detta. 

 Behörighet på tagg uppdateras inte 

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

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Kontrollmoment Finns det rutinbeskrivningar för 
passagesystemet när personal 
skiftar anställning inom 
kommunen. Kontroll om den 
gamla behörigheten (tillgången till 
lokaler) ligger kvar. 

 Ut- och återlämning av nycklar/taggar till 
kommunens fastigheter. 

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

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Accepteras Med i plan 2020. Nytt 
nyckelsystem från 2022. 
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Verksamhet 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Periodisk tillsyn av elanläggningar utförs. 

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

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

 Funktionskontroll av dagvattensystem. 

Risk att det blir översvämning hos kommuninvånarna.. 
3. Möjlig 3. Kännbar 9 Befintliga 

åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Med i plan 2020. 

 Uppmärkning av specialkost. 

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

2. Mindre 
sannolikt 

5. Mycket 
allvarlig 

10 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Med i plan 2019. 

 Systematiskt brandskyddsarbete 

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

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Kontrollmoment Kontroll om 
nyanställd personal 
får information om 
utrymningsvägar och 
samlingsplatser vid 
brand. 

 Användning av lånebilar missköts. 

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

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

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

 Utbetalning av skadestånd på grund av dåligt underhåll 
av vattenledningar . 

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

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

 Mål från andra förvaltningar inte kända 

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

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

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Utdrag ur belastningsregistret. 

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

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

Var med i plan 2020. 

 Bristande rutin vid arkivering/diarieföring av 
handlingar. 

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

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

 Ny lagstiftning 

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

2. Mindre 
sannolikt 

3. Kännbar 6 Accepteras Svårt att kontrollera. 

Process 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Månads rondering genomförs på 
kommunens fastigheter. 

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

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment Viktigt ur ekonomisk synvinkel att dessa 
månads ronderingar görs och 
rapporterar in avvikelser. 

 Städkontroll 

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

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

Fungerande rutiner finns. Varit med i 
tidigare kontrollplaner senast 2020. 
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Övrigt 

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Bilar som drivs med gas körs till största delen på 
bensin. 

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

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontrollmoment För att få relevant statistik och nå 
kommunens uppsatta miljömål när det 
gäller fordonsflottan. 
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Ekonomi 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

Personal 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Låg lönespridning 

Risk att individuell 
lönesättning inte 
används i tillräckligt 
hög grad utifrån 
avtalets intentioner. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Uppföljning 

Kontroll av 
lönespridning inför 
kommande 
löneöversyn. 

År IK 

IT 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Brister i 
informationssäkerh
et 

Risk för brister i 
verksamheternas 
informationssäkerhet, 
för informationsförlust 
och bristande 
informationssäkerhet. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

Kontroll av 
behörigheter 

Kontroll genom 
listor/systemöversikt av 
IT-system kopplad till 
verksamheterna 
gällande behörighet, 
konfidentiell 
information, riktighet 
och tillgänglighet. 

Månad IK 

Verksamhet 

  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Otillräckliga 
halltider 

Risk att allmänheten 
inte får tillgång till 
avtalade tider i 
kommunala tennis- 
och ishallar. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

Stickprovskontroller 

Kontroll att avtalen 
efterlevs och att 
utbudet till allmänheten 
finns i utlovad 
utsträckning. 

Månad IK 

 

Ineffektivt nyttjande 
av lokaler 

Risk för ineffektivt 
nyttjande av 
idrottslokaler. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

Stickprovskontroller 

Kontroll att 
prioriteringsordningen 
fungerar och efterlevs. 

Månad IK 

 

Uteblivna 
målgrupper 

Risk för att 
evenemang och 
aktiviteter inte når alla 
målgrupper, lägg till 
tillgänglighet och 
service. 

5. Mycket 
sannolikt 

4. Allvarlig 20 

Uppföljning 
marknadsföring 

Kontroll att 
marknadsföring och 
insatser sker på olika 
sätt. 

Månad IK 
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  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vad ska kontrolleras? 
Frekvens för 
uppföljning 

 

Barnkonventionen 

Risk att barns bästa 
inte beaktas i beslut 
som rör dem. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Verksamhetsdialoger 

Kontroll att 
verksamheter inte 
bryter mot lagen om 
Barnkonventionen,  på 
grund av att andra 
beaktningar i beslut får 
stort inflytande. 

Kvartal IK 
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Ekonomi 

Ekonomi  

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Kontantfria 
verksamheter 

Risk att inte kunna 
genomföra kontantfria 
verksamheter för att nå 
en tryggare arbetsmiljö. 

2. Mindre 
sannolikt 

2. Lindrig 4 Accepteras  

Personal 

Personal  

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Låg lönespridning 

Risk att individuell 
lönesättning inte används 
i tillräckligt hög grad 
utifrån avtalets 
intentioner. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment Vi vill följa upp 
att vi har en 
tillräcklig 
lönespridning 

IT 

IT  

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Brister i 
informationssäkerhet 

Risk för brister i 
verksamheternas 
informationssäkerhet, 
för informationsförlust 
och bristande 
informationssäkerhet. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Kontrollmoment Vi vill kontrollera 
att rätt personer 
har behörighet 
till våra system. 

Verksamhet 

Verksamhet  

  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

 Otillräckliga halltider 

Risk att allmänheten 
inte får tillgång till 
avtalade tider i 
kommunala tennis- och 
ishallar. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Kontrollmoment Vi vill försäkra 
oss om att tider 
finns till 
allmänheten 

 Ineffektivt nyttjande 
av lokaler 

Risk för ineffektivt 
nyttjande av 
idrottslokaler. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Kontrollmoment Vi vill kontrollera 
att tider fördelas 
på ett riktigt sätt. 

  

 Uteblivna målgrupper 

Risk för att evenemang 
och aktiviteter inte når 

5. Mycket sannolikt 4. Allvarlig 20 Kontrollmoment Vi vill säkra upp 
att vi inte missar 
några 
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  Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Vidarehantering Motivering 

alla målgrupper, lägg till 
tillgänglighet och 
service. 

målgrupper till 
våra 
verksamheter. 

 Barnkonventionen 

Risk att barns bästa 
inte beaktas i beslut 
som rör dem. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Kontrollmoment Vi vill följa upp 
att verksamheter 
beaktar 
Barnkonvention
en i sina beslut 
och i sin 
verksamhetspla
nering. 

 Restriktioner 

Risk för att vi inte kan 
ha de besöks- och 
deltagarflöden vi 
normalt sett har, på 
grund av att 
verksamheterna 
behöver anpassas av 
coronarestriktioner. 

2. Mindre sannolikt 2. Lindrig 4 Accepteras  
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   2021-09-17    KS/2019/407 

 

 
 
 
 
 

Antagande av detaljplan för del av Höganäs 37:39 m.fl., 
delplan 2B; kv Skymningen i Höganäs, Höganäs kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens planutskott beslutade den 14 juni 2016, § 28, att godkänna förslag till 
detaljplan för Höganäs 37:39 med flera inför samråd.  
 
Samråd genomfördes mellan den 4 juli och den 11 augusti 2016.  
Granskning genomfördes mellan den 5 juli och 16 augusti 2021. 
 
Detaljplanens övergripande syfte är att pröva lämpligheten för utbyggnad av staden i form av en 
ny stadsdel i sydöstra Höganäs. Sammantaget bedöms den nya stadsdelen kunna innehålla cirka 
700 bostäder.  
 
Inför granskning har detaljplanen Höganäs 37:39 med flera delats upp i ett antal delplaner. 
Avsikten är att delplanerna ska genomgå separata granskningsprocesser med viss tidsförskjutning 
för att sedan slutligen antas som enskilda detaljplaner. 
 
Aktuell delplan, del av Höganäs 37:39, delplan 2B; kvarteret Skymningen, berör den västra delen 
av bostadskvarteret Skymningen och innefattar ca 40 lägenheter. 
 
Inför antagandet finns kvarstående erinringar. 
 
Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plankarta 1:1 000, den 16 september 2021 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planbeskrivning, den 16 september 2021 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, granskningsutlåtande, den 16 september 2021 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, fastighetsförteckning, den 31 maj 2021 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, grundkarta, den 31 maj 2021 
 
Ytterligare underlag i ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Samrådsredogörelse 2021-06-03 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kvalitetsprogram för Tornlyckan, reviderat den 1 november 2018, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Behovsbedömning för sydöstra Höganäs, den 13 juni 2016, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trafik PM, Tornlyckan, reviderad den 4 mars 2020, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bullerberäkning delplan 2, den 1 november 2018,  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bullerberäkning delplan 3, den 28 februari 2020,  
Tyréns AB, Industribullerrapport, den 11 mars 2019, 
WSP, PM geoteknik och markmiljö, den 22 oktober 2014, 
PQAB, Geoteknisk och markmiljöundersökning, den 24 augusti 2020. 
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Planprocessen 
Kommunstyrelsen beslöt den 9 september 2010, i samband med antagandet av detaljplanen för ICA-butiken i 
området, att ge planavdelningen i uppdrag att planlägga ett område inom dåvarande fastigheten Höganäs 37:40 
för handel. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2014, § 147, att godkänna upprättat planprogram för området samt att 
uppdra åt planavdelningen att påbörja detaljplanearbeten enligt planprogrammets föreslagna etappindelning.  
 
Samrådsförslag, upprättat den 9 juni 2016, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 14 juni 2016, § 46 
 
Samråd genomfördes mellan den 4 juli och den 11 augusti 2016. 
 
Granskningsförslag, upprättat den 3 juni 2021, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 15 juni 2021,  
§ 37. 
 
Granskning genomfördes mellan den 5 juli till 16 augusti 2021. 
 
Granskningsförslag och granskningsutlåtande reviderat den 16 september 2021. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna en mindre förändring av planområde för delplan 2B. 
 
att godkänna granskningsutlåtande för delplan 2B, daterad den 16 september 2021. 
 
att för antagande godkänna planhandlingar för detaljplan för del av Höganäs 37:39 m.fl., delplan 2B, kv 
Skymningen, Höganäs kommun, upprättade den 16 september 2021. 
 
 

 

 Johan Lingebrant 
 t.f. Plan- och bygglovschef 

 
 Kaisa Diurson 

  Planarkitekt 
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2

1

4

2

3 7 : 3 6

4 9 : 7 0 7

4 9 : 8 3 6

L J U S E T

L E R B E R G E T

S K Y M N I N G E N

K V A R T A L E T

H Ö S T E N

S O M M A R E N

Lexikonvägen

92000 92050 92100 92150 92200 62
30

08
5

62
30

13
5

62
30

18
5

62
30

23
5

PLANKARTA
PLANENS SYFTE

PLANBESTÄMMELSER

Grundkartan är upprättad 2021-05-31 av Geodataavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs genom kopiering av digital primärkarta 
framställd med fotogrammetrisk metod under 1990-talet, flyghöjd 800 m.
Fältkomplettering av grundinformation och fastighetsutredning i maj 2021.
Standard 1
Koordinatsystem i plan SWEREF99 13 30
Höjdsystem: RH2000
Upphovsrätt/kontaktperson: Geodataavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs
/Anders Skoog, Höganäs 2021-05-31

Detaljplanens (Höganäs 37:39 med flera) övergripande syfte är att pröva lämpligheten för utbyggnad av staden i sydöstra 
Höganäs. Aktuell delplan (del av Höganäs 37:39, delplan 2B: del av kv Skymningen) berör den västra delen av bostads-
kvarteret Skymningen och innefattar ca 40 lägenheter. 

ORIENTERINGSKARTA

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning
är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

Gulistan Batak Kaisa DiursonUPPRÄTTAD:

ANTAGANDE: LAGA KRAFT:

DETALJPLAN FÖR 
HÖGANÄS 37:39 M.FL., DELPLAN 2B
HÖGANÄS STAD, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

ANTAGANDEHANDLING

Plan- och bygglovschef Planarkitekt2021-09-16

STANDARDFÖRFARANDE20XX-XX-XX 20XX-XX-XX

DIARIENUMMER:
KS/2019/407

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR
Fastighetsbeteckning

Befintliga fastighetsgränser

Vägkant

Byggnad

4 9 : 7 1 0

HöjdvärdeE

0 20 4010 Meter± 1:1 000Skala (A3)

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

Kvartersmark

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Mark

Utfart

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

@@@@@
@@@@@
@@@@@
@@@@@

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

Placering

Störningsskydd

Utförande

Mark

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år., PBL 4 kap. 21 §
Markreservat för gemensamhetsanläggningar

+0,0 Markens höjd över nollplanet ska vara angivet värde i meter, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Inglasning av balkong eller uteplats ska utformas enhetligt och inom angiven bruttoarea. Trapphus i flerfamiljshus ska utformas genomgående. Komplementbyggnad får 
uppföras till en maxhöjd av 4,5 m. PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Bostäder, Centrumverksamhet får finnas i bottenvåning, ej handel. PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

e1 0,0 Största bruttoarea för huvudbyggnader inom användningsområdet får vara max angivet värde i kvm, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0,0 Markens höjd över nollplanet ska vara angivet värde i meter, PBL 4 kap. 10 §

p1 Byggnadskropp ska placeras parallellt med och högst 1,5 meter från fastighetsgräns i norr och prickmarken i väster. PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Om maximal ljudnivå vid uteplats enligt gällande riktvärden ej uppfylls ska en gemensam bullerskyddad uteplats anordnas i anslutning till bostaden. PBL 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

b1 Bottenvåningens rumshöjd  mellan bottenplatta och bjälklag får inte understiga 3 meter för att möjliggöra butiker eller upphöjda bostadslägenheter.
PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Bottenvåning mot det nordvästra hörnet ska utformas med möjlighet för större uppglasade fasadpartier. PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Källare får ej medges. PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

)0,0 Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Gemensamhetsanläggning för i huvudsak angöring och parkering får genomföras, PBL 4 kap. 18 § 1 stg1

Ø P

ØP Utfartsförbud för fordonstrafik, PBL 4 kap. 9 §

Marken får endast förses med komplementbyggnad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 0,0 Största bruttoarea för komplementbyggnader inom användningsområdet får vara max angivet värde i kvm, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

BC1
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Höganäs kommun • Samhällsbyggnadsförvaltningen • Stationshuset 363 82 Höganäs
Besöksadress: Stationshuset •  Järnvägsgatan 8 • Tel 042-33 71 00 • www.hoganas.se

Antagandehandling 2021-09-16

P L A N B E S K R I V N I N G
D E T A L J P L A N  F Ö R  D E L  A V
H Ö G A N Ä S  3 7 : 3 9  M E D  F L E R A , 
DELPLAN 2B: KV SKYMNINGEN

KS/2019/407
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRORD           3

INLEDNING OCH PLANDATA      4

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE       7

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HELA TORNLYCKAN 11

PLANFÖRSLAG        20

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING     28

KONSEKVENSER AV DETALJPLANENS    

GENOMFÖRANDE      31
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A N TAG A N D E H A N D L I N G        3 ( 3 5 )  K S / 2 0 1 9 / 4 0 7

FÖRORD
En detaljplan är en karta med bestämmelser som anger vad marken får användas till och hur 
bebyggelsen skall se ut och ordnas. Ibland ingår även illustrationskarta, program och/eller 
miljökonsekvensbeskrivning. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, 
markägarna och grannarna. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra 
inom ett markområde.

En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och redovisa de syften, 
förutsättningar och konsekvenser planen har samt 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.

PLANHANDLINGAR 
PLANHANDLINGARNA BESTÅR AV:
Planbeskrivning (denna handling), 2021-09-16
Plankarta med tillhörande bestämmelser 1:1000, 2021-09-16
Granskningsutlåtande, 2021-09-16
Fastighetsförteckning, 2021-05-31
Grundkarta, 2021-05-31

ÖVRIGA HANDLINGAR I ÄRENDET ÄR:
Samrådsredogörelse, 2021-06-03 
Kvalitetsprogram, SBF, rev 2018-11-01
Behovsbedömning sydöstra Höganäs, SBF, 2016-06-08 

Bullerberäkning delplan 3, kv Hösten, SBF, 2020-02-28
Bullerberäkning, delplan 2, SBF, 2018-11-01
Tyréns AB, Industribullerrapport, den 11 mars 2019,

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. 
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4 (35)  A N TAG A N D E H A N D L I N G K S / 2 0 1 9 / 4 0 7

INLEDNING
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

staden i sydöstra Höganäs. 

jämn utbyggnadstakt på ungefär 50 bostäder/år bedöms området kunna färdigställas inom en 15-års 
period. 
 

Avsikten  är att delplanerna ska genomgå separata granskningsprocesser med viss tidsförskjutning för 
att sedan slutligen antas som enskilda detaljplaner. Syftet med detta är att effektivisera planprocessen 
och skapa bättre förutsättningar för hålla ihop och styra utbyggnaden av området som, med tanke på 
dess storlek,  kommer att ske över en längre tidsperiod. 

Aktuell delplan, del av Höganäs 37:39, delplan 2B: kv Skymningen, berör den västra delen av 

Detaljplanen är fjärde delplanen i ordningen för planläggningen av Höganäs nya stadsdel Tornlyckan. 

PLANDATA
Planområdets läge och avgränsning

stadskant där stadsbebyggelsen möter det öppna landskapet. Planområdet omfattar cirka 22,5 hektar 

Markägoförhållanden

kommun. I planen ingår också del av Höganäs 37:36, som är kommunal mark, samt del av Skymningen 
1 som ägs av ICA Fastigheter AB.

BAKGRUND, PLANBESKED
Kommunstyrelsen beslöt den 9 september 2010, i samband med antagandet av detaljplanen för 
ICA-butiken i området att ge planavdelningen i uppdrag att planlägga det område inom dåvarande 

parallellt med den fördjupade översiktsplanen för Höganäs och Väsby.

Under arbetet med FÖP för Höganäs och Väsby 2012 framkom det att en etablering av handel i 
det nämnda området och planeringen av den föreslagna vägkopplingen mellan Långarödsvägen och 
Lexikonvägen påverkar varandra mycket. Därför bestämdes under sommaren 2012 att ta fram ett 
planprogram för hela det berörda området för att ge en helhetsbild av områdets framtida utveckling.

Tornlyckan samt att uppdra åt planavdelningen att påbörja detaljplanearbeten enligt planprogrammets 
föreslagna etappindelning. Detta detaljplaneområde är ett av dessa delområden.
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Fastighetskarta. Planområdet för hela Tornlyckan redovisas i blå punktstreckad linje. Delplan 1(blå), delplan 2 
(grön) och delplan 3 (röd) är antagna. Delplan 2B, som omfattas i denna planbeskrivning, redovisas i gult.

PLANOMRÅDE  FÖR 
HELA TORNLYCKAN 
(HÖGANÄS 37:39 M.FL . )
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PLANPROCESSEN
Planen genomförs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL) 2010:900. 

Planprogram
En detaljplan kan föregås av ett program som beskriver förutsättningarna och huvudidén för projektet. 
I programskedet sker i så fall ett första samråd. Samrådsförslaget skickas ut till medborgare, myndigheter 
och kommunala förvaltningar och som ges möjlighet att inkomma med synpunkter. Inkomna synpunkter 
ligger då till grund för det formella planförslaget som arbetas fram inför nästa samråd. Planprogrammet 
godkänns av kommunstyrlelsen. 

Ett planprogram har upprättats den 8 maj 2013 som underlag för föreslagen detaljplan och programsamråd hölls mellan 
den 4 september 2013 till den 1 oktober 2013. Synpunkter som inkom under programsamrådet har sammanfattas och 
besvarats i programsamrådsredogörelsen.

Samråd
Det formella planförslaget tas fram av kommunens planhandläggare i samarbete med fastighetsägaren 
eller den blivande byggherren. Efter beslut i kommunstyrelsens 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, och alla inkomna synpunkter 
redovisas i en samrådsredogörelse. I den anges också om och hur synpunkterna tillgodoses.

Plansamråd genomfördes från 4 juli till 11 augusti 2016. Öppet hus med utställning och samtal om planförslaget hölls i 
café Amanda på Höganäs bibliotek den 11 juli 2016. 

Granskning
Efter beslut om granskning i kommunstyrelsens planutskott 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 
under samrådet eller granskningen. Efter granskningen bearbetas förslaget, och alla inkomna synpunkter 
redovisas i ett granskningsutlåtande. I den anges också om och hur synpunkterna tillgodoses. 

Granskning genomfördes från 5 juli till 16 augusti 2021. Granskningen annonserades på kommunens hemsida och 
planhandlingar fanns under granskningstiden tillgängliga på hemsidan samt i Stationshuset, Järnvägsgatan 8 i Höganäs.

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
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTLIGA PLANER OCH PROGRAM
FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN FÖR HÖGANÄS OCH VÄSBY 

översiktsplan är vägledande men inte juridiskt bindande. I fördjupningen sägs bland annat, som berör 
aktuellt programområde: 

Väg 111 utgör i dagsläget en av de största barriärerna i Höganäs. För att minska barriärverkan samt avlasta vägen 

Lagårdsvägen samt nytt nord-sydligt gång- och cykelstråk längs Allégatan.

Fördjupad översiktsplan för Höganäs och Väsby släcktes ut när den nya översiktsplanen, ÖP 2035, 
antogs i oktober 2019.

ÖP 2035
En ny översiktsplan, ÖP 2035, antogs i oktober 2019. Enligt ÖP 2035 ska planeringen ge förutsättningar 

kommunen ska kunna uppfyllas. Det innebär att vi ska planera för minst 2700 bostäder till 2035, liksom 
för de ytor som krävs för utbyggnad av arbetsplatser, infrastruktur, grönområden och service. 

Det, för denna detaljplan, aktuella området ingår i den strategiska bebyggelseutvecklingen enligt ÖP2035, 
som benämns Hö 1. Hö 1 - Planering för ny bebyggelse på Tornlyckan i sydöstra Höganäs pågår. Utbyggnaden innebär 
även en utbyggnad av vägnätet för ökad tillgänglighet inom östra Höganäs samt östra Lerberget. Bebyggelsen sker på 

effektivt utnyttjande av marken. Tidshorisont är på kort sikt. Uppskattat antal bostäder: 750 (cirka 50 bostäder per år).

KULTURMILJÖ 
Kulturmiljöwebben-Höganäs kulturmiljöprogram
Kulturmiljöwebben för Höganäs kommun antogs av kommunfullmäktige 2018-05-17 och är ett 
icke-juridiskt bindande planeringsinstrument. Kulturmiljöwebben fungerar som kommunens 
kulturmiljöprogram och innehåller inventering av byggnader med kulturhistorisk betydelse enligt 
PBL 8:17 och PBL 8:13  samt områdesbeskrivningar ur ett kulturhistoriskt perspektiv av kommunens 

och är tillsammans med byggnadsiniventeringarna tänkt som ett stöd för framtida planläggning eller 
bygglovsärenden. 

utpekad.

MILJÖPROGRAM

anses relevanta för aktuell detaljplan:

• Skapa sammanhängande cykelstråk.
• Planera för att möjliggöra användning av solceller på tak.
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• Främja bilpool vid nybyggnation.
• Laddningsstation för elbilar ska övervägas i planarbete.
• Öka ekosystemtjänster i tätorterna.

PARKERINGSNORM OCH PARKERINGSPOLICY
Gällande parkeringsnorm och parkeringspolicy antogs av kommunfullmäktige den 19 september 
2013.

PLANPROGRAM

omfattar hela utvecklingsområdet Tornlyckan. Ett program är vägledande men inte juridiskt bindande.

Planprogrammets ambition för området är att möjliggöra utbyggnad av staden och att i samband med 
detta bygga ut vägnätet och öka tillgängligheten i de östra delarna av Höganäs och östra Lerberget, 
samt utveckla allmänna platser och grönområden inom programområdet. 

KVALITETSPROGRAM

Illustrationsplan för Tornlyckeområdet, struktur- och
bebyggelseprincip, med aktuell plan inom röd markering.  
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utformning både vid exploatering av kvartersmark och utbyggnad av allmän plats. Programmet 

uppförande. Kvalitetsprogrammet utgör underlag vid bygglovsprövning och är ett vägledande 
dokument som ska läsas tillsammans med detaljplanen för projektet. Kvalitetsprogrammet kommer 
att medfölja som bilaga vid exempelvis markanvisningstävlingar och tecknande av exploateringsavtal.

ÖVERGRIPANDE VISIONER OCH MÅL
Den nya stadsdelen Tornlyckan är ett nyckelområde för Höganäs stads fortsatta utveckling. Områdets 
närhet till havet och höga naturvärden i nordöst, kopplingen till Höganäs äldre delar i norr, de korta 
avstånden till skola och service samt närheten till Höganäs sportcentra gör det möjligt att skapa en 
modern ”boplats” utöver det vanliga.  

Samlande gaturum, stråk 
och  platser

Skapa gröna kopplingar 
och kant mot landskapet

Koppla området till staden och ge 
förutsättningar för en blandad be-
byggelse med olika boendeformer.
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system. En tätare maskvidd i gatunätet med genare, lokala huvudförbindelser gör att en omfördelning 

Gatorna ska inte utgöra barriärer utan fungera som samlande rum.  

Litteraturvägen i söder har förlängts med Allégatan, för en nord-sydlig koppling. I mötet mellan 
Allégatan och stråket från ICA:s aktiva södersida och vidare västerut, bildas en plats; Framtidsplatsen. 
Bostäderna i den nya stadsdelen ligger utmed Allégatans förlängning eller samlas kring en 
halvcirkelformad gröning som med sin form speglar kvarteret Tivolivångens struktur från Höganäs 
historiska delar. Runt gröningen fördelar sig lagom stora kvarter för att du lätt och snabbt ska kunna 
navigera dig i och genom området.

GÄLLANDE DETALJPLANER
Delplan 2B berör 

då utfartsförbud inte får läggas i plangräns. I de två senare har genomförandetiden inte gått ut. Det 
enda som ändras är att det tillkommer ett utfartsförbud i fastighetsgränsen mellan kvartersmark och 
allmän gata.

RIKSINTRESSE OCH FÖRORDNANDE
RIKSINTRESSE FÖR KUSTZONEN
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HELA TORNLYCKAN
Nedanstående omgivningsbeskrivning och förutsättningar för planområdet vad det gäller mark, vatten, bebyggelse och 
teknisk försörjning är hämtat från samrådsförslagets planbeskrivning och gäller för hela stadsdelområdet Tornlyckan.   

OMRÅDETS HISTORIA
LÅNGARÖDS BY

i området för den gamla byn, som fram till dess varit präglad av jordbruk. Under 1900-talets lopp 
har gårdarna avstyckats och i vissa fall rivits till förmån för ny bebyggelse, dels småhus norr om 

den ursprungliga bondgården och av Artilleristen 20 återstår enbart två av fyra längor. Dessa båda 
fastigheter ligger utanför planområdet. Långarödsgården inom Höganäs 37:39 är den enda av de 

OMRÅDET IDAG
Området ligger precis vid stadens sydöstra utkant och är till stor del obebyggt och domineras av den 
åkermark som utgör cirka två tredjedelar av planområdet.

-
råde i samrådsskedet) redovisas i blått och aktuellt planområde för delplan 2B redovisas i rött.
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LANDSKAPSBILD OCH TOPOGRAFI

start- och landningsbanor vilka i sin nuvarande utformning hjälper till att hålla landskapet öppet. 

alléer planterade för att markera gamla ägogränser och stråk samt av enstaka gårdsbebyggelse. I väst, 

för Tornlyckeskolan och Kullagymnasiet.

VEGETATION 
Ekdungen, kallad Långarödskogen, i planområdets nordöstra del besitter idag höga naturvärden 

norra del viss parkvegetation med ett antal fullvuxna träd och stora gräsytor samt en del äldre 
trädgårdsvegetation runt Långarödsgården.

BEBYGGELSE
Bebyggelsen inom det ursprungliga planområdet är sparsam. Det rör sig endast om en gammal 
korsvirkesgård, Långarödsgården, ICA-butiken och en tillfällig paviljongbyggnad som fungerar som 
HVB-hem (Hem för Vård eller Boende). Samtliga byggnader är lågmälda i 1-2 våningar. Direkt intill 
planområdet ligger även Tornlyckeskolan, en tegelbyggnad i 1-2 våningar och norr om planområdet 

GEOLOGI

var inte bebyggelsetypen fastställd för området. Därför förutsatte undersökningen bostäder i 1-2 
våningar utan källare och gjordes därför på ett maximalt djup om fem meter. Resultatet anger att 
grundläggningsförutsättningarna för undersökt bebyggelsetyp är relativt goda inom området.

innehållande hal ter av tungmetallerna bly, koppar och kvicksilver som överskrider naturvårdsverkets 
generella riktvärden för känslig markanvändning.  Fyllningen ska i samband med exploateringen av 

inom aktuellt planområde.

En ny och utökad markundersökning har genomförts för delplan 2B under 2020 och redovisas under 
avsnittet Planförslag.

VATTEN

Den ligger generellt som lägst i september och oktober i södra Sverige och de högsta nivåerna 
brukar uppmätas i april och maj. I rapporten för den geotekniska undersökningen rekommenderas 
att grundvattenmätningar bör göras regelbundet i området. 

FORNLÄMNINGAR och KULTURMILJÖ
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fornlämningar påträffas vid markingrepp skall arbetet omedelbart avbrytas och kontakt tas med 

Delplan 2B berörs inte av någon kulturmiljö. 

FRITID OCH REKREATION

sportfaciliteter lokaliserats. Inom 1500 meters radie kan den stora merparten av stadens 
rekreationsmöjligheter också nås, exempelvis badplatser, småbåtshamn, öppet landskap, museum 
och stadsparker.

ALLMÄN OCH KOMMERSIELL SERVICE
I planområdets norra del ligger, med tidsbegränsat bygglov, ett HVB-hem med inriktning mot 

livsmedelsbutik om cirka 3000 kvm. I allmänhet får området betraktas som närliggande till samtliga 
arbetsplatser och allmän och kommersiell service inom tätortsgränsen då det allra mesta kan nås 
inom en radie om 1500 meter. 
 
Enligt uppgifter från utbildningsförvaltningen kommer en utbyggnad av området kräva att skolans 
verksamhet i området utvecklas och byggs ut.  
och dels behöver en förskola på sex avdelningar byggas i området. Enligt utbildningsförvaltningen 

-
len. En detaljplan för komplettering med idrottshall och förskola inom Tornlyckeskolan är påbörjad.

vad det gäller funktionella angöringsvägar, parkering och att ordna med trygga och säkra skolvägar. 

KOLLEKTIVTRAFIK

PARKERING

motiverat att frångå parkeringsnormen och sänka antalet bilplatser. Detta motiveras av att området 
redan uppfyller eller har möjligheten att uppfylla fem av sex kriterier i kommunens parkeringspolicy. 
Parkeringstalet för bostäder (0,67) redovisas i kvalitetsprogrammet. I programmet anges antalet 
bilplatser som ska anordnas inom den egna fastigheten. Besöksparkering (0,1) kan lösas genom 
gatuparkeringar och samnyttjande av allmänna parkeringar och andra publika parkeringar i området.  

utan det ska prövas i det enskilda fallet. En viktig utgångspunkt är dock att samutnyttjande inte får 
vara ett motiv för att möjligöra större exploatering utan ska änvändas som en möjlighet att skapa 
större friyta och grönska inom kvarteren.  
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Parkering med direkt angöring från gatan, med undantag för radhus, bör generellt sett inte medges 

handikappsparkering. 

närhet till entréer eller med god koppling till eventuella cykelstråk. 

För verksamheter ska kommunens parkeringsnorm vara uppfylld. Vid behov görs separat utredning.
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Generella riktlinjer för parkering enligt kvalitetsprogrammet 
Parkeringsytor ska delas upp i mindre enheter och fördelas ut i kvarteret. Småskaliga och integre-
rade lösningar ska prioriteras. Garage och parkeringsytor får aldrig bli dominerande i stadsbilden 
eller i det enskilda kvarteret. Parkeringsytan ska inte utformas så att den blir en återvändsgränd för 

-
ytorna ska vara välavgränsade med häckar, murar eller plank mot allmän plats. Alternativa lösningar 
för att minska parkeringsbehovet uppmuntras, så som bilpooler, elcykelutlåning, attraktiva cykelpar-
keringar med mera. 

TRAFIK

Allégatan i nord-sydlig riktning. 
nordsydlig och östvästlig riktning genom området.

i väg 111 på cirka 12700-13000 fordon per dygn norr om korsningen med Lexikonvägen och cirka 
10700-11000 fordon per dygn söder om. 

ÖVERGRIPANDE TRAFIKSTRUKTUR FÖR TORNLYCKAN
Allégatan har förlängts söderut och kopplar samman Långarödsvägen med Litteraturvägen samt 
Lexikonvägen. Lexikonvägen har fått en ny sträckning, bredd och utformning och förlängs österut, 
söder om det nya bostadsområdet. Vägen omvandlas till en stadsgata och blir entrén till den nya 
stadsdelen söderifrån. Gatunätet i Tornlyckan har under 2020 byggts ut i enlighet med antagna 
delplaner 1, 2 och 3.

Området kommer huvudsakligen matas från Allégatan, Lexikonvägen och Litteraturvägen. De 

att kopplas samman med Långarödsvägen och utgöra en alternativ in- och utfartsväg till området 
österifrån. Hur vägen i framtiden ska ansluta till Långarödsvägen är inte fastställt. Lexikonvägen är 
idag delvis utbyggd  Korsningarna Lexikonvägen-Pål Anders väg samt 
Lexikonvägen-Allégatan är utformade som cirkulationsplatser. 

ges plats inom samma gaturum. 

att uppdateras efterhand som området planläggs.
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Huvudsyftet var att studera stråket utifrån att ett regionalt superbusskoncept ska implementeras och 
att brister, så väl som behov, ska bana väg för genomförande av eventuella bussfrämjande åtgärder. 

Kapacitetsstudier för Ljunghagarondellen görs därför inom ramen för åtgärdsvalsstudien efter 

samt på grund av förväntad framtida utveckling i kommunen, bedöms belastningen öka i denna 
korsning. Den översiktliga kapacitetsberäkningen visar värden på 0,65 - 0,83 på väg 111. Det innebär 
att belastningsgraden ligger kring gränsen för godtagbar nivå vid en cirkulationsplats (0,8 VGU). 

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten, avlopp och dagvatten
För att klara dagvatten- och VA-försörjningen för hela Tornlyckanområdet pågår en utbyggnad av 

Planerat väg- och cykelnät i området. Huvudgata redovisas med röd linje. Huvudstråk för gång och cykel 
redovisas i blått. Streckad blå linje är ett tänkt gångstråk mellan drömparken i öst och aktiviktetsstråket längs 
med Pål Anders väg i väst.  Planområde markerat med grönt.
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söder om Lexikonvägen. Vid full utbyggnad av området krävs också att en ny större dagvattenledning 
anläggs västerut ut mot Öresund.  Ett nytt fördröjningsmagasin är anlagt i naturparkområdet söder om 
Lexikonvägen. Dagvatten från gatorna kan i övrigt avvattnas genom konventionell dagvattenhantering 
via dagvattenbrunnar i gata. 

Dagvattnet från aktuellt planområde kommer att via Höganäs avledas till recipienten Öresund, här 

förvaltningscykel 3 att ha ”god ekologisk status”. 

För brandvattenförsörjning kommer området även förses med brandposter. Branposternas placering 
har skett i samråd med räddningstjänsten. 

Ledningar

att utvidga näten ytterligare efter behov. 

tillkommande bebyggelse. 

Efterhand som planområdet byggs ut kommer det enligt Höganäs Energi att behövas en stationsplats 

området, förslagsvis i anslutning till Drömparken. 

Avfall

för enskilda verksamheter och bostäder enligt tecknade avtal.

HÄLSA OCH SÄKERHET
BULLER 

- 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad
- 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad
- 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för bostad om högst 35 kvadratmeter, i kombination med 
uteplats om högst 50 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maximalnivå.

Om riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad ändå överskrids bör minst hälften 
av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids 
vid fasad och minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå 
inte överskrids nattetid vid fasad. 

Tidigare bullerberäkningar, som är gjorda för delplan 2 och delplan 3, visar att de ekvivalenta 
bullernivåerna vid fasad längs Lexikonvägen kommer att ligga under riktvärdena, medan ljudnivåerna 
vid uteplats mot Lexikonvägen riskerar att överskridas. 
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Verksamhetsbuller
Boverkets rapport 2015:21 Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och
bygglovsprövning av bostäder – är en vägledning är tillämplig vid planläggning av nya bostäder i

vissa åtgärder som medför att bostäder bör accepteras. Utöver det ovan angivna så gäller följande 
frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad:
• 

vid enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till en ljuddämpad sida avser 
begränsningen i första hand den ljuddämpade sidan.

• Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller 
karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot 
och liknande, eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter, bör värdena i tabellen 
sänkas med 5 dBA.

• I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna 
ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån 
bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta 
ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser.

• På minst en uteplats (som kan vara gemensam eller privat) gäller samma riktvärden som på 

kl 22-06.

Beskrivning av nuvarande situation
Cirka 150 meter väster om planområdet ligger en produktionsanläggning för Scandstick AB. Risk för 

Anläggningen angörs från Pål Anders väg via Lexikonvägen. 

 Angöring för besökare 
sker från Lexikonvägen samt från Pål Anders väg. Tillfartsväg för tyngre transporter sker från öst. 

idag ICA:s affärsområde i söder från Lexikonvägen. ICA:s angöring sker via Pål Anders väg. 

verksamhetsändamål.  En förutsättning för markanvändningen är att framtida verksamhet inte ska 
vara störande för omgivningen. Dock kan det förekomma en del tyngre transporter till och från 
området beroende på vilken typ av verksamhet som etablerar sig i området. Tillfartsväg kommer i så 
fall vara i öst från Litteraturvägen via Lexikonvägen. 

Flygbuller

bort från landningsbanan ökar den hinderbegränsande ytans höjd med 5 meter.
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I 

anledning av den tidigare förskoleverksamheten i Peter Sven-skolan. Resultaten i båda utredningarna 

FARLIGT GODS 
Farligt godstransporter förekommer längs väg 111 som ligger cirka 250 meter från det aktuella 
planområdet.

MARKFÖRORENINGAR

RISK FÖR ÖVERSVÄMNINGAR

för översvämningar i planområdet bedöms föreligga.

MARKRADON

på radonhalter inom normalrikintervallets nedre del. Det behövs radonskyddat byggande vid ny-
byggnation.

A N TAG A N D E H A N D L N I N G        2 1 ( 4 1 )  K S / 2 0 1 7 / 8 1 1

FARLIGT GODS 

MARKFÖRORENINGAR

RISK FÖR ÖVERSVÄMNINGAR
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PLANFÖRSLAG 
FÖRESLAGEN BEBYGGELSE
HUVUDSTRUKTUR 
Planområdet för delplan 2B ligger i västra delen av stadsdelsområdet Tornlyckan. Denna del av 
det större planområdet hade i samrådsskedet användningen HZ - Detaljhandel och verksamhetsområde. 
Förändrade förutsättningar och vidare planarbete har lett till att delplanen nu istället införlivas som 
en del av bostadskvarteret Skymningen, norr om Lexikonvägen, och har fått användningen BC1 - 

.

Bostadskvarteret ligger i anslutning till ICA Kvantums parkering och entré. I kvarterets östra 

byggnadskroppen möjliggörs centrumändamål, men ej handel. Exempel på centrumändamål kan 
vara café, frisör, samlingslokal eller andra typer av service. 

Totalt föreslås cirka 3950 kvm mark prövas för bostadsändamål vilket bedöms möjliggöra en 

OMFATTNING

höjder regleras med byggnadshöjd, och en indragen takvåning kan därmed tillkomma.

Bebyggelsens omfattning inom kvarteret regleras med hjälp av bruttoarea (BTA). Detta görs för att 

byggrätten inom kvarteret beroende på utformning. Bostadskvarteret bedöms lämpligt för max 3700 

bör utföras med växtlighet på taket för att mjuka upp taklandskapet samt öka på grönstrukturen och 
lokal dagvattenhantering i området. Komplementbyggnader får omfatta max 100 kvm BTA.

PLACERING, UTFORMNING OCH UTFÖRANDE 
Plankartan reglerar bebyggelsens grundläggande utformning, placering och utförande. Regleringen 
beror på bebyggelsens funktion, placering och karaktär och görs bland annat med hänsyn till  den 

i områdets kvalitetsprogram. Kvalitetsprogrammet utgör underlag vid bygglovsprövning och är ett 
vägledande dokument som ska läsas tillsammans med detaljplanen. 

Det aktuella planområdet är inte markerat i kvalitetsprogrammet eftersom det inte var 

på sidan 6 i Kvalitetsprogram rev. 2018-11-01.

Placering
Huvudbyggnader i kvarteren är tänkt att placeras utmed områdets gator med entréer i huvudsak 
mot gata eller torg. Hus nära gatan hjälper till att markera kvarterens hörn och gränser och ger 
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Byggnadskropp mot nordväst ska placeras högst 1,5 meter från fastighetsgräns mot gatan i norr och 
mot prickmarken i väster.

Solstudien visar att solinstrålningen på gården är godtagbar och att fasaderna med balkonger får 
mycket bra sollägen i söder och väster.

Utformning
Inom varje kvarter skall en blandning av material och kulörer samt en skulptural variation eftersträvas.
Aktiva och omsorgsfullt utformade fasader mot gatan bidrar till ökad trygghet och attraktivitet. 
Genom ett användande av olika fasadmaterial kan en variationsmässig bearbetning av volymerna 
uppnås. Denna bearbetning kan ytterligare förstärkas genom att mindre förskjutningar görs i fasadliv. 
Sockel får gärna gestaltas så att denna tydliggörs för att ge byggnaden ett tydligt möte med marken.

En fasads detaljbearbetning och sammansättning bidrar till byggnadens upplevda skala. Byggnadernas 
volymer ska brytas ner och utföras med en tydlig växling eller förskjutning i fasad.

Material och färgskala
Enligt kvalitetsprogrammet bör fasadmaterial mot gata till största delen bestå av tegel, puts, sten 

uppdelning med minst två olika uttryck (variation i material, färg, textur eller liknande).

kvalitetsprogram.

Solstudie för tänkta byggnadskroppar.

samtidigt området en tydlig stadsmässig karaktär. Entré ut mot gatan bidrar till läsbarheten och 
skapar förutsättningar för spontana möten och ett levande gaturum. Entrésida mot gata skapar också 
en tydlig avgränsning mellan den privata sfären och det publika gaturummet.
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Utförande

anslutning till Framtidsplatsen. Trädgatan som kyter ihop ICA med Framtidsplatsen, blir ett stråk 

Byggnad mot Trädgatan och ”stråket” i norr ska utföras med en förhöjd bottenvåning på minst 3 meter 

användning så att möjlighet verksamhetslokal i bottenvåningen inte byggs bort. Bottenvåningen ska 
här utformas med en konstruktion för att ge möjlighet för större uppglasade fasadpartier.

mot gata och parkering förhindrar insyn samtidigt som det skapar förutsättningar för en förhöjd 
innergård som ger gårdssidan en tydligare privat karaktär.

Eventuella inglasningar av balkonger eller uteplatser ska utformas enhetligt och inräknas i angiven 
maximal bruttoarea.

Trapphus ska utformas genomgående.

Markens anordnande
Angöring med bil ska ske från Trädgatan, via kvartersgatan (servitut över gemensamhetsanläggning) och 
parkering ska anordnas inom kvartersmark. Parkeringsytor ska avskiljas rumsligt mot övriga gårdsytor 
och gatumark, med fördel av häckar, murar eller staket. Grönyta ska enligt kvalitetsprogrammet 

Fågelvy från sydväst vid Lexikonvägen

Page 144 of 514



A N TAG A N D E H A N D L I N G        2 3 ( 3 5 )  K S / 2 0 1 9 / 4 0 7

ALLMÄN OCH KOMMERSIELL SERVICE
I byggnadskroppen mot Trädgatan prövas centrumändamål vilket kan bidra till att stärka stråkets 
lokala funktion som mötesplats i stadsdelen. 

Planläggning av bostäder stärker underlaget för dagligvaruhandeln i området. Bostäder placerade 
nära service i kombination med ett välutbyggt gång- och cykelnät minskar bilbehovet och främjar 
rörelse till fots och med cykel.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

rekommenderas inte källare. I den senare utredningen har man tittat på möjligheten för p-garage, 
men detta bedöms inte lämpligt med tanke på grundvattennivåerna. Grundvattennivån bedöms ligga 

grundläggningsarbete i samband med eventuella schakter under grundvattenytan, exempelvis för 
VA-anläggning.

FÖRESLAGEN TRAFIKSTRUKTUR
GATOR 
För att styra tillfarten till fastigheten till Teknikgatan så har utfartsförbud lagts ut mot Lexikonvä-
gen i söder. Eftersom utfartsförbud inte får läggas i plangräns så har delar av GATA inkluderats i 
planen (från delplan 1 och delplan 2).

Fågelvy från ICAs entré
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Lexikonvägen
Lexikonvägen, söder om planområdet, utformas som en stadsgata och blir entrén till den nya 
stadsdelen söderifrån. Gaturummets bredd föreslås till 16,5 meter och är tänkt att inrymma gång- 
och cykelväg samt trädplantering på norra sidan av vägen. 

Teknikgatan

som också kommer att fungera som enda tillfartsväg till bebyggelsen inom kv Skymningen. 
Teknikgatan (g1) utformas i övrigt som en delvis bilfri kvartersgata och kopplar ihop Framtidsplatsen 
med ICA.

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
Inom Tornlyckanområdet eftersträvas ett gent och sammanhängande gång- och cykelnät. Det ska 
vara tryggt och naturligt att röra sig till fots eller med cykel i området. Områdets övergripande gång- 

området. En gång- och cykelförbindelse bör ordnas mellan Lexikonvägen och Teknikgatan, inom 
kvartersmark, för angöring till bebyggelsen inom aktuellt planområde.

KOLLEKTIVTRAFIK

vid Framtidsplatsen.  

PARKERING
Parkeringstalet för bostäder och verksamheter redovisas närmare i Kvalitetsprogrammet (2018-11-
01), där antalet bilplatser som ska ordnas inom den egna fastigheten anges. Parkering ska redovisas i 
samband med bygglovsprövningen. Detta gäller även parkeringar för eventuella verksamheter inom 
planområdet. Besöksparkering  får ske på anvisade platser på allmänna gator samt på Tornlyckeskolans 
parkering, ej på ICAs parkering. 

lättillgängligt, gärna i närhet till entréer eller med god koppling till eventuella cykelstråk. 

Eventuell inlastning till lokal/verksamhet ska ordnas från parkeringsytan på kvartersmark.  

FRITID OCH LEK
Inom stadsdelen planeras lätttillgängliga park- och naturområden. Övergripande beskrivning 

kvalitetsprogrammet.

Söder om Lexikonvägen planeras ett naturparksområde för rekreation och dagvattenfördröjning. 

mångfalden avses anläggas av kommunen.  Ytan innehåller en öppen dagvattenfördröjning.
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HÄLSA OCH SÄKERHET
BULLER

För att redovisa vägbullerpåverkan på föreslagna bostäder har bullerberäkningar från delplan 2 och 3 
använts, där två punkter längs Lexikonvägen kan antas ha samma värden som föreslagen bebyggelse 
i denna delplan. ska göras på slutligt bebyggelseförslag inför 
bygglovsgranskning. 

grundas på samrådshandlingen för hela området, 2016-06-13 samt underlagen från delplan 1 och 
delplan 2.  

Beräkningarna visar att den ekvivalenta ljudnivån ligger inom gällande riktvärden men att den 
maximala ljudnivån vid bostadsfasad riskerar att överskridas vid aktuella beräkningspunkter. För att 
säkerhetställa en god utemiljö regleras det därför i plankartan att eventuella uteplatser ska utföras 
bullerfria. Om maximal ljudnivå vid enskild uteplats inte uppfylls ska en gemensam bullerfri uteplats 
anordnas i anslutning till bostaden. 

Illustrationsplan över planområdet med skiss på gårdsmiljö och parkeringsyta.
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Verksamhetsbuller
Den västra delen av delplan 2B bedöms, enligt industribullerrapport från 19-03-11, beröras av verk-
samhetsbuller över riktvärdena och bebyggelsen bör utformas därefter, antingen avseende bebyg-
gelsens placering på tomten eller med bullerreducerande åtgärder inom byggnader. 
bullerberäkningar ska göras på slutligt bebyggelseförslag inför bygglovsgranskning. 

För att uppfylla riktvärdet rekommenderas i bullerrapporten att åtgärda källor på ScandStick AB: 
k11, k13, k16 och k18 (se utredning). Beräkningar visar att om de fyra nämnda källorna dämpas så 

på planområdet i kombination med föreslagna åtgärder. Dessa åtgärder bör vara genomförda innan 
en mer detaljerad bullerutredning utförs.

Utklipp från bilaga AK01 som illustrerar ljudutbredningen (2 m över marken) från ICA Kvantum, Scandstick 
AB:s och Tornlyckeskolans verksamheter i förhållande till planerade bostäder med åtgärder dagtid 
vardagar. Blå zoner anger ljudnivåer upp till och med 45 dBA och grön zon anger upp till och med 50 dBA. 

Flygbuller

vårdsverket, se sidan 19.

FARLIGT GODS 
Farligt godstransporter förekommer längs väg 111 som ligger cirka 250 meter från planområdet. Inga 
åtgärder är nödvändiga då avståndet mellan planerad bebyggelse och väg 111 bedöms som tilläckligt. 
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RISK FÖR ÖVERSVÄMNINGAR
Ingen betydande risk för översvämningar i delområdet bedöms föreligga.

MARKRADON

på radonhalter inom normalrikintervallets nedre del. Det behövs radonskyddat byggande vid ny-
byggnation.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

VA OCH DAGVATTEN

och dagvattennätet. 

Dagvattnet från aktuellt planområde kommer att via Höganäs avledas till recipienten Öresund, här 

förvaltningscykel 3 att ha ”god ekologisk status”. 

Exploateringen av Tornlyckan innebär att åkermark tas i anspråk för infrastruktur och byggnader. 
Allt dagvatten från området kommer att samlas upp i en utjämningsdamm med svämdike, anlagd 
i naturparkområdet söder om Lexikonvägen, innan det avleds vidare till recipient för att inte 
överbelasta ledningsnätet nedströms. Riktvärdet är att utjämna till max 1.5 l/s utgående. Volymen 
är väl tilltagen på ca 10700 m3. Det ger det en lång uppehållstid för vattnet i dammen/diket varför 
en viss kväverening sker, men framförallt en deposition av stoft och slam. Eventuella metaller är 
till största delen partikulärt bundna. Kväve- och fosforbelastningen förväntas minska genom detta, 
men även genom att odling av åkermark upphör. Kommunen bedömer därför att recipienten inte 
kommer att påverkas negativt av planförslaget.

För att klara den ökning av spillvattenmängden som en utbyggnad av Tornlyckan medför så har en ny 
pumpstation byggts söder om Lexikonvägen. Spillvattnet trycks västerut via en ledning som ansluter 

Sävgatans förlängning.
 
AVFALLSHANTERING
Den nya bebyggelsen ska anpassas till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshantering. 

så att backning med avfallsfordon inte förekommer. I de fall där avfallshämtning måste ske direkt 
från gatan bör sopkärlen integreras i byggnad eller avskärmas med mur/plank.
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighets-
rättsliga åtgärder som erfordras för ett samarbete och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR
TIDSPLAN

GENOMFÖRANDE
Planens genomförandetid är 10 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få 
bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre garanterad 
byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen. 

ANSVARSFÖRDELNING
Anläggning Genomförande, drift
Allmänt VA-nät Höganäs kommun
El, fjärrvärme och bredband Höganäs Energi
Tele ex TeliaSonera
Kvartersmark
Allmän platsmark

Berörd markägare
Höganäs kommun

Exploatören ska kontakta räddningstjänsten innan utbyggnad av vattenledningsnätet för strategisk 
placering av brandposter.  Exploatören ska också kontakta huvudmän för eldistribution och 
gasdistribution innan markarbeten utförs inom kvartersmark, för markering av förekommande kablar.

Huvudmannaskap
Höganäs kommun är huvudman för all allmän platsmark inom planområdet. Huvudmannaskapet 
innebär ett ansvar för drift och underhåll. Kommunen ansvarar för anläggandet av allmän plats.

Avtal
Ett marköverlåtelseavtal som reglerar överlåtelsen av byggrätten har upprättas för den del av 

Kvalitetsprogram

vid exploatering av både kvartersmark och allmänna platser. Kvalitetsprogrammet (2018-01-11)
kommer att bifogas som bilaga vid tecknande av marköverlåtelselseavtal och exploateringsavtal.

stadsdelens uppförande. Kvalitetsprogrammet utgör också underlag vid bygglovsprövning och är ett 
vägledande dokument som ska läsas tillsammans med detaljplanen för projektet.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

kommun. I planen ingår också del av Höganäs 37:36, som är kommunal mark, samt del av Skymningen 
1, som ägs av ICA Fastigheter AB.

Fastighetsägare

detaljplanen.

Fastighetsindelningsbestämmelser
Fastighetsindelningsbestämmelser krävs inte för genomförandet av detaljplanen. 

Fastighetsbildning

Skymningen. 

och ska vara gemensam för fastigheterna Skymningen 1, 2 och ny fastighet inom aktuell detaljplan. 
Gemensam infart till parkeringsytan avses lösas med servitutsavtal mellan inblandade parter. 
Gemensamhetsanläggningen hänger ihop med område betecknat med g2 inom delplan 2.

Vid bildande av en gemensamhetsanläggning uppstår kostnader såsom, förrättningskostnader, 
kostnader för genomförande av gemensamhetsanläggningen samt kostnader förknippade med dess 
drift och underhåll. 

EKONOMISKA FRÅGOR
Detaljplanen bekostas av Höganäs kommun genom planavtal. Höganäs kommun bekostar utbyggnad 
av allmän platsmark så som gator, torg, cykelvägar och parkområde. Höganäs kommun bekostar 
erforderlig utbyggnad av det allmänna VA-nätet inom planområdet. Anläggningsavgift avseende VA-
anslutningar regleras i kommunens VA-taxa. Kommunen kommer sälja tillskapad kvartersmark för 
bostäder till det pris som har avtalats om marköverlåtelseavtalet. Höganäs kommun initierar, ansvarar 
för och bekostar avstyckningsförrättningen som krävs för att genomföra detaljplanen.

Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmark bekostas av berörd markägare.
Anslutningsavgifter för el och dylikt erläggs av berörd markägare enligt varje leverantörs taxa.

Kostnader som är förknippade med att tillskapa rätt för servitut, gemensamhetsanläggning (eller 
annan nyttjanderätt) på annans mark regleras i respektive exploaterings- och marköverlåtelseavtal.

Detaljerade undersökningar avseende geologi, markens bärighet, markradonförekomst, arkeologiska 
undersökning osv som kan krävas vid byggnation inom aktuellt planområde bekostas av berörd 
markägare.

Höganäs kommun initierar och bekostar avstyckning vid bildande av ny fastighet på kvarteret 
Skymningen.
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INLÖSEN, ERSÄTTNING
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till ersättning 
för eventuell förlorad byggrätt som inte utnyttjas.

Kommunen har skyldighet för inlösen av mark för allmän platsmark (park, lokalgata och gc-väg).

markförsäljning.
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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 

BEHOVSBEDÖMNING 
Bestämmelserna i plan- och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera miljöaspekter 

om man vid en behovsbedömning kommer fram till att genomförandet av planen kan leda till en 
betydande miljöpåverkan. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer med vägledning av förordningen om miljökonsekvens-
beskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den mening som 

detaljplanen belyses därför inte i en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken.
 
MILJÖKVALITETSNORM – LUFT UTOMHUS 

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 

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.

MILJÖKVALITETSNORM - BULLER

följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa orsakade av omgivningsbuller.

planeringen.

Detaljplanens genomförande kommer att medföra en viss ökning av varu- och persontransporter 
till och genom planområdet samt angränsande delar av staden men denna ökning bedöms inte bli så 
pass stor att den medför en ökad risk för skadliga effekter på människors hälsa på grund av buller. 
Kommunens uppfattning är därför att detaljplanens genomförande ur bullersynpunkt inte innebär 
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risk för skadliga effekter på människors hälsa.

MILJÖKVALITETSNORM - VATTEN
Exploateringen av Tornlyckan innebär att åkermark tas i anspråk för infrastruktur och byggnader. 
Allt dagvatten från området kommer att samlas upp i en utjämningsdamm med svämdike, anlagd 
i naturparkområdet söder om Lexikonvägen, innan det avleds vidare till recipient för att inte 
överbelasta ledningsnätet nedströms. Riktvärdet är att utjämna till max 1,5 l/s utgående. Volymen är 
väl tilltagen på cirka 10700 m3. Det ger det en lång uppehållstid för vattnet i dammen/diket varför 
en viss kväverening sker, men framförallt en deposition av stoft och slam. Eventuella metaller är till 
största delen partikulärt bundna. Kväve- och fosforbelastningen förväntas minska genom detta, men 
även genom att odling av åkermark upphör. 

Dagvattnet från aktuellt planområde kommer att via Höganäs avledas till recipienten Öresund, här 

förvaltningscykel 3 att ha ”god ekologisk status”.  Kommunen bedömer att miljökvalitetsnormen för 
recipienten inte kommer att påverkas negativt av planförslaget.

NATIONELLA OCH REGIONALA 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 behovsbedömningen tas miljömålen 
i beaktande och en bedömning görs om planförslagets sammanlagda påverkan på miljömålen utgör 

behovsbedömningen anses berörda av planens genomförande. 

God bebyggd miljö
Planen medger utbyggnad av bostäder men även lokaler för handel, verksamheter och arbetsplatser 
inom tätortsområdet, det vill säga i strategiskt läge med närhet till allmänna kommunikationer, skola, 
livsmedelshandel och sport. 

Planens gatu- och bebyggelsestruktur är utformad för att skapa möjligheten att bygga ut och om 
staden etappvis och för att varje tillkommande kvarter ska kunna fungera tillfredsställande på egen 
hand vad gäller behov och funktioner oberoende av utbyggnadstakten för hela området. 

Planen tar hänsyn till och avser att bevara och vårda, natur- och kulturmiljövärden samt skapar 
möjligheter till förbättrade allmänna rekreationsmöjligheter av olika slag. 

inom och genom området.

till människors behov, för att minska resurs- och energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt 
som hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet.

Riktlinjerna för god bebyggd miljö utgår från och stödjer människans behov, ger skönhetsupplevelser 
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och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser och service. Denna plan, med 
tillhörande kvalitetsprogram, anses uppfylla dessa riktlinjer.

Begränsad klimatpåverkan

varu- och persontransporter vilket i sin tur kan antas innebära en negativ påverkan på luftkvalitet 
och halten växthusgaser i atmosfären. Etablerandet av verksamheter och service på orten innebär å 
andra sidan ökade möjligheter att uträtta sina ärenden till fots eller cykel i hemmets närmiljö vilket i 
förlängningen bidrar till minskade utsläpp och en positiv inverkan på samma berörda miljömål.

Grundvatten av god kvalitet

också till minskad gödningspåverkan när odlingen upphör.  

Ett rikt odlingslandskap

området. Jordbruksmarkens kvalitetsklassning ligger mellan 5-7, det vill säga något sämre bördighet. 
De mervärden den tilltänkta exploateringen kan bidra med till närområdet och staden, särskilt vad 

marken och positiv inverkan på andra nationella miljömål (se ovan) anses kunna balansera den 
negativa påverkan detta förslag innebär på miljömålet om rikt odlingslandskap.  

Sammantaget görs därför i behovsbedömningen avvägningen att gällande nationella och regionala 
miljömål inte påverkas påtagligt negativt av planförslagets genomförande.

KLIMATFÖRÄNDRINGAR

grundvattnet stiger till samma nivå i sediment och i utfyllnadsområden. Då planområdet ligger mellan 

RIKSINTRESSEN

miljöbalken men genomförandet av planförslaget bedöms inte utgöra någon negativ påverkan på 

SOCIALA KONSEKVENSER
Bostadspolitiska mål

i enlighet med kommunens bostadspolitiska mål. Planen möjliggör etablerandet av olika typer av 
upplåtelseformer.

Planförslagets struktur medger stora möjligheter vad gäller både typer av bebyggelse och 
bostadstyper inom området. Planen möjliggör olika upplåtelseformer och ger möjligheten att ändra 
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och mellan dessa kvarter också skapas.

Kopplingar till omgivningen

kan stärkas ytterligare, och kompletteras genom de rörelsestråk som planförslaget tillför.

Fritid och folkhälsa
Planförslaget möjliggör utveckling av ortens lokala serviceutbud i ett nära läge för en stor del av 

att ta bilen till externa serviceställen på ett avstånd från hemmet som kräver bilkörning. Planens 
övergripande struktur och hierarkierna i gatumiljön innebär också att framkomligheten för gående 

att invånarna blir mer fysiskt aktiva i vardagen, att gatumiljöerna blir lugnare och att utsläpp från 

för rekreation och spontanidrott. Planförslaget har alltså goda förutsättningar att bidra till en ökad 
god folkhälsa.

Mötesplatser 

gaturummen i sig blir en form av mötesplatser i vardagen då både privatentréer och verksamheter 
vänder sig mot dessa mötesstråk. Utöver denna planeringsprincip har även ett begränsat antal 
samlingspunkter skapats där stråk i gatustrukturen naturligt möts. Även i grönstrukturens utformning 

  
Säkerhet och trygghet
Genom att möjliggöra en blandning av bostäder och verksamheter inom detaljplanen och genom att 
orientera entréer och verksamheter mot allmänna stråk och platsbildningar skapas förutsättningar 
för att aktivera området under större delar av dygnet, något som bidrar till en ökad allmän närvaro 

planområdet att utvecklas och för nya verksamheter att tillkomma. Kundgenomströmningar till 
dessa verksamheter kan potentiellt skapa en ökad rörelse i och kring planområdet vilket bidrar till 
upplevelsen av en trygg miljö. 

Tillgänglighet
Kravet på god tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade har beaktats vid planläggning. 

bygglagen (2010:900) (tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med kommande 
bygglovsprövning.

Service

vilket skapar större möjligheter för området att efter behov bidra till ett utökat serviceutbud för hela 
staden.
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EKONOMISKA KONSEKVENSER
Konsekvenser för kommunen
Kommunen får en inkomst av försäljning av fastigheter inom planområdet. Kommunen får en utgift 
i samband med lantmäteriförrättning, utbyggnad av gatunätet och VA-nätet samt för anläggning av 
allmän platsmark. Höganäs kommuns stadsmiljöavdelning får en ökad driftskostnad för underhåll av 
tillkommande allmän platsmark. 

Konsekvenser för enskilda fastighetsägare
Enskilda fastighetsägare får en intäkt för försäljning av fastigheter inom planområdet.

Plan- och bygglovsavdelningen

Gulistan Batak      Kaisa Diurson
Plan- och bygglovschef      Planarkitekt
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

DETALJPLAN FÖR 

HÖGANÄS 37:39 M.FL.,   
DELPLAN 2B, KV SKYMNINGEN 
HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 

 
 

 
                                                  
Planområde för Delplan 2B är markerad med blå linje, kvarteret Skymningen markerat i rött. 
 

 
 

Upprättad 2021-09-16 
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BAKGRUND OCH SYFTE 
 
BAKGRUND 
Kommunstyrelsen beslöt den 9 september 2010, i samband med antagandet av detaljplanen 
för ICA-butiken i området att ge plan- och bygglovsavdelningen i uppdrag att planlägga det 
område inom dåvarande fastigheten Höganäs 37:40, för vilket befintliga detaljplaner 
upphävdes, för handel. Arbetet skulle ske parallellt med den fördjupade översiktsplanen 
(FÖP) för Höganäs och Väsby.  
 
Under arbetet med FÖP för Höganäs och Väsby 2012 framkom det att en etablering av 
handel i det nämnda området och planeringen av den föreslagna vägkopplingen mellan 
Långarödsvägen och Lexikonvägen påverkar varandra mycket. Därför bestämdes under 
sommaren 2012 att ta fram ett planprogram för hela det berörda området för att ge en 
helhetsbild av områdets framtida utveckling.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2014, § 147, att godkänna upprättat planprogram 
för området samt att uppdra åt plan- och bygglovsavdelningen att påbörja 
detaljplanearbeten enligt planprogrammets föreslagna etappindelning. Detaljplan för 
Höganäs 37:39 m.fl. omfattar ett av dessa etappområden. 
 
Efter samrådet har detaljplanen Höganäs 37:39 med flera delats upp i ett antal 
delplaner. Avsikten är att delplanerna ska genomgå separata granskningsprocesser med 
viss tidsförskjutning för att sedan slutligen antas som enskilda detaljplaner. Syftet med 
detta är att effektivisera planprocessen och skapa bättre förutsättningar för hålla ihop och 
styra utbyggnaden av området som, med tanke på dess storlek, kommer att ske över en 
längre tidsperiod. Detta granskningsutlåtande berör delplan 2B, kvarteret Skymningen, 
som föreslår en bostadsbebyggelse för cirka 35-40 lägenheter. 
 
 
DETALJPLANENS SYFTE  
Detaljplanens övergripande syfte är att pröva lämpligheten för utbyggnad av staden i 
sydöstra Höganäs. Planförslaget innebär en utbyggnad av det befintliga gatunätet bland 
annat genom en förlängning av Allégatan söderut, ett nytt bostads- och 
verksamhetsområde längs med den nya gatuträckningen samt ett nytt bostadsområde 
öster om den nya gatan. Planförslaget syftar också till att skydda befintliga natur- och 
kulturvärden inom området samt att skapa nya allmänna grönytor.  
 
Samrådsförslaget (Höganäs 37:39 med flera) innefattar: 
• Utbyggnad av bostäder med varierade boendeformer. 
• Förlängning av Allégatan med koppling från Långarödsvägen till Litteraturvägen. 
• Utbyggnad av område för volymhandel och verksamheter i anslutning till ICA och 

runt den nya korsningspunkten för Allégatan/Lexikonvägen/Litteraturvägen 
• Utbyggnad av vägnätet med kopplingar mot väster, norr och öster. 
• Bevarande av befintlig skogsdunge. 
• Anläggning av parkytor som bland annat ger möjlighet till dagvattenfördröjning. 
 
Aktuell delplan (del av Höganäs 37:39, delplan 2B; kv Skymningen) berör ett 
kvarter som undantogs från delplan 2 på grund av ändrade förutsättningar. 
Det aktuella kvarteret, som skulle blivit verksamhet/handel, blev ändrat till 
bostäder. Planområdet  för delplan 2B innefattar en del av kvarteret 
Skymningen och innehåller nu ca 35-40 lägenheter i flerbostadshus, med 
möjlig verksamhetslokal i bottenvåning. 
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PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Planen genomförs med normalt planförfarande, vilket innebär plansamråd och formell  
granskning. Beslut om genomförande av samråd och granskning fattas av planutskottet. 
Antagandebeslut fattas sedan av Kommunfullmäktige. 

 
PLANSAMRÅD 
Plansamråd genomfördes från 4 juli till 11 augusti 2016. På grund av att samrådstiden 
sammanföll med industrisemestern förlängdes dock svarstiden ytterligare för myndigheter 
och förvaltningar till 30 augusti. Underrättelse om samråd har skett genom brev- eller 
mailutskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlistor och genom annons i 
ortens dagstidning Helsingborgs Dagblad, via lokalbilagan Hallå Höganäs den 29 juni 2016. 
Underrättelse har även skett via kommunens hemsida från och med den 29 juni 2016 samt 
genom annonsering på kommunens anslagstavla.  
 
Öppet hus med utställning och samtal om planförslaget hölls i café Amanda på Höganäs 
bibliotek den 11 juli 2016, klockan 17-19. Sammanlagt kom runt tjugo besökare och 4 från 
kommunen bemannade.   

 
GRANSKNING 
Granskning genomfördes den 5 juli till 16 augusti 2021. Underrättelse om granskning har 
skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, samt genom 
annonsering på kommunens anslagstavla. Planhandlingar samt bilagor har funnits 
tillgängliga på kommunens hemsida samt i fysisk form på Stationshuset i Höganäs, 
Järnvägsgatan 8.  
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INKOMNA SYNPUNKTER UNDER GRANSKNING 
 
Under granskningstiden har 19 skrivelser inkommit, varav. 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 samman-
ställt en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna synpunkterna. 
 
 
Trafikverket (2021-06-30)  
Trafikverket har inga synpunkter. 
 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen, Höganäs kommun (2021-06-30) 
Kultur- och fritidsförvaltningen har studerat förslaget för ändring av detaljplan för del av 
Höganäs 37:39 m fl samt delplan 2B Kv Skymningen. Kultur- och förvaltningen ser 
positivt på kvalitetsprogrammets goda intentioner och utgår från att det efterföljs. 
 

Kommentar: 
Synpunkter beaktas. 

 
 

Weum Gas (2021-07-01)  
Weum Gas AB och Swedegas AB, en del av Nordion Energi, har tagit del av inkomna 
handlingar i ovan rubricerat ärende. Inom det planerade området har vi inga anläggningar 
som berörs av den föreslagna detaljplanen. 
 
 
NSR (2020-07-05) 
 NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den ovan listade detaljplanen. Med 
anledning av detta vill NSR framföra följande:  
• För att säkerställa att hämtning kan ske säkert och utan några risker för boende i och 
omkring området bör avfallsutrymmet placeras i anslutning till körbar allmän väg där 
renhållningsfordonet kan stanna säkert utan att blockera vägen för övrig trafik.  
• Det bör även stå med i detaljplanen att avfallsutrymmet inte ska placeras så att backning 
förekommer.  
• Det är viktigt att avfallsutrymmet är tillräckligt stort för att tillgodose de behov som 
föreligger gällande sortering.  
• 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.  
• Se Bilaga 2 som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det viktigaste i 
gällande renhållningsordning för Höganäs kommun. (red anm. Bilaga 2 innehåller 
dimensionering för avfallsutrymmen och tillgänglighet) 
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Kommentar: 
Synpunkter beaktas i exploateringsskede och text om att backning ej bör förekomma vid 
avfallsutrymme förs in i planbeskrivningen. 

 
 
Räddningstjänsten (2021-07-05)  
Räddningstjänsten har inget att erinra. I övrigt beakta att: 
 
• Tillgängligheten för räddningstjänstens fordon säkerställs. 
• Hårdgjord yta beaktas för maskinstege vid fönsterutrymning 

(vid byggnader över 3 våningar). 
• Kontakt tas med Räddningstjänsten vid en eventuell utbyggnad av 

vattenledningsnätet för strategisk placering av brandposter i området. 
• Hänsyn tas till utredningen angående flygtrafik i området. 

 
Kommentar: 

 Synpunkter beaktas i exploateringsskede. 
 
 
Skanova (Telia Company) AB (2021-07-06) 
Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. 
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförslag. 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 
 

Kommentar: 
Synpunkter beaktas. 

 
 

Region Skåne (2021-07-08)  
Region Skåne avstår från att yttra sig över aktuell detaljplan. 
I handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering, Skånetrafiken samt 
Regionfastigheter deltagit. 
 
 
ICA Fastigheter AB (Fastica 29 AB) (2021-07-08)  
Fastica 29 AB äger fastigheten Höganäs Ljuset 1 som angränsar till den nya detaljplanen. 
Fastica har flera synpunkter på den detaljplan som föreslås och det är anmärkningsvärt att 
dialog med Fastica inte har skett i ett tidigare skede då föreslagen detaljplan inkräktar och 
påverkar utvecklingen inom Fasticas fastighet väsentligt i negativ bemärkelse, samt att den 
i viss mån är i strid med antagen detaljplan för Fasticas fastighet som vann laga kraft så 
sent som 2019-06-26 (Detaljplan för Höganäs 37:39 mfl., Delplan 2; Lexikonvägen). 
  
Den detaljplan som nu föreslås har en helt annan betydelse och utformning än den som 
förelåg vid samråd inom planprocessen. Det ska återigen poängteras att den nuvarande 
utformningen har framtagits utan dialog med Fastica 29 AB. 
  
Härmed lämnas följande synpunkter och invändningar; 

 Detaljplanen, Delplan 2B, möjliggör byggnation av handel i markplan. 
Fastica motsätter sig att dess fastighet Ljuset 1 ska nyttjas för leveranser 
till de verksamheter som föreslås samt att boende, besökande till boende, 
och kunder hörande till fastigheten inom Delplan 2B ska samnyttja vår 
privata parkering. Trafikutredning för nuvarande detaljplanelösning har 
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inte redovisats. I den PM som redovisas benämns vår parkering som 
publik, det stämmer inte då den är privatägd. 

 Detaljplanen, Delplan 2B, föreslår att Fasticas fastighet Ljuset 1 ska tas i 
anspråk för gemensamhetsanläggning (ga 3) för gång och cykelväg. 
Fastica planerar dock en om- och utbyggnad av nuvarande parkering 
inom den egna fastigheten till följd av den nya detaljplanen (Detaljplan 
för Höganäs 37:39 mfl., Delplan 2; Lexikonvägen). Ga 3 som kommunen 
vill lägga inom Ljuset 1 förhindrar planerad utveckling inom fastigheten 
och Fastica motsätter sig därför den föreslagna 
gemensamhetsanläggningen ga 3. 

 Fastica motsätter sig även ga 1 eftersom det redan finns en ga där enligt 
befintlig detaljplan, Detaljplan för Höganäs 37:39 mfl., Delplan 2; 
Lexikonvägen, för samma ändamålet men i annan utformning. Planerna 
för denna ga har dessutom kommit väldigt långt med 
grannfastighetsägaren Midroc. 

 Samma krav på gestaltning bör ställas även inom denna detaljplan 
Delplan 2B som för övriga delar av området. Det bör vara samma krav på 
fasadmaterial, dvs. tegel, såsom för kvarter skymningen. 

 
Kommentar: 
Lokalen som möjliggörs i bottenvåningen anses inte behöva en separat inlastningsyta och 
besöksparkeringen till en eventuell verksamhet kan lösas på gatumark, varvid inget intrång 
kommer behöva ske på privat parkeringsyta. Det är en parkering som, helt enligt yttrandet, ska 
vara avsedd för boende. Trafik-PM avses framöver revideras enligt synpunkt om parkeringsytan på 
Fasticas fastighet, som inte ska räknas som allmän parkering för besökande. 
Dialog med ICA Fastigheter AB har genomförts efter granskning och gemensamhetsanläggning g3 
tas bort ur planområdet. Angöring till fots och med cykel till bostäderna inom planområdet får 
därmed ordnas inom fastigheten på den västra sidan. 
Ytan för g1 tas bort ur plankartan eftersom man inte kan ange utfartsförbud mellan två privata 
fastigheter, och därmed är ytan överflödig. 
Samma kvalitetsprogram och därmed samma krav på gestaltning gäller för denna delplan som för 
omgivande kvarter, men området är inte markerat som en röd zon, varvid det inte finns krav på 
tegel som fasadmaterial. De röda zonerna är huvudsakligen placerade ut mot torg och längs viktiga 
huvudgator som ger karaktär till området. Det förtydligas dock i planhandlingarna att 
kvalitetsprogrammet gäller även för denna ”lucktomt”, som inte är markerad i 
kvalitetsprogrammet. 
 

 
Midroc AB (2021-07-08)  
När vi tagit del av berörd plankarta med tillhörande planbeskrivning noterar vi att 
kommunen har gjort betydande lättnader på kravet om gestaltning. Nu tillåts andra 
material än sten i fasaden inom ramen för samma kvarter där vi tvingas att bebygga vår 
fastighet med krav på stenfasad. 
I den plankarta benämnd Höganäs 37:39 m.fl, Delplan 2; Lexikonvägen upprättad 2018-11-01 
reviderad 2019-04-16 finns nedanstående text redovisad: 
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Ovanstående text om stenmaterial saknas helt i den nya plankartan. Dessutom lämnar 
man nu öppet för andra materialeter samt formulerar man sig i bör-termer istället för krav 
enligt text saxat ur planprogrammet nedan: 
 

 
 
Detta anser vi vara väldigt olyckligt då denna byggnad som skall uppföras här blir porten 
till området. Vi anser att det är både viktigt och rimligt att samma krav ställs på denna del 
av kvarteret i som i resterande delar av kvarteret. Med anledning av detta önskar vi att ni 
för in samma krav i HÖGANÄS 37:39 MFL, DELPLAN 2; LEXIKONVÄGEN 
upprättad 2018-11-01 reviderad 2019-04-16 enligt ovan samt stryker lättnaderna om 
material i tillhörande planbeskrivning. Dessutom anser vi att detta strider mot en allmän 
princip om likabehandling som ger oss olika affärsmässiga förutsättningar. 
 
Som kommentar till detaljplanen så ser vi det som viktigt att det även införs en grön 
remsa mot torgbildningen så att denna verkligen kommer till sin rätt i enlighet med 
ursprungstankarna för platsbildningen avseende torget. 
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Vi inkommer därför med ovanstående synpunkter i hopp om att dessa tas tillvara och 
beaktas så att hela kvarteret lever upp till de högt ställda krav på utformning och 
arkitektur som Höganäs kommun ställer på sina exploatörer. 
 

Kommentar: 
Bestämmelsen f1, som anger att fasad ska i huvudsak bestå av tegel, inom Midrocs fastighet 
Skymningen 1 gäller endast den del av fastigheten som vetter ut mot Allégatan. Allégatan ses som 
en viktig huvudgata genom området och en stor del av bebyggelsen närmast denna har därför fått 
kravet att bygga med fasader i tegel. De ”röda zonerna” som anger tegel i kvalitetsprogrammet 
avses inte ändras. Inte heller avses någon ändring av den antagna detaljplanen Höganäs 37:39 
m.fl., Delplan 2, Lexikonvägen att genomföras avseende detta. 
I kvalitetsprogrammet beskrivs vikten av att låta bebyggelsen gå ut i hörn och bygga tydliga 
gaturum, och även här bör bebyggelsen stödja stråkets rum. En grön remsa mot norr anses inte 
påverka torgbildingen till det bättre, då vistelseytorna kommer att finnas mot trygghetsboendet i ett 
bra solläge. Någon grön remsa enligt synpunkt avses inte införas. 

 
 
Lantmäteriet (2021-07-09) 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2021-06-03) har följande noterats: 
 
Plankarta med bestämmelser 
Så som Lantmäteriet tolkar Boverkets rekommendationer så syftar bestämmelse om 
utfartsförbud till att reglera förhållanden mot allmän plats och inte mellan 
kvartersmark/kvartersmark. I plankartan finns också hänvisning till PBL 4 kap. 9 § vilken 
stadgar just att: 
I en detaljplan får kommunen bestämma om stängsel samt utfart eller annan utgång mot 
allmänna platser. 
Vidare så framgår det inte av planbestämmelsen om utfartsförbud enbart avser 
fordonstrafik eller alla former av passage. 
Lantmäteriet vill påpeka att markreservat för gemensamhetsanläggning ju inte är 
tvingande. Det finns dock planbestämmelser som anger ett läge i förhållande till 
gemensamhetsanläggning, som exempelvis f1. Om gemensamhetsanläggning inte inrättas 
skulle bestämmelsen kunna uppfattas som otydlig. 
Bestämmelse om genomförandetid bör kompletteras med information om från när det 
börjar löpa. 
 
Planbeskrivning 
Det är otydligt huruvida infrastruktur i form av allmänna ledningar endast läggs inom 
allmän platsmark. För det fall allmänna ledningar inte avses läggas inom allmän platsmark 
bör dessa säkras med u-område. 
 
Genomförandebeskrivning 
Då kvartersmark BC nu är belägen inom olika fastigheter synes en fastighetsreglering 
alternativt fastighetsreglering och avstyckning bli aktuellt. Detta nämns inte i 
genomförandebeskrivningen. 
Det framgår inte för vilka fastigheter tänkta gemensamhetsanläggningar g1, g2, g3 ska 
inrättas. Sett till endast denna plan är det svårt att greppa syftet med markreservaten inom 
användningsområdet H. De ekonomiska konsekvenser som kan följa en 
anläggningsåtgärd framgår inte heller. Om överenskommelse mellan parterna inte träffas 
aktualiseras frågan om ersättning för markupplåtelse. Även kostnader för drift och 
underhåll av anläggningen tillkommer. 
På sidan 34 under rubriken Ekonomiska konsekvenser så står att enskilda fastighetsägare 
får en utgift i samband med lantmäteriförrättning. Det framgår dock inte vilken typ av 
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utgift om avses. På sidan 29 under rubriken Ekonomiska frågor står att Höganäs 
kommun bekostar fastighetsbildningarna som krävs för genomförandet av detaljplanen. 
Det måste förtydligas vad som avses med respektive skrivelse. 
 

Kommentar: 
Utfartsförbud tas bort mellan kvartersmark/kvartersmark och utfartsförbud mot allmän 
platsmark förtydligas i planbestämmelsen. 
Bestämmelsen f1 förtydligas. 
Texten om genomförandetid förtydligas. 
Text om ledningar förtydligas i planbeskrivning. I detta område finns inte behov av u-områden. 
Genomförandebeskrivning har justerats enligt ändringar i detaljplanen och enligt Lantmäteriets 
synpunkter.  
Text under rubriken Ekonomiska konsekvenser har förtydligats. 
 

 
Miljöavdelningen, Höganäs kommun (2021-07-23)  
Miljöavdelningen har inget att invända mot förslaget men står fast vid miljöavdelningens 
tidigare lämnade synpunkter i ärendet. I samband med ett yttrande 2016, MTN-2016-4, 
där det aktuella delområdet ingick nämndes att det finns en risk för att buller från 
närliggande företaget Scandstick AB och buller från flygtrafiken kan upplevas som 
störande även om inte de nationella riktlinjerna för industribuller eller flygbuller kommer 
att överskridas. 

 
Kommentar: 
Enligt den industribullerutredning som gjorts i samband med planprocessen så visar bullernivåerna 
att oavsett om åtgärder görs (på Scandstick AB) eller inte så beräknas fasaden mot väster att 
utsättas för mellan 45 och 50 dBA i ekvivalent ljudnivå, vilket betyder att riktvärdet uppnås 
endast för mindre lägenheter (<35 kvm) eller för lägenheter med en ljuddämpad sida.. På minst en 
uteplats (som kan vara gemensam eller privat) gäller samma riktvärden som på ljuddämpad sida: 
Leq 45 dBA dag kl 06-18, Leq 45 dBA kväll kl 18-22 och Leq 40 dBA natt kl 22-06.   
Flygtrafiken sker dagtid och inte så frekvent och håller sig under lagstadgade värden, varför inga 
åtgärder anses nödvändiga i detta fall. 

 
 
Höganäs Energi AB (2021-07-27)  
Vi har inget att erinra mot rubricerad plan 
 
 
Stadsmiljöavdelningen, Höganäs kommun (2021-07-30) 
Vi på Stadsmiljö har ingen erinran till denna detaljplan. 
 
 
Stadsarkitekt Gunilla Sandebert, Höganäs kommun (2021-08-06) 
Ingen erinran. 
 
 
Näringslivsavdelningen (2021-08-09) 
Tack för ert underlag. 
Vi har inget att tillägga mer än att vi inte vill att det ska tillåtas handel i bottenplan. 
 

Kommentar: 
Eftersom denna detaljplan ligger längs det troligen mest frekventa gång- och cykelstråket i området, 
som i framtiden ska hysa runt 900 bostäder, så har vi sett det som en möjlighet att tillåta 
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verksamhetslokal i bottenvåningen. Användningsbestämmelsen C behålls därmed, men begränsas 
till C1- Centrumverksamhet får finnas i bottenvåning, ej handel. Det betyder att en lokal 
kan användas som gemensamhetslokal eller för service som tandläkare, café eller dylikt, men ej för 
handel. 

 
 
Exploateringsavdelningen, Höganäs kommun (2021-08-11) 
Inget att erinra. 
 
 
Postnord (2021-08-11)  
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket 
bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på 
postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer 
som är verksamma i det aktuella området. 
 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till 
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken 
behöver utdelningen standardiseras. 
 
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en 
lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 
fastighetsbox på entréplan. 
 
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog 
gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation och förändring 
av befintlig detaljplan. En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar 
delas ut till adressen. 
 

Kommentar: 
 Synpunkter beaktas vid exploatering av området. 
 
 
Geodataavdelningen, Höganäs kommun (2021-08-13) 
Plankarta 
Varför är kryssen på kryssmarken grå? 
Antalet koordinatkryss kan minskas 
Grundkartan visar inga höjdvärden, så den posten i innehållsförteckningen kan tas bort 
för grundkarta 
  
Teknisk kontroll 
Eventuellt finns en avvikelse i SV hörnet av DP, markanvändningarna H/Gata stämmer 
inte med fastighetsgräns.  
Ett antal extra brytpunkter behöver rensas bort, se bifogad karta. 
Planattribut behöver fyllas i i planredigeraren. 
 

Kommentar: 
 Justeringar av plankartan är genomförda enligt synpunkter ovan, samt enligt teknisk kontroll. 
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Länsstyrelsen Skåne (2021-09-06)  
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte 
några formella synpunkter på planförslaget utifrån länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 
11 kap. plan- och bygglagen. 
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ÄNDRINGAR AV PLANFÖRSLAG INFÖR ANTAGANDE 
Skrivelser från 10 sakägare/myndigheter innehåller synpunkter på förslaget. Dessa 
synpunkter har bemötts ovan med kommentarer.  
 
Inför antagande har följande ändringar skett: 

 
o Planområdet runt bostadskvarteret har minskats eftersom utfartsförbud inte kan läggas mellan 

två ytor för kvartersmark. Därmed utgår också planbestämmelsen g1, vilket gör att 
bestämmelsen g2 i granskningshandlingarna blir g1 i antagandehandlingarna. 

o Planbestämmelsen g3 utgår eftersom båda parter inte önskar ingå en sådan överenskommelse. 
Gång- och cykelangöring till bostäderna föreslås istället anläggas på kvartersmark inom aktuellt 
planområde. 

o Användningsbestämmelsen C behålls, men begränsas till C1- Centrumverksamhet får finnas i 
bottenvåning, ej handel. 

o Bestämmelse f1 förtydligas. 
o Texten om genomförandetid förtydligas. 
o Text om ledningar förtydligas i plankartan, inga u-områden behövs inom kvartersmark. 
o Text om att backning ej ska ske vid hämtning av avfall läggs till i planbeskrivningen. 
o Genomförandebeskrivning och text om ekonomiska konsekvenser förtydligas enligt ovanstående 

ändringar och synpunkter från Lantmäteriet. 
o Mindre ritningstekniska justeringar är genomförda enligt synpunkter från Geodataavdelningen. 

 
 

 

KVARSTÅENDE ERINRINGAR 
 
Efter genomförd granskning har planförslaget reviderats enligt redovisning under rubriken 
Ändringar av planförslag inför antagande.  
 
 
SYNPUNKTER SOM INTE HAR BLIVIT TILLGODOSEDDA 
Följande sakägare och andra besvärsberättigade har lämnat synpunkter som inte har blivit 
tillgodosedda: 

 Midroc AB vill ha en lättnad i en tidigare detaljplan (Höganäs 37:39 m.fl., Delplan 
2, Lexikonvägen), för den delen av kvarteret Skymningen som ligger närmst 
Allégatan, avseende krav på tegel som fasadmaterial. Tegel är inskrivet i denna 
detaljplan enligt de ”röda zonerna” i kvalitetsprogrammet och den antagna 
detaljplanen för delplan 2 avses inte ändras. 

 Midroc AB vill att man planerar in en grön remsa mot torgbildningen norr om 
planområdet. En grön remsa mot norr anses dock inte påverka torgbildingen till 
det bättre och bebyggelsen bör stödja stråkets rum, därför görs inga ändringar i 
planen avseende detta. 
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HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 
   2021-09-09    KS/2020/616 

 

 
 
 
 
 

Ändring av detaljplan för del av kv Mars, Bruksskolan m.m 
inför granskning, Höganäs kommun 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 23 oktober 2020, § 179, att uppdra åt planavdelningen att genomföra 
planprocess för fastighet Mars 17 (Bruksskolan). Detaljplaneändringen av det aktuella området syftar till 
att möjliggöra en utbyggnad som långsiktigt tillgodoser skolans behov då paviljongerna ska tas bort. 
 
Detaljplanen har varit föremål för samråd där 13 yttranden inkommit till kommunen. 
 
Detaljplanen har varit föremål för granskning där 11 yttranden inkommit till kommunen.  
 
Inför antagandet finns inga kvarstående erinringar. 
 
Beslutsunderlag  
Uppdrag från kommunstyrelsen 
 
 
Planprocessen 
Samrådsförslag, upprättat den 11 februari 2021, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 23 februari 
2021, § 9. Samråd genomfördes mellan den 15 mars och 5 april 2021.  
 
Granskningsförslag, upprättat den 3 juni 2021, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 15 juni 
2021, § 43. Granskning genomfördes mellan den 28 juni och 6 september 2021. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna upprättat utlåtande, daterat den 16 september 2021, 
 
att anta ändring av detaljplan för del av kv Mars, Brukskolan m.m Höganäs kommun, upprättad den 16 
september 2021 
 
 

 

 Gulistan Batak 
 Plan- och bygglovschef 

 
 Liridon Tetaj 

  Planarkitekt 
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PLANKARTA PLANENS SYFTE

PLANBESTÄMMELSER

Grundkartan är upprättad 2021-05-27 av Geodataavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs genom kopiering av digital primärkarta 
framställd med fotogrammetrisk metod under 1989, flyghöjd 800 m.
Fältkomplettering av grundinformation och fastighetsutredning i maj 2021.
Standard 1
Koordinatsystem i plan SWEREF99 13 30
Höjdsystem: RH2000
Upphovsrätt/kontaktperson: Geodataavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs
/Anders Skoog, Höganäs 2021-05-27 

Detaljplanens intentioner är att pröva lämpligheten för ökad byggrätt så att en tillbyggnad kan ske. 
Tillbyggnaden ska ersätta paviljongerna vars tid löper ut år 2023. 

ORIENTERINGSKARTA

Området inom de blåa linjerna är föremål för ändring.

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

UPPRÄTTAD:

ANTAGANDE: LAGA KRAFT:
20XX-XX-XX 20XX-XX-XX

DIARIENUMMER:
KS/2020/6162021-09-16

Gulistan Batak Liridon Tetaj

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR 
DEL AV KV. MARS, BRUKSSKOLAN M.M
HÖGANÄS STAD, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN
ANTAGANDEHANDLING

Plan- och bygglovschef Planarkitekt

STANDARDFÖRFARANDE

INOM GULSKRAFFERAT OMRÅDE GÄLLER INTE  
FÖLJANDE BESTÄMMELSER

FÖLJANDE PLANBESTÄMMELSER ÄNDRAS I SIN HELHET
e1 35%Största bruttoarea ovan mark exkl uthus 35 % av fastighetsarean inom markerat område PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighetsbeteckning
Befintliga fastighetsgränser
Vägkant

Byggnad

4 9 : 7 1 0

Värdefull miljö. Ny bebyggelse skall utformas med särskild varsamhet med hänsyn till omgivningens egenart.
PBL 4 kap. 16 § 1 st 2 p.

FÖLJANDE PLANBESTÄMMELSER UPPHÄVS I SIN HELHET

UPPHÄVANDE AV PICKMARK
Prickmarken upphävs inom grönmarkerat område

f1 Fasad ska utformas av stenmaterial, i tegel eller puts., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 5 år för ändringarna inom detaljplanen., PBL 4 kap. 21 §
Övriga planbestämmelser gäller enligt underliggande detaljplan.

Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik., PBL 4 kap. 6 §

0 20 4010 Meter± 1:1 000Skala (A3)

k

NY BESTÄMMELSE
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

x1

SKALA 1:1000 (A3)

Gångväg, Cykelväg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.GÅNG-CYKEL
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KS/2020/616 

PLANBESKRIVNING 

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR 

DEL AV KV. MARS, BRUKSSKOLAN M.M 

I HÖGANÄS 
 

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 
 
 

 
 

 
 
 
ANTAGANDEHANDLING 2021-09-16  
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        FÖRORD 
 
OM DETALJPLAN 
En detaljplan består av en plankarta, som är juridiskt bindande och en planbeskrivning. 
Ibland ingår även illustrationskarta, program och/eller miljökonsekvensbeskrivning. 
Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, park etc), 
husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar 
eller gångvägar över annans mark.  
 
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och 
redovisa de syften, förutsättningar, konsekvenser planen har och hur planen ska 
genomföras. Planbeskrivningen ska också redovisa eventuella avsteg som gjorts från 
kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till 
planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras. 
Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan. 
 
 
HANDLINGAR  
PLANHANDLINGARNA BESTÅR AV: 
Plankarta i skala 1:1 000 med tillhörande bestämmelser 
Illustrationskarta 
Planbeskrivning (denna handling) 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 

 
BILDER 
Höganäs kommun har rätten att använda samtliga bilder som är använda i 
planhandlingarna. I de fall någon annan än kommunen är upphovsman till bilden 
redovisas detta i bildtexten.  
 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
I planarbetet har följande tjänstemän medverkat: 
Liridon Tetaj, planarkitekt och planförfattare 
Abdulmouneim Baradey , assistent 
Gulistan Batak, plan- och bygglovschef 
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INLEDNING 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ökad byggrätt samt ändra och ta bort 
planbestämmelser som saknar lagstöd. Ändringarna ska säkra skolverksamhetens behov 
långsiktigt. Därutöver kommer en remsa att säkras och planläggas till en framtida gång- 
och cykelväg längs med fastighetens östra sida. Detta som en kompensation för 
upphävande av servitutet som funnits inom fastigheten tidigare.  
 

BAKGRUND 
Utbildningsnämnden har fattat beslut om att Bruksskolan fortsättningsvis ska vara en F-9 
skola med plats för 500 elever. För att klara antalet inskrivna elever i dagsläget har ett 
antal paviljonger hyrts in. Kontraktet med paviljongerna går ut 2023. För att kunna säkra 
skolplatserna långsiktigt måste planen möjliggöra en högre byggrätt som tillåter 
utformningen och uppförandet av en tillbyggnad som uppfyller nödvändiga krav och 
behov.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 2020-10-13, att uppdra åt plan- och 
bygglovsavdelningen att genomföra planprocess för Bruksskolan, Mars 17. 
 

 
PLANPROCESSEN 
Planen genomförs med standard planförfarande.  

 
 
SAMRÅD 
Det formella planförslaget tas fram av kommunens planhandläggare i samarbete med 
övriga förvaltningar på kommunen. Efter beslut i Kommunstyrelsen planutskott sänds 
planen ut på samråd till medborgare, myndigheter och kommunala förvaltningar som får 
lämna synpunkter på förslaget. Vanligen hålls ett allmänt samrådsmöte, där förslaget 
presenteras och allmänheten har möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter. 
Efter samrådet bearbetas förslaget. 

 
 
GRANSKNING 
Efter beslut om granskning i planutskottet genomförs granskning då medborgare, 
myndigheter och kommunala förvaltningar ges möjligheter att inkomma med synpunkter. 
De som vill ha möjlighet att överklaga detaljplanen när den är antagen måste inkomma 
med synpunkter skriftligen senast under granskningen. Efter granskningen bearbetas 
förslaget, och alla inkomna synpunkter redovisas i ett granskningsutlåtande. I den anges 
också om och hur synpunkterna tillgodoses.  
 
ANTAGANDE 
Det slutliga planförslaget lämnas över till kommunfullmäktige/byggnadsnämnden för 
antagande. 
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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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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 är befintlig tätortsområden 
 

 
Karta: Kartutsnitt av kommunomfattande översiktsplan 
 
DETALJPLANER OCH FÖRORDNANDEN 
För området gäller följande detaljplan: 
Del av kv. MARS, Bruksskolan m.m. som vann laga kraft 1996-10-23  
 
Gällande detaljplan i området 
Detaljplan för del av kv Mars, Bruksskolan m.m. (1284-P173) 
Detaljplanen vann lagakraft den 23 oktober 1996 och har en genomförande tid på 15 år. 
Syftet med detaljplanen var att möjliggöra en sammanhållen F-9 skola inom kvarteret 
Mars. Därutöver föreslogs även skydd av kulturhistoriska värden. 
 
 

Planområdet 
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Karta: Kartutsnitt av gällande detaljplan  
 
 
 
 
RIKSINTRESSEN 
Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för högexploaterad kustzon 
enligt 4 kap miljöbalken. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
OMRÅDET IDAG  
Fastigheten Mars 17 uppgår till 12385 kvm. Fastigheten är central beläget i Höganäs 
tätort. Området angränsar till stadshuset i öster, Centralgatan i norr och Torggatan i 
söder. Höganäs busstorg finns c:a 100 meter nordost om planområdet. Inom 
planområdet finns Bruksskolan som är en F-9 skola. Ca 250 meter sydväst om 
Bruksskolan finns Kvickbadet, med tillgång till grönområden, lek och bad. Den äldre 
delen av Bruksskolan är utpekad i kommunens kulturmiljöplan som ”kulturhistorisk 
särskilt värdefull”. Den nyare delen av Bruksskolan är också utpekad och kategoriseras 
som ”kulturhistorisk värdefull”. 
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        Planområdet och dess innehåll 

 
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.  

Busstorget 

Stadshuset 

Kvickbadet 
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BEBYGGELSE 

 
 
 
Inom planområdet finns i dagsläget tre separata huskroppar. Hus A är den äldre delen av 
Bruksskolan. Öster om den finns hus B som tillkom under 90-talet. Och längst ner i 
planområdets sydöstra hörn har vi hus C som ligger intill de tillfälliga paviljongerna. 

FÖRSLAG PÅ ÄNDRING 
 
SAMMANFATTNING 
Huvudidén med planförslaget är att öka byggrätten i området för att bättre kunna anpassa 
området till verksamhetens behov. Kontraktet för paviljongerna som är belägna på östra 
delen av fastigheten löper ut år 2023. Skolan behöver därför en ny tillbyggnad som 
ersätter paviljongerna och säkerställer verksamhetens långsiktiga behov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hus A 

Hus B 

Bebyggelse inom planområdet 
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Utfartsförbudet minskas ca 2 meter längs med 
Centralgatan samt i sin helhet längs med Torggatan. 

e1 – bruttoarean ändras till 35% 

Omfattningen minskar, för att tillåta 
friare utformning 

Ändring av prickmarken mot Centralgatan  

ÄNDRING AV DETALJPLAN 
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ÄNDRING AV ”UTNYTTJANDEGRADEN” 
Detaljplanen medger idag att en bruttoarea om 25% får byggas på en yta som uppgår till 
9 828 m2. Bta´n uppgår således i underliggande plan till 2 457 m2. Den totala bta´n inom 
det specifika området, alltså den gula rektangeln (exklusive paviljongerna) uppgår till 
1 828 m2. De byggnader som är belägna inom den gula rektangeln är 
beräkningsgrundande för bta´n.  
 
Hus B består av tre olika delar. B1 är den del av Bruksskolan som är i två plan och 
innehar en bta om 1 522 m2. B2 är matsalen och består av en våning vars bta uppgår till 
112 m2. B3 är bryggan mellan den äldre delen av bruksskolan med den nyare och innehar 
en bta om 24 m2. Hus C som ligger söder om paviljongerna kommer fortsatt att finnas 
kvar. Hus C består av en byggnad i en plan vars bta uppgår till 170 m2.  
 
Tillbyggnaden föreslås placeras öster om hus B. Byggnaden beräknas uppgå till 1 355 m2 
bta. Den totala bta´n i området med en ny tillbyggnad inräknat uppgår till 3 183 m2. 
Gällande byggrätt överskrids således med 726 m2 bta.   
 
För att möjliggöra en tillbyggnad föreslås exploateringsgraden öka till 35%  av den 
specifika ytan. Den totala bta´n som kan uppföras i området efter ändringen uppgår till 
3 440 m2.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartan visar det specifika området inom de gula linjerna som utgör grunden för beräkning av exploateringsgraden, samt 
existerande byggnader. 
 

Page 186 of 514



GRANSKNINGSHANDLING, 2021-09-16  Ändring av detaljplan för del av kv Mars, Bruksskolan  

 
11             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

 
ÄNDRING AV ”BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE” 
I bilden nedan visas den tilltänkta utbredningen av tillbyggnaden. För att tillbyggnaden 
ska få plats utan att påverka den befintliga multiarenan som finns på skolgården måste 
byggnaden placeras längre norrut. Det innebär att en del av byggnaden måste placeras ca 
3,5 meter inom mark som idag är prickat. För att möjliggöra en tillbyggnad enligt 
förslaget måste den gulmarkerade delen av prickmarken upphävas. Prickmarken mot 
Centralgatan är idag 6 meter. Efter upphävandet av den gulmarkerade delen återstår 2,5 
meter kvar av prickmarken. 
 

 
 
 
Avståndet mellan Centralgatans mittlinje och fasaden kommer vara ca 11 meter. 
Hastigheten på Centralgatan är 30 km/h och enligt kommunens beräkningar kör där ca 
2000 fordon/dygn. Bullernivåerna vid fasad skulle understiga 55 dBA frifältsvärde. 
Kommunen bedömer således att bullret inte kommer påverka innemiljön eller skolgården 
till följd av delvis upphävande av prickmarken mot Centralgatan.  
 
ÄNDRING AV ”VÄRDEFULL MILJÖ & FASAD MATERIAL” 
I underliggande detaljplan har miljön kring den äldre delen av Bruksskolan beaktats 
genom bestämmelsen värdefull miljö. Genom denna bestämmelse har hus B fått sitt 
formspråk och fasad. Eftersom tillbyggnaden hamnar längre ifrån den äldre byggnaden 
samt med risk att området upplevs som monotont, kommer detaljplanen upphäva en del 
av bestämmelsens utbredning.  
 
Bestämmelsen gäller idag inom det skrafferade området enligt bilden nedan. Men i 
ändringen av detaljplanen föreslås att bestämmelsen upphävs inom det blåa området. Det 
öppnar upp för nya utformningar och material val.  
 

Prickmarken kommer upphävas inom den gula delen. Anledningen är att kunna flytta upp tillbyggnaden en aning för att 
inte påverka den befintliga multiarenan.  
 

Prickmarken 
upphävs inom det 
gula området. 
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Inom det skrafferade är utformningen begränsad.  Gällande bestämmelse föreskriver att, ny 
bebyggelse ska utformas med särskild varsamhet och hänsyn till omgivningen. Inom ramen för 
ändringen kommer bestämmelsen att upphävas inom det blåa området.  
 

Gång- och cykelvägen mot östra delen av fastigheten, 
 

GÅNG- OCH CYKELVÄG & UTFARTSFÖRBUD 
Eftersom syftet med x-området upphävs bör en långsiktig 
passage säkras. Anledningen till upphävandet av x-området är 
att skolan inte vill ha obehöriga i skolområdet. För att 
långsiktigt säkra en allmän passage bedömer kommunen att 
det är lämpligt att planlägga en remsa längs med fastighetens 
östra del som allmän platsmark (gång- och cykelväg) även om 
en sådan markanvändning tidigare saknats. Utfartsförbudet 
mot Centralgatan minskas också till följd av gång- och 
cykelvägen. 
 
Utfartsförbudet utmed Torggatan bedöms inte vara 
nödvändig och tas också bort ur detaljplanen.  
 

Utfartsförbudet tas bort längs med Torggatan 
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DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
TIDSPLAN 
Målsättning är att detaljplanen ska antas fjärde kvartalet 2021. Detaljplanen är högt 
prioriterad då tillbyggnaden beräknas vara färdig andra kvartalet 2023. 
 
GENOMFÖRANDETID 
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Vald 
genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet. Inom genomförandetiden 
har fastighetsägare garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med 
detaljplanen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre garanterad 
byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen. 
 
AVTAL 
I samband med planläggningen har ett planavtal upprättats då exploatören bekostar 
planläggningen.  
 
ANSVARSFÖRDELNING  
Fastighetsavdelningen inom Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för samordning 
mellan olika ledningsägare inom området. Innan grävning påbörjas måste ledningsägare få 
möjlighet att lägga om sina respektive ledningar vid behov.  
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA GENOMFÖRANDE FRÅGOR  
FASTIGHETSÄGARE 
Nuvarande fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den fastighetsförteckning som 
tillhör detaljplanen. 
 
Höganäs kommun äger fastigheten. 
 
FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER  
Fastighetsindelningsbestämmelser krävs inte för genomförandet av detaljplanen.  
 
FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER 
Inom planområdet finns en ledningsrätt som avser optoledningar. Ledningsrätten är 
placerad väster om hus B där den nya byggnaden förväntas att placeras. Byggnaden ska 
inte placeras på ledningsrättsområdet. Vid behov måste dragningen av ledningsrätten 
omprövas. En sådan kostnad åläggs exploatören. Ledningsrätten i sydöstra hörnet av 
fastigheten kommer att förbli som den är. 
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Området omfattas av ett servitut som avser gång- och cykel för allmän trafik. Servitutet 
kommer att upphävas genom en lantmäteriförrättning. Den delen av fastigheten som 
planläggs som allmän platsmark ska regleras från skolfastigheten till intilliggande 
gatufastighet.  

 
 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA KONSEKVENSER   
KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETEN MARS 17 
Den östra delen av fastigheten med ca 190 m2 kommer att få en ny markanvändning. 
Detta för att i framtiden möjliggöra ett tydligare gång- och cykelstråk som kopplar ihop 
Centralgatan med Torggatan. Den del av fastigheten som blir föremål för ny 
markanvändning regleras över till närmaste kommunal gatufastighet. Servitutet som finns 
inom Mars 17 idag kommer att upphävas.  
 
 
 
 
 
 
 

Ledningsrätten som slingrar sig igenom fastigheten i förhållande till den nya delen av skolan. 
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TEKNISKA FRÅGOR  
UTBYGGNAD AV ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR 
Ny byggnad om ca 1 150 kvm BTA ska byggas inom planområde för att ersätta 
paviljonger som finns idag och som ska tas bort. Gång- och cykelvägen ska också 
anläggas. 
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförande tiden är 5 år från dagen då planen vinner laga kraft.  

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 en 
miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken.  

 
MILJÖKVALITETSNORMER  
LUFT UTOMHUS 

Servitut för gång och cykel  genom fastigheten  inom den rosa delen. 
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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. 

 
PÅVERKAN PÅ BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ 
Planförslaget prövar möjligheten att nya byggnaden kan ha en ny utformning. 
 
SÄKERHET OCH TRYGGHET 
Planförslaget ökar trygghet för eleverna inom skolområde genom att x-området tas bort 
samt servitutet som tillåter allmän gång- och cykeltrafik genom området.  
 
TILLGÄNGLIGHET 
Kravet på god tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade har beaktats vid 
planläggning. Hur kraven på tillgänglighet i 12 § (byggnader) byggnadsverksförordningen 
samt 2 kap 6 § plan- och bygglagen (2010:900) (tomter) i detalj kommer att tillgodoses 
avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande 
bygglovsprövning.  
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
KOSTNADER FÖR FRAMTAGANDE AV DETALJPLAN 
Detaljplanen bekostas av exploatören genom planavtal. Övriga kostnader som 
omprövning av rättighetsområden, omläggning av ledningar bekostar exploatören.  
 
EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETEN  
En utgift kommer att uppstå i samband med lantmäteriförrättningen som exploatören 
bekostar.  
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BAKGRUND OCH SYFTE 
 
BAKGRUND 
Kommunstyrelsen uppdrog den 13 oktober 2020 KS § 179 åt planavdelningen att 
genomföra detaljplaneändring för planen ”del av kv Mars, Bruksskolan m.m) i Höganäs.  
 
Uppdraget omfattar en ökning av byggrätten samt borttagning av irrelevanta 
planbestämmelser. 
 
 
DETALJPLANENS SYFTE  
Detaljplanens intentioner är att pröva lämpligheten för ökad byggrätt så att en tillbyggnad 
kan ske. Tillbyggnaden ska ersätta paviljongerna vars tid löper ut år 2023.  
 
PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Detaljplanen handläggs enligt normalt planförfarande dvs. plansamråd och formell 
granskning.  
 
PLANSAMRÅD 
Plansamråd genomfördes 15 mars till den 5 april 2021. Underrättelse om samråd har skett 
genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, samt annonsering på 
kommunens anslagstavla.  
 
Samrådsmöte hölls inte p.g.a. rådande pandemi. Däremot presenterades förslaget i ett 
förinspelat klipp som funnit tillgänglig på kommunens hemsida.    

 
GRANSKNING 
Granskning genomfördes 28 juni till den 6 september. Underrättelse om granskning har 
skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista, kommunens 
hemsida samt annonsering på kommunens anslagstavla.  
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INKOMNA SYNPUNKTER UNDER SAMRÅD 
 

 
Under samrådstiden har 13 skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i anslutning till 
skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunen. I de fall yttranden innehåller 
synpunkter om planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt 
planprocess.  
 
I de fall de inkomna samrådsyttrandena varit långa har ansvarig handläggare sammanställt 
en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna synpunkterna. 
 
Höganäs Energi  (2021-03-12) Idag har vi en fjärrvärmeledning samt fiberrör i GC 
vägen som går i nordsydlig riktning ca mitt i planen. Till dessa ledningar ska det skapas ett 
skyddsavstånd på 2 meter i sidled till tänkt byggnation. Under själva byggtiden skall 
ledningarna skyddas för eventuellt extra marktryck som kan uppstå i samband med tunga 
maskiner. Beakta riskerna vid längsgående grävning av trycksatt ledning. 
 

Kommentar: Höganäs Energi har överlämnat kart material där ledningarna 
syns. Byggnadens placering bedöms inte att påverka ledningarna och hänsyn 
kommer att tas till de befintliga ledningarna. Dialogen kommer att fortsätta 
mellan byggaktören och Höganäs Energi genom projektets gång.  
 
Weum Gas  (2021-03-15) Inom fastigheten har Weum Gas servisledningar för 
energigas.  
 
Distributionsledningar och servisledningar är underkastade Energigasnormens regler, 
EGN, som bland annat anger minsta skyddsavstånd mellan ledning och byggnad inom 
tätbebyggelse samt närmaste gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter på 2 
meter. 
 

Kommentar: Byggherren ska i samråd med Weum diskutera omläggning av 
ledningar innan grävarbeten påbörjas.   
 
 
Lantmäteriet  (2021-03-23) Plankartan kan förtydligas ytterligare. Plankartan innehåller 
för mycket information vilket gör den otydlig. Viktigt att uppmärksamma gränser med 
0.025 m kvalitet.  
 

Kommentar: Kommunen kommer att åtgärda och förtydliga det lantmäteriet 
lyft upp i sitt yttrande.  
 
Kommunen utför rutinmässigt kontrollmätning av planområdesgränser och andra 
behövliga fastighetsgränser inom planområdet då det är fråga om en ny 
detaljplan. I övriga fall görs en bedömning om planändringens konsekvenser kan 
komma att påverka fastighetsindelningen. Kommunen är väl medvetna om 
eventuella brister i fastighetsgränsernas kvalitet. 
 
I detta fall är det en ändring av detaljplan, där grunden för detaljplanen kommer 
att fortsätta gälla. Avvägning har därför g jorts där nyttan av en eventuell 
fastighetsbestämning har diskuterats, och i detta fall konstaterats inte behöva 
göras då planområdesgränserna inte kommer att påverkas. 
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NSR  (2021-04-01) Detaljplanen saknar innehåll om hur avfallsahnateringen ska fungera 
i om fastigheten. Önskemålet är att det i planen skrivs att avfallsutrymmet inte placeras 
vid hämta/lämna platsen, eller andra ställen där elever eller lärare förekommer. 
 
Det bör även stå med i detaljplanen att avfallsutrymmet inte ska placeras så att backning 
förekommer. 
 
Man bör redan nu tänka vad man gör med överskottsmassorna. Viktigt att planera för 
eventuell lagring, sortering behandling och återanvändning av massorna.    
 

Kommentar: Detaljplanen är en ändringsplan, där vi prövar möjligheten att 
utöka byggrätten utan att påverka andra förutsättningar som prövats i 
underliggande plan. I detta fall kommer enbart underjordiska ledningar att 
påverkas. Avfallshanteringen kommer även i fortsättningen fungera som den gör 
idag.  

 
Kommunen instämmer att massorna i området ska behandlas på ett korrekt 

vis. Ansvaret kommer ligga hos den entreprenör som bygger att utföra arbetet 
enligt branschens regler. Frågan ligger dock utanför plan – och bygglagens ramar.  
 
Stadsmiljökontoret  (2021-04-05) Kvarteret är väldigt långdraget och upplevs som en 
barriär i stadsmiljön. Det är viktigt att i utformningen av kvarteret att denna fråga 
beaktas.   
 

Kommentar: Planenheten instämmer angående beskrivningen av fastigheten. 
Eftersom det är en planändring och fastigheten även i fortsättningen kommer att 
användas som en skola är det svårt att bryta upp den utan att få stora 
konsekvenser för verksamheten. Därför föreslås i planen att en bit av fastighetens 
östra sida upphävs för att säkerställa utrymme gör en bred och tydlig  passage som 
kommer att gagna både fotgängare och cyklister. 
 
Geodataavdelningen  (2021-04-05) Viktigt att redogöra i planbeskrivningen för x-
området som tas bort. Varför ska en del av planområdet upphävas. Är det inte bättre att 
planlägga det som allmänplatsmark direkt. Det blir konstigt att en liten del av en fastighet 
inte omfattas av den detaljplan.   
 

Kommentar: Till granskningen kommer planbeskrivningen att förtydligas. 
Vad gäller den östra delen av fastigheten har tanken varit att planlägga det som 
allmän platsmark som en frimärkesplan. Planenheten instämmer dock att det blir 
en konstig  lösning att inte låta hela fastigheten omfattas av detaljplan. Därför 
kommer detaljplanen till granskningen att omfattas av allmän platsmark i den 
östra delen av fastigheten. 
 
Miljö  (2021-04-05) har inget att erinra. 
 
Region Skåne  (2021-03-26) har inget att erinra. 
 
Räddningstjänsten   (2021-03-29) har inget att erinra. 
 
Utbildningsförvaltningen  (2021-03-26) har inget att erinra. 
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Länsstyrelsen  (2021-03-30) har inget att erinra. 
 
Postnord  (2021-03-25) har inget att erinra. 
 
VA-avdelningen  (2021-04-05) har inget att erinra. 
 

ÄNDRINGAR AV DETALJPLANEN  
Förutom förtydliganden som sker i planbeskrivningen kommer planen ta höjd för den 
framtida gång- och cykelvägen. Den östra delen av planen kommer  
Istället att planläggas som allmän platsmark gång-cykelväg istället för att upphäva den 
delen av planen. Två meter av utfartsförbudet mot Centralgatan där cykelvägen börjar tas 
bort. Mot Torggatan bedömer kommunen att det inte behövs utfartsförbud och tar bort 
bestämmelsen i sin helhet. 
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INKOMNA SYNPUNKTER UNDER GRANSKNING 
 
Under granskningstiden har 11 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. 
 
HÖGANÄS ENERGI  (2021-06-28) har inget att erinra. 

 
SKANOVA  (2021-06-28) har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande 
läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt. 
 

Kommentar: I planbeskrivningen, under rubriken ”konsekvenser av 
detaljplanens genomförande” förtydligas att omläggning av ledningar inom 
planområdet sker på exploatörens bekostnad. 
 
GEODATA  (2021-06-28) Redaktionella förändringar i planbeskrivningen.  
 
LANTMÄTERIET  (2021-06-30) Koordinatangivelsen i plankartan skulle kunna framhävas 
tydligare. 
 

Kommentar: Den blålinjen har flyttats för att framhäva koordinaterna.  
 
 
NSR (2021-07-01) har inget att erinra. 
 
MILJÖKONTORET  (2021-07-27) har inget att erinra. 
 
STADSMILJÖAVDELNINGEN  (2021-07-30) har inget att erinra. 
 
STADSARKITEKT  (2021-08-06) Redaktionella förändringar. 
 
LÄNSSTYRELSEN  (2021-09-02) har inget att erinra. 
 
REGION SKÅNE  (2021-09-02) har inget att erinra. 
 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN  (2021-09-06) har inget att erinra. 
 
ÄNDRINGAR AV PLANFÖRSLAG INFÖR ANTAGANDE 
Ändringar som görs är av redaktionell karaktär och därmed inget som inverkar i planens 
huvudsakliga syfte.  
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KVARSTÅENDE ERINRINGAR 
Efter genomförd granskning har synpunkter föranlett till förtydligande 
av planbeskrivningen som bedöms vara av redaktionell karaktär
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UNDERSÖKNING OM BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN 
 

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR 

Del av kv. MARS, Bruksskolan m.m. i HÖGANÄS. 

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 
 

UNDERSÖKNING OM DENNA PLAN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 5 § MB  
 

 

 

 

                                                                             Bild: Planområdet 
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                                                                             Bild: förslaget 

                                                                           

UNDERSÖKNINGENS BAKGRUND 

För att ta reda på om en detaljplan ska genomgå en strategisk miljöbedömning ska det göras en undersökning 
om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om det så bedöms ska en strategisk miljöbedöm-
ning upprättas. Där ska kommunen samråda om omfattningen och detaljeringsgraden i en miljökonsekvensbe-
skrivning (avgränsningssamråd) i enlighet med 6 kap. 9 § MB.  

Om bedömningen är att genomförandet av en detaljplan inte medför betydande miljöpåverkan ska kommunen 
samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser eller andra myndigheter som på 
grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet i enlighet med  
6 kap. 6 § MB. 
 

PLANENS SYFTE 
Detaljplanens syfte är  

  att möjliggöra en utbyggnad om ca 1 150 kvm bruttoarea.  

Förslag på ändring är: 

• e1- Största bruttoarea ovan mark exkl uthus, 35 - 40% av fastighetsarea inom markerat området 
(3 440 – 3 931 kvm bta) 

• Öppna upp för nya utformnings möjligheter  

• Ta bort äldre bestämmelser som inte används idag (x1 – bestämmelsen) 

• Se över servitutet 
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STÄLLNINGSTAGANDE OCH MOTIVERING 

Detaljplanen bedöms inte antas innebära betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning enligt 
4 kap. 34 § PBL ska därför inte tas fram. Motiveringen är att  

 Ändringen av detaljplanen är i linje med översiktsplanen 
 Inte strider mot några nationella, regionala och lokala mål 
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CHECKLISTA FÖR UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅERKAN  
I vilken utsträckning påverkar eller påverkas planens genomförande av följande områden? Ange positiv eller nega-
tiv påverkan med + respektive – samt ingen förändring med ett x. 

RIKSINTRESSEN INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Natura 2000 x    

Naturvård x    

Kulturmiljövård x    

Friluftsliv x    

Rörligt friluftsliv x    

Kustzon x   Befintlig skoltomt i utbyggt område 

Kommunikationer x    

Totalförsvar x    

Yrkesfiske x    

MILJÖ INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Nationella miljömål  +  Bidrar till uppfyllelse av god bebyggd 
miljö, centrumnära skola 

Miljökvalitetsnormer, Utomhusluft  x    

Miljökvalitetsnormer (MKN), Yt- och 
grundvatten 

x    

MKN, Fisk- och musselvatten  x    

NATUR INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Naturreservat x    

Biotopskydd x    

Nyckelbiotop x    

Landskapsbild x    

Viltstråk, grönstrukturer x    
Fiskevatten eller jaktområde x    
Våtmark, sumpskog x    
Rödlistade arter, fridlysta arter x    
Andra sällsynta eller hotade växt- och 
djur eller dess samhällen 

x    

Risk för störning på häckande fågel 
och andra ungdjur 

x    

Djurskyddsområden x    
Invasiva arter, risk för spridning x    
Strandskydd x    
Naturvårdsplan x    
Nationell bevarandeplan odlingsland-
skap 

x    

Page 203 of 514



  2020-12-15 

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 5 
 

NATUR (forts) INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Naturminne x    
SAMHÄLLSFUNKTIONER INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Transporter (gods, personer mm) x   Utbyggnad ersätter tillfälliga moduler, 
dvs. ingen faktisk utökning antalet 
elever. 

Annan kommunikation (tele, IT mm) x    

Tillgång till dricksvatten, avlopp och 
dagvatten 

x   Se svar ovan 

Service (affärer, post, mm.) x   Se svar ovan 

Arbetstillfällen x   Se svar ovan 

Areella näringar (som produktion) x    

Vård (sjuk- och åldringsvård) x    

Skola, förskola x   Se svar ovan 

Mötesplatser x    

Fritidsaktiviteter x   Avhängigt hur skoltomten utformas 

Rekreationsmöjligheter x    

Annan grön närmiljö än rekreation x   Arealen skoltomt bedöms bli oföränd-
rad när moduler och paviljong rivs 

Ev. barriäreffekter i tillgängligheten x    

Turism x    
Avfallshantering x   Ingen faktisk utökning antalet elever. 

Grannkommunerna (trafik, luft, exploa-
tering, planarbete, samhällsfunktioner 
som ovan mm). 

x    

MÄNNISKORS HÄLSA INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Trygghet  +  Tillfälliga moduler ersätts med nya 
byggnader, skapar bättra struktur och 
ordning 

Folkhälsa, rörelse för barn och vuxna x   Arealen skoltomt bedöms bli oföränd-
rad när moduler och paviljong rivs  

Jämställdhet x    

Anpassning till funktionshinder  +  Ny byggnad kan lättare anpassas än 
befintliga 

Trafiksäkerhet x    

Buller  +  Moduler och äldre byggnader för-
väntas ge bättre ljudisolering mot 
gata 

Vibrationer x    

Strålning, radon x    

Ljusstörningar x    

Lukt x    

Farliga ämnen x    

Olycksrisker, Explosion x    
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  2020-12-15 

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 6 
 

 

MARK INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Markförorening x   Inget känt 

Risk för ras och skred (erosion) x    

Värdefull geologi x    

Värdefull åkermark, är klass känd? x   Redan ianspråktagen mark 

Förändras sedimentationsförhållanden 
i vattendrag, sjö eller havsområde 

x    

VATTEN INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Risk för förorening av ytvatten x    

Risk för förorening av grundvatten x    

Vattentillgång, vattenkvalitet i yt- eller 
grundvattentäkt eller möjlig sådan 

x    

Förändring i infiltration, avrinning eller 
dränering (dagvatten) 

x   Bedöms bli oförändrad, äldre bygg-
nader ersätts med nya 

Förändring i flöde, riktning eller ström-
förhållande i grundvatten eller andra 
ytvatten 

x    

Risk för uttorkning eller översvämning x    

LUFT – ÖKANDE UTSLÄPP INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Transporter x    

Produktion x    

Uppvärmning för boende, lokaler mm.  +  Nya byggnader medger bättre ener-
gieffektivitet 

KLIMATFAKTORER INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Vindförhållanden  x    

Luftfuktighet x    

Luft-, vatten- och marktemperatur x    
BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ INGEN MÅTTLIG STOR KOMMENTAR/ÅTGÄRD 

Stadsbild, ex. siktlinjer   + Förutsättningarna för anpassning till 
den äldre Bruksskolan och stadsbilden 
ökar med ny byggnad, i jämförelse 
med moduler och äldre paviljong. 

Historiska kopplingar  +  Bruksskolan i sig är en byggnad med 
historia 

Byggnadsminne x    

Värdefull byggnad/bebyggelsemiljö  +  Se svar ovan 

Fornlämningar, fornminne x    

Kulturmiljöprogram x   Se svar ovan 

Historiskt, kulturellt eller arkeologiskt be-
tydelsefullt markområde 

x    

Kulturreservat x    
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Ansökan om planläggning för fastighet Rekekroken 
6:22 (g:a Rekekroksvägen), Höganäs kommun 

KS/2021/166 
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 PROTOKOLL 

 KS PLANUTSKOTT  
 

 2021-06-15    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Gustaf Wingårdh (M) (vice ordförande) 
Ulf Molin (C) 
Lennart Nilsson (S) 
Lars Linderot (M) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Ann-Britt Strufve (M) 

Barbara Struglics Bogs (KD) 
  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Gulistan Batak (plan- och bygglovschef) 
Gunilla Sandebert (stadsarkitekt) 
Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jacob von Post (chef för samhällsbyggnadsförvaltningen) 
Liridon Tetaj (planarkitekt) 

  
Sammanträdestid kl 13:30-15:30 
  
Paragrafer §44 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Lars Linderot (M) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Lars Linderot (M)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2021-06-17 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-06-17 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KS PLANUTSKOTT  
 

 2021-06-15    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2021/166 
§ 44 
ANSÖKAN OM PLANLÄGGNING FÖR FASTIGHET REKEKROKEN 6:22 
(G:A REKEKROKSVÄGEN), HÖGANÄS KOMMUN 
Sammanfattning av ärendet   
Ansökan har inkommit från en privat fastighetsägare den 22 mars med önskemål att ändra i 
detaljplanen som omfattar dennes fastighet Rekekroken 6:22.  
 
Fastighetsägaren har som önskemål att utföra en tillbyggnad på fastigheten, men eftersom dagens 
byggnad till hälften ligger inom prickmark får inget bygglov ges. För att möjliggöra fastighetsägarens 
önskemål krävs det en ändring av detaljplanen där prickmarken anpassas efter rådande förhållanden på 
platsen.  
 
Planprocessen föreslås genomföras med standard planförfarande. 
Planarbetet beräknas påbörjas under kvartal 2 år 2022 med beräknat antagande av kommunfullmäktige 
under kvartal 4 år 2023. 
  
Beslutsunderlag 
Inkommen planansökan den 22 mars 2021. 
 

  
Förslag till beslut 
Lennart Nilsson (S) yrkar bifall till ordförandes förslag. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget. 
 

Beslut 
Planutskottet beslutar 
 
att bevilja ansökan om planbesked med ett beräknat antagande under kvartal 4 år 2023. 
 

Beslutet ska skickas till  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2021-07-13
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HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 
   2021-06-07    KS/2021/166 

 

 
 
 
 
 

Ansökan om planläggning för fastighet Rekekroken 6:22 i 
Rekekroken Höganäs kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan har inkommit från en privat fastighetsägare den 22 mars med önskemål att ändra i detaljplan som 
omfattar dennes fastighet Rekekroken 6:22.  
 
Fastighetsägaren har ett önskemål att utföra en tillbyggnad på fastigheten men eftersom dagens byggnad 
till hälften ligger inom prickmark får inget bygglov ges. För att möjliggöra fastighetsägarens önskemål 
krävs en ändring av detaljplanen genomföras där prickmarken anpassas efter rådande förhållanden på 
platsen.  
 
Planprocessen föreslås genomföras med standard planförfarande. 
Planarbetet beräknas att bli påbörjad under kvartal 2 år 2023 med beräknat antagande av 
kommunfullmäktige under kvartal 4 år 2024. 
 
Beslutsunderlag  
Inkommen planansökan 
 
Planprocessen 
Planprocessen föreslås genomföras med standard planförfarandeförfarande. 
 
Förslag till beslut 
Planutskottet föreslås  
 
att bevilja ansökan om planbesked med ett beräknat antagande under kvartal 4 år 2024. 
 

 

 Gulistan Batak  
 Plan- och bygglovschef 

 
 Liridon Tetaj 

  Planarkitekt 
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PLANUTREDNING FÖR REKEKROKEN 
6:22 I REKEKROKEN 

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 
 

 
 
2021-06-03 
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2             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

PLANANSÖKAN, SYFTE 
Fastighetsägaren till Rekekroken 6:22 har inkommit 2021-03-22 till kommunen med 
ansökan om ändring av detaljplan.  
 
Syftet med planansökan är bl.a. att ändra omfattningen av prickmarken då stor del av 
befintlig byggnad ligger inom prickad mark, men även möjliggöra en tillbyggnad ovanpå 
befintligt garage. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
Aktuell fastighet, området 
Fastigheten är belägen i mellersta Rekekroken, ungefär i höjd med där piren börjar, och 
sydväst om Gustavs plats.  Fastigheten är privatägt och har en areal om 743 kvm. Likt 
övriga fastigheter längs med Gamla Rekekroken omfattas även fastigheten Rekekroken 
6:22 av en byggnadsplan från år 1949 och medger ”kvartersmark för bostadsändamål” för 
fastigheten. Halva huvudbyggnaden samt garaget ligger inom punktprickad mark i 
dagsläget.  
 
Området sluttar i väst-östligt riktning ner mot havet. Nordväst om planområdet finns ett 
känt fornlämningsområde i form av ett stenåldersboplats. Området är anslutet till det 
kommunala va-nätet. 
 
Planer, förordnanden 
I kommunens översiktsplan 2035 är fastigheten utpekat som befintligt tätortsområde. 

 
 
 
Rekekroken 6:22 omfattas av detaljplan 12-JON-448 daterad 1949. Detaljplanen medger 
kvartersmark för bostadsändamål. Inom detaljplanen är det enbart tillåtet med friliggande 
hus, där uthus får sammanbyggas med huvudbyggnad. Största byggnadsarea är 25% av 
fastighetsarean inom egenskapsområdet med en byggnadshöjd om 4,6 meter. 
 
 
 
 

Utdrag ur översiktsplanen med fastighetens placering 
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3             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

 
Fastigheten ligger inom riksintresse för kustområde samt rörligt friluftsliv.  

 
 
 

 
Den befintliga byggnaden är idag ca 120 kvm vilket motsvarar ca 25% av fastighetsarean 
inom egenskapsområdet. En ny tillbyggnad enligt förslaget skulle inte medföra större 
fotavtryck. Inom detaljplanen finns det andra fastigheter som också ligger inom 
prickmark men här gör kommunen bedömningen att för Rekekroken 6:22 yrka för ett 
positivt planbesked eftersom fastigheterna inte bedöms ligga i drekt närhet till gränserna 
för 100 års vattenstånd men att detta samtidigt bör utredas vidare i planprocessen. 

I kommunens kustförvaltningsplan framkommer att det Rekekroken är utsatt för erosion 
och risken för framtida översvämningar i området är stora. Enligt rapporten finns det risk 
att fastigheter inom Byggnadsplaneområdet, nuvarande Rekekroken 6:22 m.fl. kan 
komma att omfattas av översvämning. 

I bilden nedan redovisas 100-års vattenstånd utifrån dagens förutsättningar. Fastigheterna 
som vetter mot havet ligger redan illa till. Det är viktigt att i en framtida planprövning 
undersöka och analysera hur området kommer att påverkas av erosion och riskerna för 
översvämningar.  

 

Riksintresse för rörligt frilufts liv i förhållande till 
Rekekroken 6:22 

Riksintresse för kust och skärgård i förhållande till 
Rekekroken 6:22 

Fastighetens placering i förhållande till 100års-
vattenstånd enligt dagens förutsättningar 
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Med hänsyn till ovannämnda risker avseende havshöjningar och erosion bör ledningarnas 
sårbarhet utredas vidare i planarbetet.  

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Planavdelningen får i uppdrag att genomföra detaljplaneprocessen genom detaljplan. 
Ärendet behandlas som standard planförfarande. Avsikten är att anta detaljplanen kvartal 
4, 2024. Planarbetet beräknas påbörjas omkring kvartal 2, 2023 Planarbetet bekostas av 
fastighetsägaren. 

UPPLYSNING 
Beslutet att godkänna att en ny detaljplan prövas innebär att kommunen bedömer att det 
är befogat att pröva förslaget. Planbeskedet föregriper inte den detaljplaneprocess då 
förslagets lämplighet och genomförbarhet slutligt prövas. I den processen kan förslaget 
behöva justeras eller planarbetet avbrytas. 

 
Ett ramavtal ska tecknas mellan kommunen och den sökanden innan planprövning kan 
påbörjas. I avtalet regleras fördelningen av planarbetets kostnader. 
 
Ett planbesked kan enligt 13 kap. 2§ plan- och bygglagen (2010:900) inte överklagas. 
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Uppföljning av miljöprogrammet 2020 

KS/2020/115 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

   2021-05-21    KS/2020/115 
 

 
 
 
 
 

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

Uppföljning av miljöprogrammet 2020 
Sammanfattning av ärendet 
Miljöprogrammet 2015-2025 följs upp årligen. Uppföljningen för 2020 visar att arbetet med kommunens 
miljömål överlag går bra. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontoret, Uppföljning av miljöprogrammet 2020 den 19 maj 2021, 
Kommunledningskontoret, Uppföljning miljöprogrammet 2020 bilaga samtliga åtgärder, den 20 maj 2021. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta  
 
att godkänna miljömålsuppföljningen för 2020. 
 

 

 

 Herman Crespin 
 Kommunchef 

 
 Fredrik Seger 

 Hållbarhetsutvecklare 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

 2021-06-17    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 
Beslutande ledamöter  Gustaf Wingårdh (M) (ordförande) 

Gertrud Greén (C) (vice ordförande) 
Wivi-Anne Broberg (S) (2:e vice ordförande) 
Peter Schölander (M) 
Petér Kovács (M) 
Anders Ståhl (M) 
Pia Möller (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Judith Melin (M) 
Ingemar Narheim (M) 
Solweig Stjernvall (M) 
Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M) 
Olof Suneson (M) 
Bo Caperman (M) 
Anna Larsson (M) 
Margareta Widell (M) 
Gunilla Tengvall (M) 
Ulf Molin (C) 
Anna Hedbrant (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 
Fredrik Eljin (KD) 
Lennart Nilsson (S) 
Reinhold Knutsson (S) 
Carola Persson (S) 
Peter Graff (S) 
Johan Ingvarson (MP) 
Barbro Stigsdotter (MP) 
Göran Lock (MP) 
Christian Johansson (SD) 
Ingemar Idegård (SD) 
Sixten Paulsson (SD) 
Ros-Mari Paulsson (L) 
Ulrika Adsersen (L) 
Fredrik Walderyd (M)  ersätter Marie Tidedal (M) 
Emilie Nilsson (L)  ersätter Louise Stjernquist (L) 
Ann-Margreth Larsson (S)  ersätter Anneli Eriksson (S) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S)  ersätter Gabriella Andersson (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Lina Östergren (M) 

Bertil Ziegler (M) 
  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 18:30-20:00 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

 2021-06-17    
 

SIGNATUR   
 
  

Paragrafer §58 
 

 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Fredrik Eljin (KD) med Göran Bengtsson (M) som ersättare 
Ros-Marie Paulsson (L) med Lennart Nilsson (S) som ersättare 

  
Datum och plats Digital justering, 2021-06-22 
 
UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Jacob Derefeldt 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Gustaf Wingårdh (M) 
 
Justerande ……………………………………………… 

Fredrik Eljin (KD) med Göran Bengtsson (M) som ersättare                         
 
Justerande ……………………………………………… 

Ros-Marie Paulsson (L) med Lennart Nilsson (S) som ersättare                         
 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-06-23 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

 2021-06-17    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2020/115 
§ 58 
Uppföljning av miljöprogrammet 2020 
Sammanfattning av ärendet   

Ett miljöprogram för 2015-2025 med tillhörande åtgärdsplan antogs av kommunfullmäktige i december 
2015. Syftet med miljöprogrammet är att fungera som ett övergripande verktyg för styrning och 
uppföljning av miljöarbetet i Höganäs kommun. Miljöprogrammets mål och åtgärdsplanens åtgärder ska 
följas upp en gång om året.  Alla förvaltningar, nämnder, styrelser och helägda kommunala bolag har ett 
ansvar för att leva upp till miljöprogrammets intentioner och mål. Kommunikation och koncerntanke är 
ledord i kommunens miljöarbete. För varje mål har en eller flera funktioner, avdelningar, förvaltningar 
eller bolag identifierats som huvudansvariga. Det betyder inte att de angivna är ensamt ansvariga för målet. 
Några mål berör endast enskilda avdelningar eller funktioner, men många mål kräver delaktighet och 
samarbete mellan olika delar av kommunens verksamheter. 
  
Arbetet med kommunens 22 miljömål går framåt, genomförandet har i viss utsträckning påverkats av 
pandemin. Åtgärder för att skapa engagemang hos invånare har försvårats, men i huvudsak har åtgärder 
genomförts enligt plan 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen, beslut den 8 juni 2021, § 110, 
Kommunledningskontoret, uppföljning av miljöprogrammet 2020 den 19 maj 2021, 
Kommunledningskontoret, bilaga till uppföljning miljöprogrammet 2020 med samtliga åtgärder den 20 
maj 2021. 

  
Deltar i debatten 
Johan Ingvarson (MP) och Fredrik Eljin (KD) deltar i överläggningen av ärendet. 
  
Förslag till beslut 
Göran Lock (MP) yrkar att i punkt 2.3 i åtgärdsplanen: "Årlig redovisning av antal ljuspunkter som blivit 
utbytta till energieffektivare alternativ", ska det ske en redaktionell ändring. 
  
Peter Schölander (M) och Lennart Nilsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens för 
revidering av punkt 2.3 i åtgärdsprogrammet. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer Peter Schölanders (M) och Lennart Nilssons (S) yrkande om 
återremiss under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget. 

 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsens för revidering av punkt 2.3 i åtgärdsprogrammet. 

 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
Kommunledningskontoret 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  
 

 2021-06-17    
 

SIGNATUR   
 
  

Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2021-07-19
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WWW.HOGANAS.SE  

Sammanfattning 
Arbetet med kommunens 22 miljömål går framåt, genomförandet har i viss 
utsträckning påverkats av pandemin. Åtgärder för att skapa engagemang hos 
invånare har försvårats, men i huvudsak har åtgärder genomförts enligt plan. 

 

Energi 
Under temaområdet energi har arbetet varit mycket framgångsrikt och samtliga tre 
mål har fått Målbedömningen ljusgrön eller mörkgrön. Mätdata för utsläppen av 
växthusgaser 2018 visar på minskade utsläpp jämför med föregående år. Preliminära 
beräkningar tyder på att utsläppen minskat med ca 8% för 2020. Det är relativt små 
förändringar med tanke på vilka restriktioner som vidtagits globalt och återgången 
till tidigare utsläppsnivåer förväntas gå relativt fort. Energianvändningen har minskat 
avsevärt med 28 procent lägre energianvändning jämfört med basåret 2011 och 
målet är nu uppnått. En energiplan har tagits fram under 2020. Energiplanen har 
integrerats i miljöprogrammet. Från och med 2018 använder kommunen enbart 
värmeenergi från fjärrvärme och förnybara källor och har därmed nått målet om 
fossilbränslefri uppvärmning före utsatt tid. 
  

Transporter 
På transportområdet går utvecklingen framåt. Under året har insatser gjorts för att få 
mer hållbara tjänsteresor genom klimatväxlingsavgift. Utbyggnaden av 
laddinfrastruktur fortgår. Av kommunens egna bilar så utgör 46 % miljöbilar. 
Andelen har inte ökat under året, men åtgärder har vidtagits för att andelen ska öka 
framöver. 

Infrastrukturen för cykel byggs ut kontinuerligt i kommunen. Hållbara resesätt tas i 
beaktning i planering genom att främja bilpool vid byggnation samt genom att ta 
hänsyn till kollektivtrafik vid lokalisering av bostadsområden och större 
arbetsplatser.  
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Hållbar konsumtion 

Arbetet med målen under temaområdet hållbar konsumtion går framåt. Arbete med 
hållbara livsmedel går framåt, även om matsvinnet kan minska ytterligare genom 
vidtagna åtgärder. Andelen ekologiska livsmedel är 27 %. Höganäs kommun blev 
kranmärkta i anslutning till världsvattendagen 2020.  Målet om att miljöanpassa 
samtliga byggprojekt genom certifiering kommer inte att nås till 2025, målet har 
reviderats inför 2021. Men arbete med att miljöanpassa byggprojekt fortgår. Arbete 
med hållbarhetskrav i upphandlingar går framåt, men ytterligare insatser behövs för 
att utbilda inköpare. 

 

Mark, vatten & natur 
Temaområdet har flera mål som är svåra att arbeta med delvis på grund av 
begränsad rådighet. Sedan 2019 bedöms Öresund och Skälderviken ha god ekologisk 
status. Situationen för Oderbäcken och Görslövsån är dock oförändrad från tidigare 
bedömning. Belastningen på sötvattensförekomsterna kvarstår. 

Kommunen har inte fått stånd fler våtmarker eller gjort andra åtgärder för att 
minska näringsbelastningen från jordbruksmark. Arbete med minskad miljöpåverkan 
från enskilda avlopp fortgår enligt plan. Mål om användning av bekämpningsmedel 
på kommunal mark är uppnått. Arbetet med att främja ekosystemtjänster i planering 
och drift går framåt. Beredskap för att hantera reträttvägar för flora och fauna finns 
på plan- och bygglovsavdelningen.  

 

Utbildning, kommunikation & engagemang 
Arbetet inom målområdet går framåt, men insatser har påverkats negativt av 
pågående pandemi med flera inställda arrangemang, bland annat den annars 
återkommande ”Earth Week”. 

Kommunen delade ut miljöstipendium till Höganäs Makerspaceförening, stipendiet 
är ett verktyg för att uppmärksamma det miljöarbete som kommunens företag och 
intresseorganisationer bedriver. . Arbete med barn och ungas engagemang har gått 
bra. Det finns ett växande intresse för återbruk på skolorna och under året har ett 
projekt för att lära elever om globala målen startats. I projektet får elever lära sig om 
globala målen på Kullaberg. Höganäshem driver ett utvecklingsprojekt tillsammans 
med NSR för att förbättra källsorteringen i flerfamiljsfastigheter. 
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Temaområde: Energi 

Mål Bedömning  

1. Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 20 procent mellan 2011 och 2025.  
2. Höganäs kommun ska minska sin energianvändning med minst 25 procent mellan 2011 
och 2025.  

3. Höganäs kommun ska senast 2020 enbart använda värmeenergi från fjärrvärme eller 
förnybara källor  

Temaområde: Transporter 

Mål Bedömning  

4. Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång ska vara minst 35 procent 2025.  

5. Antalet laddningsställen för elbilar ska öka varje år fram till 2025.  
6. Minst 75 procent av kommunens egna och upphandlade transporter ska ske med 
förnybara bränslen senast 2025.  

Temaområde: Hållbar konsumtion 

Mål Bedömning  

7. Minst 30 procent av de livsmedel kommunen köper in ska vara ekologiska senast 2025.  
8. Kommunen ska arbeta aktivt för att minimera miljö- och klimatpåverkan vid val av 
livsmedel.  

9. Kommunen ska minska matsvinnet inom kostavdelningens produktionsenheter till max 5 
procent av inköpsvikten. Vid serveringstillfället får svinnet vara max 10 procent.  

10. Kommunen ska arbeta aktivt för att skapa en giftfri vardag, med särskilt fokus på barn 
och unga.  

11. Senast 2025 ska alla kommunens byggprojekt vara miljöanpassade genom certifiering, 
standardisering eller liknande.  

12. Vid anskaffning av varor, tjänster och byggentreprenader ska det ställas miljömässigt 
relevanta och uppföljningsbara krav.  

Temaområde: Mark, vatten & natur 

Mål Bedömning  

13. Kommunen ska arbeta aktivt för att god ekologisk status uppnås i Görslövsån, 
Oderbäcken, Öresund och Skälderviken enligt vattendirektivet.  

14. Kommunen ska arbeta aktivt för att nya våtmarker anläggs i odlingslandskapet.  

15. Kommunen ska arbeta aktivt för att inrätta skyddszoner utmed vattendragen.  
16. Senast 2025 ska samtliga enskilda avlopp minst uppfylla kraven i Naturvårdsverkets 
allmänna råd, NFS 2006:7.  
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17. Senast 2016 ska det finnas tydliga riktlinjer för användning av bekämpningsmedel på 
kommunal mark.  

18. Kommunen ska förbättra förutsättningarna för ekosystemtjänster vid planering och drift.  
19. Vid nyexploatering ska kommunen säkra reträttvägar för flora och fauna med anledning 
av framtida förändring av strandlinjen.  

Temaområde: Utbildning, kommunikation & engagemang 

Mål Bedömning  

20. Kommunen ska utbilda och engagera sina anställda till ett aktivt miljöarbete.  
21. Kommunen ska engagera andra arbetsgivare, företag och föreningar i den geografiska 
kommunen att genomföra miljöinriktade projekt.  

22. Kommunen ska informera och engagera invånarna till en miljömedveten livsstil.  
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Inledning 
Ett miljöprogram med tillhörande åtgärdsplan antogs av kommunfullmäktige i 
december 2015. Miljöprogrammets mål och åtgärdsplanens åtgärder ska följas upp 
en gång om året. Detta dokument innehåller uppföljningen av miljöprogrammets 
mål 2020 och redogör överskådligt för hur åtgärderna i åtgärdsplanen 2019-2020 har 
genomförts.  
För en mer ingående beskrivning av hur kommunens verksamheter har arbetat med 
åtgärderna hänvisas till Uppföljning miljöprogrammet 2020 – bilaga redovisning samtliga 
åtgärder. 
Ansvar och organisation: 

Alla förvaltningar, nämnder, styrelser och helägda kommunala bolag har ett ansvar 
för att leva upp till miljöprogrammets intentioner och mål. Kommunikation och 
koncerntanke är ledord i kommunens miljöarbete.  

För varje mål har en eller flera funktioner, avdelningar, förvaltningar eller bolag 
identifierats som huvudansvariga. Det betyder inte att de angivna är ensamt 
ansvariga för målet. Några mål berör endast enskilda avdelningar eller funktioner, 
men många mål kräver delaktighet och samarbete mellan olika delar av kommunens 
verksamheter.  

Bedömning av åtgärder: 

Den ansvariga förvaltningen, bolaget, avdelningen eller funktionen har följt upp sina 
åtgärder genom att bland annat färgbedöma åtgärderna. Åtgärderna har bedömts 
utifrån följande beskrivning: 

 Det här gick inte som vi hade tänkt oss.  
 Vi är definitivt igång, men resultatet är inte vad vi hade tänkt oss.  
 Det här är bra, med något litet undantag.  
 Det här gick precis så bra, eller bättre, än vi hade tänkt oss.  

Utöver att bedöma genomförandet av åtgärden har respektive enhet redovisat hur 
åtgärden genomförts. Detaljerad redovisning av samtliga åtgärders genomförande 
under 2020 finns i dokumentet Uppföljning miljöprogrammet 2020 – bilaga redovisning 
samtliga åtgärder. I denna måluppföljning för 2020 finns enbart Målbedömning för 
respektive åtgärd redovisad.  
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Bedömning av mål: 

En del av målen är mätbara och kan bedömas utifrån fastställda målindikatorer. 
Andra mål har mer karaktär av inriktningsmål utan mätbara målindikatorer. Dessa 
mål bedöms utifrån hur väl åtgärderna har lyckats. I bedömningen har olika åtgärder 
olika relevans för måluppfyllelsen och kan ha större eller mindre påverkan på 
måluppfyllelsen.  

Sammanställning av måluppföljningen har gjorts av hållbarhetsutvecklaren. Men 
underlaget har varit redovisade målindikatorer och verksamheternas bedömningar av 
beslutade åtgärder. Målen har färgbedömts utifrån samma beskrivning som används 
vid bedömning av verksamhetsplanens mål:  

 Målet är inte nått.  
 Målet är inte nått men vi rör oss mot det.  
 Målet är nästan nått.  
 Målet är nått.  
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Energi 

1. Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 20 
procent mellan 2011 och 2025. 

Målbedömning:    = Målet är nästan nått. 

 

Förtydligande 

Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 10 procent mellan 2011 och 2018. 
Målet gäller den geografiska kommunen, exklusive industrisektorn, och sätts i 
relation till antal invånare. Siffrorna baseras på utsläpp som härstammar från fossila 
källor.  
 
Huvudansvarig för genomförande:  
Alla förvaltningar och helägda kommunala bolag har ett ansvar för genomförande. 

Kommentar 

Mätdata för utsläppen av växthusgaser 2018 visar på minskade utsläpp jämför med 
föregående år. Vi närmar oss återigen målet. minskningen är 18 % mellan 2011-
2018. Det finns inte mätdata för utsläppen under 2020. Pandemin har medfört 
omfattande påverkan på samhället och vårt resande har minskat i stor utsträckning. 
Analys över preliminära mätdata och prognoser visar att effekterna av 
Coronapandemins påverkan på växthusgasutsläppen förväntas bli kring 8 procents 
minskning för 2020. Men likt efter finanskrisen 2008 är det rimligt att utsläppen når 
tidigare nivåer relativt fort. Såvida inte omfattande åtgärder och strukturella 
förändringar för att nå målet om nettonollutsläpp senast år 2045. Koldioxidhalten i 
atmosfären har inte påverkats nämnvärt av förändringar under året. Men 
förändringarna öppnar för ett förändrat mindre klimatbelastande beteende 
kommande år, vilket kan påverka framtida klimat. 
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Åtgärderna kopplade till målet har gått bra, fler solceller har installerats, 
miljöpåverkan från transporter har minskat och ett klimatväxlingsprogram har 
antagits. Förändringar för miljöpåverkan från transporter kan i stor utsträckning 
kopplas till reserestriktioner som gällt under året. Det har tvingat oss att använda 
digitala mötesformer istället. 

Målindikator Utfall Målvärde  

Minskning av växthusgasutsläpp 
(CO2-ekv), i relation till utsläpp 
2011 

18% 10%  

 
Åtgärder Enhet  

1:1 Installera fler solcellsanläggningar 
Gemensam åtgärd för Teknik- och 
fastighetsförvaltningen och AB 
Höganäshem 

 

1:2 Minska och effektivisera transporter med negativ 
miljöpåverkan 

HOAB, KLK, KUF, SBF, SOC & 
TFF  

1:3 Ta fram ett klimatväxlingsprogram Kommunledningskontoret  

1:4 I detaljplan uppmärksamma möjlighet till solceller 
på byggnader där det är lämpligt. Plan- och bygglovsavdelningen  
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2. Höganäs kommun ska minska sin energianvändning med 
minst 25 procent mellan 2011 och 2025. 

 

Målbedömning:    = Målet är nått 

Förtydligande 

Energianvändningen ska minska med minst 20 procent mellan 2011 och 2020. Målet 
gäller såväl förvaltningar som helägda kommunala bolag. Målet inkluderar 
uppvärmning och el. Energianvändning från transporter behandlas i 
transportområdet. Målet gäller absoluta tal och inte per invånare. Målet är 
normalårskorrigerat. 
 
Huvudansvarig för genomförande:  
Alla förvaltningar och helägda kommunala bolag har ett ansvar för genomförande. 

Kommentar 

Under året har den totala energianvändningen varit 28 % lägre än utgångsåret 2011. 
Målet om att minska energianvändningen med 25 % är således uppnått före utsatt 
tid. En energiplan har tagits fram under 2020. Energiplanen har integrerats i 
miljöprogrammet. 

Målindikator Utfall Målvärde  

Minskning av GWh, i relation 
till energianvändningen 
2011. 

28 % 20 %  

Kommentar 
Enligt plan kommer minskningstakten fram till 2025 att vara 1 % per år. 

 
Åtgärder Enhet  

2:1 Skapa förutsättningar för effektivare drift HEAB, HHM, KLK & TFF  
2:2 Minska energianvändningen genom att byta ut 
belysningspunkter. HEAB och SBF  

2:3 Nyproduktion byggs med max 70 kWh förbrukning per 
kvm. AB Höganäshem  
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Åtgärder Enhet  

2:4 Minska energianvändningen genom större medvetenhet 
och restriktivitet HOAB, KUF & SOC  

2:5 Ta fram en energiplan och integrera denna i 
miljöprogrammet Kommunledningskontoret  

2:6 Systematiskt Energiarbete (SEA) Fastighetsavdelningen  
2:7 Energimål 2022 Fastighetsavdelningen  
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3. Mål: Höganäs kommun ska senast 2020 enbart använda 
värmeenergi från fjärrvärme eller förnybara källor. 

 

Målbedömning:    = Målet är nått 

 

Förtydligande* 

Målet gäller såväl förvaltningar som helägda kommunala bolag. Målet gäller 
normaldrift. Kommunen har dieseldrivna reservkraftverk, som kan användas i 
undantagsfall.  
 
Huvudansvarig för genomförande: 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, Höganäshem och Höganäs Energi. 

Kommentar 

Målet är uppnått, värmeenergi kommer från fjärrvärme och förnybara källor. 

Målindikator Utfall Målvärde  

Andel värmeenergi från 
fjärrvärme och förnybara 
källor, angivet i procent av 
total värmeenergi 

100% 100%  

 
Åtgärder Enhet  

3:1 Nyproduktion byggs i första hand med fjärrvärme eller 
närvärme. AB Höganäshem  

3:2 Fortsätta med biogas alternativ fjärrvärme/närvärme i 
första hand i Höganäshems fastigheter. AB Höganäshem  

3:3 I detaljplan lyfta fram fossilfria värmekällor och fjärrvärme. SBF  
3:4 Trygga framtida tillgång till biogas för uppvärmning av 
kommunens byggnader. Fastighetsavdelningen  
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Transporter 
 

4. Mål: Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång ska 
vara minst 35 procent 2025. 

Målbedömning:    = Målet är nästan nått. 

 

Förtydligande* 

Målet gäller den geografiska kommunen och omfattar alla resor som görs, såväl 
inom kommunen som in i och ut ur kommunen. 
 
Huvudansvarig för genomförande: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen. 

Kommentar 

Med utgångspunkt i Översiktsplan 2035 arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen 
vidare med att lokalisera bostadsområden kollektiv- och servicenära i bland annat 
våra förtätningsprojekt i centrala Höganäs och Viken. Trots insatser så är 
kommunen medveten om att rådigheten över invånares resor är begränsad, men det 
hindrar inte kommunen att genomföra åtgärder och påverka på de områden där det 
finns rådighet. Senaste mätning gjordes 2019 och visar på 30% resor med 
kollektivtrafik cykel och gång och andelen har ökat från tidigare mätning. 

  

Kommunen har flera olika initiativ som pågår för att öka hållbara resor i tjänsten 
och till och från arbetsplatsen. Under 2020 reviderades kommunens rese- och 
mötespolicy med åtgärder för att minska resande med egen bil i tjänsten. En 
klimatväxlingsavgift antogs för att minska andelen resor med egen bil i tjänsten till 
förmån för ett ökat resande med kommunens miljöbilar. Klimatväxlingsavgiften 
allokerar medel från verksamheter som använder privat bil i tjänsten till åtgärder för 
ett mer hållbart resande, till exempel busskort till anställda. Även leasing av miljöbil 
och cykelköp mot löneavdrag är två exempel som funnits i ett par år. 
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Målindikator Utfall Målvärde  

Andel resor till fots, med 
cykel och kollektivtrafik i 
relation till totalt antal resor, 
angivet i procent 

30 27%  

 
Åtgärder Enhet  

4: Öka tillgängligheten för cykelförvaring AB Höganäshem  
4:2 Förbättra förutsättningar för medarbetare att resa med 
kollektivtrafik, cykel och gång i tjänsten och till jobbet. 

HHM, HOAB, KLK, KUF, 
SBF, SOC & TFF  

4:3 Ta fram en trafikplan med tillhörande handlingsplan. Samhällsbyggnads-
förvaltningen  

4:3 Cykelplan med tillhörande åtgärdsplan Samhällsbyggnads-
förvaltningen  

4:5 Lokalisera bostadsområden och större arbetsplatser 
kollektivtrafik- och servicenära 

Samhällsbyggnads-
förvaltningen  
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5. Mål: Antalet laddningsställen för elbilar ska öka varje år fram 
till 2025. 

Målbedömning:    = Målet är nästan nått. 

Förtydligande* 

Målet gäller antal laddningsställen i den geografiska kommunen. Med 
laddningsställen avses en plats där det finns en eller flera ”vanliga” laddstolpar eller 
en plats med snabbladdningsstation. Möjlighet att ladda elbilar ska finnas på 
strategiska platser, det vill säga där människor uppehåller sig en längre tid, till 
exempel på arbetet eller vid boende i flerfamiljshus. Laddningsställen som räknas in i 
målet kan vara kommunens eller extern aktörs, dock räknas inte laddning vid 
enbostadshus in. 
 
Huvudansvarig: 
Kommunens kontaktperson i Familjen Helsingborgs elbilssamarbete. (Idag: 
Näringslivsutvecklaren) 

Kommentar 

Utbyggnaden av laddinfrastruktur i Höganäs går framåt. Under 2019 färdigställdes 
nuvarande 34 laddstolpar och det har gjort Höganäs till den skånska kommunen 
med flest publika laddstolpar per invånare. Under 2020 har kommunen beviljats 
bidrag från energimyndigheten för att sätta upp ytterligare sex laddstolpar. Stolparna 
kommer placeras i Mölle och i centrala Höganäs, utvalda platser efter var behovet 
har bedömts som störst. Utnyttjandet av laddstolparna i kommunen har ökat mycket 
jämfört med föregående år. Kommunen planerar också för att sätta laddstolpar vid 
Hemvårdens hus under 2021, det möjliggör en elektrifiering av hemvårdens fordon. 

 

Målindikator Utfall Målvärde  

Antal laddningsställen i den 
geografiska kommunen. 40   

 
Åtgärder Enhet  

5:1 Utbyggnad av laddstolpar. HEAB, HHM, RTJ, SBF & 
TFF  
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6. Mål: Minst 75 procent av kommunens egna och 
upphandlade transporter ska ske med förnybara bränslen 
senast 2025. 

Målbedömning:    = Målet är nästan nått. 

Förtydligande* 

Förtydligande: Målet gäller förvaltningarnas och de helägda kommunala bolagens 
egna fordon, upphandlade persontransporter, upphandlade tjänster utförda med 
hjälp av lastbilar, arbetsmaskiner, etc. samt transporter av varor kommunen köper in.  
 
Huvudansvarig:  
Kommunens egna fordon: respektive förvaltning i samarbete med fordonsansvarig. 
Upphandlade persontransporter: ansvariga för färdtjänst och skolskjuts.  
Upphandlade tjänster med arbetsmaskiner: fordonsansvarig.  
Transporter av varor: upphandlingsenheten.  
De helägda kommunala bolagen ansvarar för sina fordon och upphandlade 
transporter. 

Kommentar 

Utfallet för 2020 är 46 % fordon som drivs av förnybara drivmedel, mätningen avser 
lätta fordon under 3,5 ton. De dieselfordon som vid införskaffande klassades som 
miljöfordon anses inte längre vara miljöfordon enligt statlig definition. Även om 
utvecklingen av målet inte förbättrats under året så står sig kommunens 
fordonsflotta relativt bra jämfört med andra kommuner i Sverige. 
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Målindikator Utfall Målvärde  

Kommunens fordon (inkl de kommunala bolagens fordon): 
andel fordon som drivs med förnybart bränsle i relation till 
totalt antal fordon, anges i procent. 

 46 % 75 %  

 

Åtgärder Enhet  

6:1 Byt ut bilar till miljövänliga alternativ. HEAB, HHM, HOAB, KUF, 
TFF, SBF, SOC & UTB  

6:2 Klimatkompensera lokalt för de arbetsfordon där det 
saknas fossilfria alternativ Höganäs Energi AB  

6:3 Öka användningen av förnybara bränslen i 
upphandlade tjänster där transporter är en betydande del KLK, SOC, TFF & UTB  
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Hållbar konsumtion 

7. Mål: Minst 30 procent av de livsmedel kommunen köper in 
ska vara ekologiska senast 2025. 

Målbedömning:    = Målet är nästan nått. 

 

Förtydligande* 

Senast 2016 ska andelen ekologiska livsmedel vara 25 procent. Samma krav ska 
ställas på externa entreprenörer vid upphandling av kostverksamhet. 
 
Huvudansvarig:  
Kostavdelningen samt verksamheter utanför kostavdelningen som köper livsmedel. 

Kommentar 

Vi har uppnått 27 % ekologiskt. Ny livsmedelsupphandling är på gång under 2021, i 
samband med den kommer det efterfrågas fler ekologiska produkter. 

 

Målindikator Utfall Målvärde  

Andel ekologiska livsmedel 
(mätt i kronor) i relation till 
totala mängden livsmedel 

27,3 30  

 
Åtgärder Enhet  

7:1 Prioritera ekologiska livsmedel vid inköp. HOAB, KUF, SOC & TFF  
7:2 Vid upphandling av verksamhet som hanterar och köper 
in livsmedel skall krav ställas i förfrågningsunderlag att minst 
25 procent av de livsmedel som externa utförare köper in ska 
vara ekologiska. 

SOC  
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8. Mål: Kommunen ska arbeta aktivt för att minimera miljö- och 
klimatpåverkan vid val av livsmedel. 

Målbedömning:    = Målet är nästan nått. 

Förtydligande* 

Målet gäller från 2015 och framåt. Motsvarande krav ska ställas på externa 
entreprenörer vid upphandling av kostverksamhet.  
 
Huvudansvarig:  
Kostavdelningen samt verksamheter utanför kostavdelningen som köper livsmedel. 

Kommentar 

Väsentliga ändringar i val av livsmedel sker i huvudsak vid upphandlingstillfället. 
Nästa upphandling av livsmedel kommer att genomföras under 2021. Arbetet med 
att minska miljöpåverkan pågår ständigt, till exempel har andelen vegetarisk varm 
mat har ökat. 2020 fick kommunen märkningen Kranmärkt, kranvattnet i Höganäs 
fick även utmärkelsen Sveriges godaste kranvatten. 

 

Åtgärder Enhet  

8:1 Arbeta aktivt för att minimera miljö- och klimatpåverkan 
vid val av livsmedel. HOAB, KUF, SOC & TFF  

8:2 Vid upphandling av verksamhet som hanterar kost och 
livsmedel ska krav ställas i förfrågningsunderlag för externa 
utförare att de aktivt ska arbeta för att minimera miljö- och 
klimatpåverkan vid val av livsmedel. 

Socialförvaltningen  

8:3 Kranmärk Höganäs kommun. TFF  
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9. Mål: Kommunen ska minska matsvinnet inom 
kostavdelningens produktionsenheter till max 5 procent av 
inköpsvikten. Vid serveringstillfället får svinnet vara max 10 
procent. 

 

Målbedömning:    = Målet är inte nått men vi rör oss mot det.  

Förtydligande* 

Målet gäller från 2015 och framåt. Motsvarande krav ska ställas på externa 
entreprenörer vid upphandling av kostverksamhet. 

 
* Med matsvinn menas här mat som slängs. 
 
Huvudansvarig:  
Kostavdelningen samt kök utanför kostavdelningens organisation. 

Kommentar 

Kostavdelningen och skolorna jobbar regelbundet med att minska matsvinnet. 
Under 2020 har matsvinnet minskat med 4 %. 

I skolornas mottagningskök finns potential att minska matsvinnet ytterligare, 
mottagningsköken kommer ges extra fokus framöver. 

 
Åtgärder Enhet  

9:1 Minska matsvinnet vid serveringstillfället och i 
kommunens kök. HOAB, SOC, TFF & UTB  

9:2 Vid upphandling av verksamhet som serverar mat ska 
motsvarande krav ställas i förfrågningsunderlaget för 
externa utförare. 

SOC  
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10. Mål: Kommunen ska arbeta aktivt för att skapa en giftfri 
vardag, med särskilt fokus på barn och unga. 

Målbedömning:    = Målet är nästan nått. 

Förtydligande* 

Målet gäller från 2015 och framåt.  
 
Huvudansvarig för genomförande: 
Alla förvaltningar och helägda kommunala bolag har ett ansvar för genomförande. 

Kommentar 

Åtgärder kopplat till målet finns på flera förvaltningar. Arbete med utfasning av 
giftiga material i skola och omsorg går framåt, arbetet har dock begränsats något av 
pågående pandemi. Vid byggnation och renovering används byggvarubedömningen 
för att säkerställa bra materialval. Allmän platsmark sköts utan kemisk bekämpning. 

 

Åtgärder Enhet  

10:1 Använda systemet Byggvarubedömning i nyproduktion 
och renovering. HHM & TFF  

10:2 Skapa en giftfri miljö med särskilt fokus på barn och 
unga HOAB & SOC  

10:3 Säkerställa att bytet av konstgräsplaner vid behov sker 
med lägsta möjliga miljöpåverkan KUF & TFF  

10:4 Sköta allmän platsmark utan kemisk bekämpning. Stadsmiljöavdelningen  
10:5 Göra förvaltningsövergripande handlingsplan för 
utfasning av giftiga material Utbildningsförvaltningen  
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11. Mål: Senast 2025 ska alla kommunens byggprojekt vara 
miljöanpassade genom certifiering, standardisering eller 
liknande. 

Målbedömning:    = Målet är inte nått men vi rör oss mot det.  

Förtydligande* 

Senast år 2020 ska minst ett av teknik- och fastighetsförvaltningens byggprojekt, 
samt minst ett av Höganäshems byggprojekt vara miljöanpassade genom certifiering, 
standardisering eller liknande. Exempel på certifiering eller standarder för hållbart 
byggande är Miljöbyggnad, LEED och BREEAM.  
 
Huvudansvarig: Teknik- och fastighetsförvaltningen och Höganäshem. 

Kommentar 

Arbetet går enligt plan. Höganäshem har erhållit certifieringen Miljöbyggnad silver 
för byggnaderna på området Månstorp 35, Löparen 2 och Kulan 2. Med beslutade 
åtgärder kommer inte samtliga byggprojekt vara miljöanpassade genom certifiering 
till år 2025 och målet uppnås inte. inför 2021 justeras målformuleringen för att 
möjliggöra för fler åtgärder för miljöanpassning. 

 

Åtgärder Enhet  

11:1 Nybyggnad av ett projekt enligt Miljöbyggnad klass silver AB Höganäshem  
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12. Mål: Vid anskaffning av varor, tjänster och 
byggentreprenader ska det ställas miljömässigt relevanta 
och uppföljningsbara krav. 

Målbedömning:    = Målet är inte nått men vi rör oss mot det.  

Förtydligande* 

Målet gäller från 2015 och framåt. Exempel på ”miljömässigt relevanta krav” kan 
vara krav på farliga ämnen som inte får finnas i produkten, krav på energieffektivitet 
och krav på resurshushållning . Även byggkoncessioner  ska omfattas av dessa krav.  
 
Huvudansvarig: Alla förvaltningar och helägda kommunala bolag har ett ansvar för 
genomförande. 

Kommentar 

Upphandlingsenheten har implementerat arbetsmetod där kommande 
upphandlingar kartläggs och utvärderas efter möjligheter att ställa hållbarhetskrav. 
utvärderingen sker i samverkan mellan upphandlande enhet, upphandlingsenheten 
och hållbarhetsutvecklaren. Metoden har fungerat bra och flera upphandlingar med 
möjlighet till hållbarhetskrav har identifierats. Det kvarstår emellertid uppföljning av 
ställda krav i befintliga upphandlingar och ytterligare upphandlingar kan omfattas av 
hållbarhetskrav. 

 

Åtgärder Enhet  

12:1  Ställa miljökrav i upphandling Kommunkansliet  
12:2   Utbildning av anställda som upphandlar eller köper in 
varor och tjänster. Kommunkansliet   

12:3  Minska användningen av plast i kommunens 
verksamheter Kommunledningskontoret  

12:4 Ta fram och implementera ett styrdokument för hur 
kommunen ska arbeta med hållbara inköpsprocesser. KLK, SBF, TFF & UTB  
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Mark vatten och natur 

13. Mål: Kommunen ska arbeta aktivt för att god ekologisk 
status uppnås i Görslövsån, Oderbäcken, Öresund och 
Skälderviken enligt vattendirektivet. 

Målbedömning:    = Målet är inte nått  

Förtydligande* 

Det finns inget förtydligande för denna åtgärd.  
 
Huvudansvarig:  
Samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen. 

Kommentar 

Konsultutredning för att undersöka möjliga åtgärder som kan förbättra den 
ekologiska statusen i kommunens sötvattensförekomster har inte genomförts. 
Förfrågan om att utföra uppdraget har diskuterats med ett par relevanta 
konsultbolag under året samverkan med grannkommun i frågan har också lyfts som 
en möjlighet då Görslövsån är ett kommunöverskridande vattendrag. 

 

Målindikator Utfall  

God ekologisk status i Görslövsån  Nej  

God ekologisk status i Oderbäcken  Nej  

God ekologisk status i Öresund.  Ja  

God ekologisk status i Skälderviken.  Ja  

 

Åtgärder Enhet  

13:1 Delta i projekt som syftar till att förbättra den ekologiska 
statusen i bäckar och hav. SBF  

13:2 Undersök potentiella åtgärder för att förbättra den 
ekologiska statusen i Görslövsån. SBF  

  

Page 245 of 514



  27 (38) 
 

 
 

 
 

 HÖGANÄS KOMMUN 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

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

WWW.HOGANAS.SE  

 

14. Mål: Kommunen ska arbeta aktivt för att nya våtmarker 
anläggs i odlingslandskapet. 

Målbedömning:    = Målet är inte nått  
 

Förtydligande* 

Målet gäller från 2015 och framåt.  
 
Huvudansvarig: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen. 

Kommentar 

Inga åtgärder kopplade till målet har genomförts. Tidigare år har det genomförts 
dialog med markägare om kommunal medfinansiering för tre våtmarker. Medel har 
avsatts för medfinansiering av våtmarker men dialogen resulterade inte i några 
inkomna ansökningar eller nya våtmarker. Andra metoder för att uppnå syftet med 
målet undersöks. 
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15. Mål: Kommunen ska arbeta aktivt för att inrätta 
skyddszoner utmed vattendragen. 

Målbedömning:    = Målet är inte nått  
 

Förtydligande* 

Målet gäller från 2015 och framåt.  
 
Huvudansvarig: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med teknik- och fastighetsförvaltningen. 

Kommentar 

Skyddszoner finns utmed merparten av vattendragen. däremot är skyddszonerna inte 
ändamålsenligt utformade, arbete med att förändra skyddszonernas utformning 
hindras av svag rådighet över markerna. 

 

Till målet finns inga beslutade åtgärder. 
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16. Mål: Senast 2025 ska samtliga enskilda avlopp minst 
uppfylla kraven i Naturvårdsverkets allmänna råd, NFS 
2006:7 

Målbedömning:    = Målet är nästan nått. 

 

Förtydligande* 

Målet gäller den geografiska kommunen.  
 
Huvudansvarig: 
Miljöavdelningen 

Kommentar 

Till målet hör endast en åtgärd (16:1) som handlar om tillsyn av enskilda avlopp 

Miljöavdelningen har arbetat efter de riktlinjer kring enskilda avlopp som 
miljötillsynsnämnden antog 2019. Prioriteringen har varit att först åtgärda de avlopp 
som har sämst rening. Detta arbete har varit mycket lyckat då det i december 2020 
endast återstår ett fåtal enskilda avlopp med direktutsläpp som inte har någon 
åtgärdsplan (till exempel kommande enskild- eller gruppanslutning till kommunalt 
avlopp eller redan beslutade tillstånd). I jämförelse med de flesta kommuner, är det 
en otroligt låg siffra. Miljöavdelningen har också startat ett projekt för att se till att 
reningen på de 150 minireningsverk som finns i kommunen fungerar optimalt. 

Slutsatsen är alltså att miljöavdelningens arbete gjort stor skillnad i miljöpåverkan, 
även om andelen enskilda avlopp som minst uppfyller kraven i NFS 2006:7 borde 
vara högre (37% dec 2020). 

 

Målindikator Utfall Målvärde  

Andel enskilda avlopp som 
minst uppfyller kraven i NFS 
2006:7 

37% 64  

Kommentar 
Trenden i Höganäs är att enskilda avlopp ersätts av anslutningar till kommunala avloppsnätet, 
uppföljningen av detta mål blir då något missvisande när totalantalet enskilda avlopp förändras 
över tid. 
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17. Mål: Senast 2016 ska det finnas tydliga riktlinjer för 
användning av bekämpningsmedel på kommunal mark. 

Målbedömning:    = Målet är nått. 

 

Förtydligande* 

Det finns inget förtydligande för denna åtgärd.  
 
Huvudansvarig:  
Teknik- och fastighetsförvaltningen i samarbete med exploateringsingenjör och 
stadsmiljöavdelningen 

Kommentar 

Riktlinjer är framtagna och implementerade. 

Målindikator Utfall Målvärde  

Nya riktlinjer beslutade  Ja   
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18. Mål: Kommunen ska förbättra förutsättningarna för 
ekosystemtjänster vid planering och drift. 

Målbedömning:    = Målet är nästan nått. 

 

Förtydligande* 

Målet gäller från 2016 och framåt. 
 
Huvudansvarig: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen 

Kommentar 

Arbetet med att förbättra förutsättningarna för ekosystemtjänster går framåt. På 
samhällbyggnadsförvaltningen finns kompetens och avsatta resurser för arbete med 
ekosystemtjänster. Att ta fram en utvecklingsplan enligt åtgärd i åtgärdsplanen har 
inte bedömts som prioriterat. Det är mer värdefullt med kompetensutveckling 
internt. Under året har åtgärder genomförts, till exempel anläggning av 
blomsterängar på tidigare artfattiga gräsytor. Under 2021 kommer ytterligare ett antal 
ytor att anläggas. Höganäshem har genomfört trädplanteringar, men har inte tagit 
fram övergripande plan för ekosystemtjänster och biologisk mångfald. 

  

Åtgärder Enhet  

18:1 Arbeta med biologisk mångfald och ekosystemtjänster AB Höganäshem  

18:2 Ta fram utvecklingsplan för ekosystemtjänster. Samhällsbyggnadsförvalt
ningen  
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19. Mål: Vid nyexploatering ska kommunen säkra reträttvägar 
för flora och fauna  med anledning av framtida förändring av 
strandlinjen. 

Målbedömning:    = Målet är nästan nått. 

 

Förtydligande* 

Klimatförändringarna kan innebära att strandmiljöerna eroderar och översvämmas, 
vilket förändrar strandlinjen. Målet gäller från 2015 och framåt. 
 
Huvudansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Kommentar 

Säkra reträttvägar med bestämmelser om natur- eller parkmark tas upp i mall för 
behovsbedömning i planprocessen. Detta har dock inte varit aktuellt i någon 
detaljplan under 2020. 

 

Åtgärder Enhet  

19:1 Vid detaljplaneläggning säkra reträttvägar med 
bestämmelser om natur- eller parkmark. 

Plan- och 
bygglovsavdelningen  
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Utbildning, kommunikation & engagemang 

20. Mål: Kommunen ska utbilda och engagera sina anställda 
till ett aktivt miljöarbete. 

Målbedömning:    = Målet är nästan nått. 

 

Förtydligande* 

Mål 20-22 är inte mål på det viset att de går att mäta eller sätta en tidsram på. Men 
målen har en viktig uppgift genom att de uttrycker kommunens vilja att öka 
kunskapen, delaktigheten och engagemanget såväl internt som externt. Genom att ta 
med målen i miljöprogrammet säkerställs att även dessa mål får åtgärder kopplade 
till sig i åtgärdsplanerna. Kommunen ska arbeta med målen under miljöprogrammets 
hela livslängd, 2015-2025. De ska följas upp årligen genom skriftliga redogörelser, 
men målen kommer inte att bedömas utifrån om de är uppfyllda, eftersom de är en 
del av en ständig förbättringsprocess. 

Huvudansvarig:  
Alla förvaltningar och helägda kommunala bolag har ett ansvar för genomförande. 
Centrala satsningar samordnas av hållbarhetsutvecklaren. 

Kommentar 

Arbetet med att engagera anställda går framåt men har i viss mån hindrats av 
rådande pandemi. Under året har fokus från kommunledningskontoret varit på att 
skapa delaktighet i revideringen av miljöprogrammets mål och åtgärder på 
förvaltningar och enheter. Höganäshem har genomfört miljödiplomering och 
utbildat nyanställda. Höganäs omsorg medverkar i projekt om att minska på 
avfallsmängderna på ett vårdboende, projektet drivs av NSR och har tyvärr inte 
kunnat starta som planerat på grund av pandemin. Skolorna och 
utbildningsförvaltningen har engagerade medarbetare, förvaltningen har ombud, 
fokusgrupp och rektorer som särskilt arbetar med miljö. Medarbetare har inte fått 
riktad utbildning om miljöprogrammet under året på grund av Covid-19. 
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Åtgärder Enhet  

20:1 Öka personalens miljökompetens och kunskap om 
miljöprogrammet samt hur miljöarbete kan bedrivas i det 
dagliga arbetet. 

OAB, KLK, KUF, RTJ, 
SBF, SOC,TFF & UTB  

20:2 Miljödiplomering av Höganäshem AB Höganäshem  
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21. Mål: Kommunen ska engagera andra arbetsgivare, företag 
och föreningar i den geografiska kommunen att genomföra 
miljöinriktade projekt. 

15. Målbedömning:    = Målet är nästan nått. 

Förtydligande* 

Mål 20-22 är inte mål på det viset att de går att mäta eller sätta en tidsram på. Men 
målen har en viktig uppgift genom att de uttrycker kommunens vilja att öka 
kunskapen, delaktigheten och engagemanget såväl internt som externt. Genom att ta 
med målen i miljöprogrammet säkerställs att även dessa mål får åtgärder kopplade 
till sig i åtgärdsplanerna. Kommunen ska arbeta med målen under miljöprogrammets 
hela livslängd, 2015-2025. De ska följas upp årligen genom skriftliga redogörelser, 
men målen kommer inte att bedömas utifrån om de är uppfyllda, eftersom de är en 
del av en ständig förbättringsprocess. 
 
Huvudansvariga: 
Näringslivsavdelningen och kultur- och fritidsförvaltningen 
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Kommentar 

Arbetet med målet har gått framåt även om en del åtgärder inte har kunnat 
genomföras på grund av rådande pandemi. 

Kommunen delade ut miljöstipendium till Höganäs Makerspace, stipendiet är ett 
verktyg för att uppmärksamma det miljöarbete som kommunens företag och 
intresseorganisationer bedriver. Näringslivsavdelningen har bidragit med medel till 
miljöbron som har genomfört fyra projekt. Kullasparris fick tre projektarbeten 
gjorda under året och ett arbete gjordes åt Simsalabim förvandlingsdesign och NSR 
med fokus på återbruk. Höganäs Energi och Höganäshem AB sponsrar föreningar i 
kommunen. Ett aktivt miljöarbete i föreningarna är krav för att motta sponsring. 
Kultur och fritidsförvaltningen har på grund av att planerade evenemang ställts in 
inte arbetat med miljöanpassade evenemang. Arbetet återupptas när evenemang 
arrangeras i kommunen igen. 

 

Åtgärder Enhet  

21:1 Värdera miljöarbete vid sponsring HEAB & HHM  
21:2 Bidra med medel till Miljöbron. Kommunledningskontoret  
21:3 Främja hållbar turismnäring Kommunledningskontoret  
21:4 Möjlighet till miljöanpassade evenemang i samverkan 
med föreningsliv och företag 

Kultur och 
fritidsförvaltningen  
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22. Mål: Kommunen ska informera och engagera invånarna till 
en miljömedveten livsstil. 

16. Målbedömning:    = Målet är inte nått men vi rör oss mot det.  

Förtydligande* 

Mål 20-22 är inte mål på det viset att de går att mäta eller sätta en tidsram på. Men 
målen har en viktig uppgift genom att de uttrycker kommunens vilja att öka 
kunskapen, delaktigheten och engagemanget såväl internt som externt. Genom att ta 
med målen i miljöprogrammet säkerställs att även dessa mål får åtgärder kopplade 
till sig i åtgärdsplanerna. Kommunen ska arbeta med målen under miljöprogrammets 
hela livslängd, 2015-2025. De ska följas upp årligen genom skriftliga redogörelser, 
men målen kommer inte att bedömas utifrån om de är uppfyllda, eftersom de är en 
del av en ständig förbättringsprocess. 
 
Huvudansvarig:  
Alla förvaltningar och helägda kommunala bolag har ett ansvar för genomförande. 
Kommunikationsavdelningen samordnar. 
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Kommentar 

Information och aktiviteter till invånare har försvårats eller uteblivit under året på 
grund av pandemin. Aktiviteter under Earth Week i slutet av mars fick ställas in på 
grund av nationella restriktioner, arbetet återupptas när det är möjligt. Arbete med 
barn och ungas engagemang har emellertid gått bra. Det finns ett växande intresse 
för återbruk på skolorna och under året har ett projekt för att lära elever om globala 
målen startats. I projektet får elever lära sig om globala målen på Kullaberg. I 
samarbete med länsstyrelsen och Kullabergsguiderna har ett utbildningsmaterial satts 
ihop med lärande övningar på naturrum och grottvandring på Kullaberg. 
Skolområde och förskolor arbetar med hållbar utveckling på olika sätt. Exempelvis 
använder ett skolområde Skolverkets modul "Hållbar utveckling" där de arbetar med 
hållbarhet ur ekonomiskt-, socialt- och miljöperspektiv.  Det görs en plan för hållbar 
värld i ett F-9 perspektiv med en röd tråd genom hela arbetet. Ett långsikttig arbete 
som sker på hela skolområdet och engagerar alla barn, elever och personal. 
Höganäshem driver ett utvecklingsprojekt tillsammans med NSR för att förbättra 
källsorteringen i flerfamiljsfastigheter. 

 

Åtgärder Enhet  

22:1  Informera och engagera invånarna till en 
miljömedveten livsstil. 

HEAB, HHM, HOAB, KLK, 
KUF, SBF, SOC & TFF  

22:2 Undervisa barn och elever för att engagera dem till en 
miljömedveten livsstil Utbildningsförvaltningen  
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SAMMANFATTNING 
Arbetet med kommunens 22 miljömål går framåt, genomförandet har i viss 
utsträckning påverkats av pandemin. Åtgärder för att skapa engagemang hos 
invånare har försvårats, men i huvudsak har åtgärder genomförts enligt plan. 

 

Energi 
Under temaområdet energi har arbetet varit mycket framgångsrikt och samtliga tre 
mål har fått Målbedömningen ljusgrön eller mörkgrön. Mätdata för utsläppen av 
växthusgaser 2018 visar på minskade utsläpp jämför med föregående år. Preliminära 
beräkningar tyder på att utsläppen minskat med ca 8% för 2020. Det är relativt små 
förändringar med tanke på vilka restriktioner som vidtagits globalt och återgången 
till tidigare utsläppsnivåer förväntas gå relativt fort. Energianvändningen har minskat 
avsevärt med 28 procent lägre energianvändning jämfört med basåret 2011 och 
målet är nu uppnått. En energiplan har tagits fram under 2020. Energiplanen har 
integrerats i miljöprogrammet. Från och med 2018 använder kommunen enbart 
värmeenergi från fjärrvärme och förnybara källor och har därmed nått målet om 
fossilbränslefri uppvärmning före utsatt tid. 
  

Transporter 
På transportområdet går utvecklingen framåt. Under året har insatser gjorts för att få 
mer hållbara tjänsteresor genom klimatväxlingsavgift. Utbyggnaden av 
laddinfrastruktur fortgår. Av kommunens egna bilar så utgör 46 % miljöbilar. 
Andelen har inte ökat under året, men åtgärder har vidtagits för att andelen ska öka 
framöver. 

Infrastrukturen för cykel byggs ut kontinuerligt i kommunen. Hållbara resesätt tas i 
beaktning i planering genom att främja bilpool vid byggnation samt genom att ta 
hänsyn till kollektivtrafik vid lokalisering av bostadsområden och större 
arbetsplatser.  
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Hållbar konsumtion 

Arbetet med målen under temaområdet hållbar konsumtion går framåt. Arbete med 
hållbara livsmedel går framåt, även om matsvinnet kan minska ytterligare genom 
vidtagna åtgärder. Andelen ekologiska livsmedel är 27 %. Höganäs kommun blev 
kranmärkta i anslutning till världsvattendagen 2020.  Målet om att miljöanpassa 
samtliga byggprojekt genom certifiering kommer inte att nås till 2025, målet har 
reviderats inför 2021. Men arbete med att miljöanpassa byggprojekt fortgår. Arbete 
med hållbarhetskrav i upphandlingar går framåt, men ytterligare insatser behövs för 
att utbilda inköpare. 

 

Mark, vatten & natur 
Temaområdet har flera mål som är svåra att arbeta med delvis på grund av 
begränsad rådighet. Sedan 2019 bedöms Öresund och Skälderviken ha god ekologisk 
status. Situationen för Oderbäcken och Görslövsån är dock oförändrad från tidigare 
bedömning. Belastningen på sötvattensförekomsterna kvarstår. 

Kommunen har inte fått stånd fler våtmarker eller gjort andra åtgärder för att 
minska näringsbelastningen från jordbruksmark. Arbete med minskad miljöpåverkan 
från enskilda avlopp fortgår enligt plan. Mål om användning av bekämpningsmedel 
på kommunal mark är uppnått. Arbetet med att främja ekosystemtjänster i planering 
och drift går framåt. Beredskap för att hantera reträttvägar för flora och fauna finns 
på plan- och bygglovsavdelningen.  

 

Utbildning, kommunikation & engagemang 
Arbetet inom målområdet går framåt, men insatser har påverkats negativt av 
pågående pandemi med flera inställda arrangemang, bland annat den annars 
återkommande ”Earth Week”. 

Kommunen delade ut miljöstipendium till Höganäs Makerspaceförening, stipendiet 
är ett verktyg för att uppmärksamma det miljöarbete som kommunens företag och 
intresseorganisationer bedriver. . Arbete med barn och ungas engagemang har gått 
bra. Det finns ett växande intresse för återbruk på skolorna och under året har ett 
projekt för att lära elever om globala målen startats. I projektet får elever lära sig om 
globala målen på Kullaberg. Höganäshem driver ett utvecklingsprojekt tillsammans 
med NSR för att förbättra källsorteringen i flerfamiljsfastigheter. 
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Temaområde: Energi 

Mål Bedömning  

1. Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 20 procent mellan 2011 och 2025.  
2. Höganäs kommun ska minska sin energianvändning med minst 25 procent mellan 2011 
och 2025.  

3. Höganäs kommun ska senast 2020 enbart använda värmeenergi från fjärrvärme eller 
förnybara källor  

Temaområde: Transporter 

4. Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång ska vara minst 35 procent 2025.  

5. Antalet laddningsställen för elbilar ska öka varje år fram till 2025.  
6. Minst 75 procent av kommunens egna och upphandlade transporter ska ske med 
förnybara bränslen senast 2025.  

Temaområde: Hållbar konsumtion 

7. Minst 30 procent av de livsmedel kommunen köper in ska vara ekologiska senast 2025.  
8. Kommunen ska arbeta aktivt för att minimera miljö- och klimatpåverkan vid val av 
livsmedel.  

9. Kommunen ska minska matsvinnet inom kostavdelningens produktionsenheter till max 5 
procent av inköpsvikten. Vid serveringstillfället får svinnet vara max 10 procent.  

10. Kommunen ska arbeta aktivt för att skapa en giftfri vardag, med särskilt fokus på barn och 
unga.  

11. Senast 2025 ska alla kommunens byggprojekt vara miljöanpassade genom certifiering, 
standardisering eller liknande.  

12. Vid anskaffning av varor, tjänster och byggentreprenader ska det ställas miljömässigt 
relevanta och uppföljningsbara krav.  

Temaområde: Mark, vatten & natur 

13. Kommunen ska arbeta aktivt för att god ekologisk status uppnås i Görslövsån, 
Oderbäcken, Öresund och Skälderviken enligt vattendirektivet.  

14. Kommunen ska arbeta aktivt för att nya våtmarker anläggs i odlingslandskapet.  

15. Kommunen ska arbeta aktivt för att inrätta skyddszoner utmed vattendragen.  
16. Senast 2025 ska samtliga enskilda avlopp minst uppfylla kraven i Naturvårdsverkets 
allmänna råd, NFS 2006:7.  

17. Senast 2016 ska det finnas tydliga riktlinjer för användning av bekämpningsmedel på 
kommunal mark.  

18. Kommunen ska förbättra förutsättningarna för ekosystemtjänster vid planering och drift.  
19. Vid nyexploatering ska kommunen säkra reträttvägar för flora och fauna med anledning 
av framtida förändring av strandlinjen.  

Temaområde: Utbildning, kommunikation & engagemang 

20. Kommunen ska utbilda och engagera sina anställda till ett aktivt miljöarbete.  
21. Kommunen ska engagera andra arbetsgivare, företag och föreningar i den geografiska 
kommunen att genomföra miljöinriktade projekt.  

22. Kommunen ska informera och engagera invånarna till en miljömedveten livsstil.  
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INLEDNING 
Ett miljöprogram med tillhörande åtgärdsplan antogs av kommunfullmäktige i 
december 2015. Miljöprogrammets mål och åtgärdsplanens åtgärder ska följas upp 
en gång om året. Detta dokument innehåller uppföljningen av miljöprogrammets 
mål 2020 och ingående beskrivning av hur kommunens verksamheter har arbetat 
med åtgärderna kopplade till respektive mål. 

Ansvar och organisation: 

Alla förvaltningar, nämnder, styrelser och helägda kommunala bolag har ett ansvar 
för att leva upp till miljöprogrammets intentioner och mål. Kommunikation och 
koncerntanke är ledord i kommunens miljöarbete.  

För varje mål har en eller flera funktioner, avdelningar, förvaltningar eller bolag 
identifierats som huvudansvariga. Det betyder inte att de angivna är ensamt 
ansvariga för målet. Några mål berör endast enskilda avdelningar eller funktioner, 
men många mål kräver delaktighet och samarbete mellan olika delar av kommunens 
verksamheter.  

Bedömning av åtgärder: 

Den ansvariga förvaltningen, bolaget, avdelningen eller funktionen har följt upp sina 
åtgärder genom att bland annat färgbedöma åtgärderna. Åtgärderna har bedömts 
utifrån följande beskrivning: 

 Det här gick inte som vi hade tänkt oss.  
 Vi är definitivt igång, men resultatet är inte vad vi hade tänkt oss.  
 Det här är bra, med något litet undantag.  
 Det här gick precis så bra, eller bättre, än vi hade tänkt oss.  

Utöver att bedöma genomförandet av åtgärden har respektive enhet redovisat hur 
åtgärden genomförts. Detaljerad redovisning av samtliga åtgärders genomförande 
under 2020 finns i dokumentet Uppföljning miljöprogrammet 2020 – bilaga redovisning 
samtliga åtgärder. I denna måluppföljning för 2020 finns enbart Målbedömning för 
respektive åtgärd redovisad.  

Bedömning av mål: 

En del av målen är mätbara och kan bedömas utifrån fastställda målindikatorer. 
Andra mål har mer karaktär av inriktningsmål utan mätbara målindikatorer. Dessa 
mål bedöms utifrån hur väl åtgärderna har lyckats. I bedömningen har olika åtgärder 
olika relevans för måluppfyllelsen och kan ha större eller mindre påverkan på 
måluppfyllelsen.  

Sammanställning av måluppföljningen har gjorts av hållbarhetsutvecklaren. Men 
underlaget har varit redovisade målindikatorer och verksamheternas bedömningar av 
beslutade åtgärder. Målen har färgbedömts utifrån samma beskrivning som används 
vid bedömning av verksamhetsplanens mål:  

 Målet är inte nått.  
 Målet är inte nått men vi rör oss mot det.  
 Målet är nästan nått.  
 Målet är nått.   
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MÅL 1: UTSLÄPPEN AV VÄXTHUSGASER SKA MINSKA 
MED MINST 20 PROCENT MELLAN 2015 OCH 2025. 
 
Förtydligande: Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 10 procent mellan 
2011 och 2018. Målet gäller den geografiska kommunen, exklusive industrisektorn, 
och sätts i relation till antal invånare. Siffrorna baseras på utsläpp som härstammar 
från fossila källor. 

MÅLUPPFÖLJNING 
 

Huvudansvarig Färgbedömning Målindikator Utfall 

Kommunledningskontoret  

Minskning av 
växthusgasutsläpp 
(CO2-ekv), i 
relation till utsläpp 
2011 

18 % 

Kommentar 
Mätdata för utsläppen av växthusgaser 2018 visar på minskade utsläpp jämför med 
föregående år. Vi närmar oss återigen målet. minskningen är 18 % mellan 2011-
2018. Det finns inte mätdata för utsläppen under 2020. Pandemin har medfört 
omfattande påverkan på samhället och vårt resande har minskat i stor utsträckning. 
Analys över preliminära mätdata och prognoser visar att effekterna av 
Coronapandemins påverkan på växthusgasutsläppen förväntas bli kring 8 procents 
minskning för 2020. Men likt efter finanskrisen 2008 är det rimligt att utsläppen når 
tidigare nivåer relativt fort. Såvida inte omfattande åtgärder och strukturella 
förändringar för att nå målet om nettonollutsläpp senast år 2045. Koldioxidhalten i 
atmosfären har inte påverkats nämnvärt av förändringar under året. Men 
förändringarna öppnar för ett förändrat mindre klimatbelastande beteende 
kommande år, vilket kan påverka framtida klimat. 

Åtgärderna kopplade till målet har gått bra, fler solceller har installerats, 
miljöpåverkan från transporter har minskat och ett klimatväxlingsprogram har 
antagits. Förändringar för miljöpåverkan från transporter kan i stor utsträckning 
kopplas till reserestriktioner som gällt under året. Det har tvingat oss att använda 
digitala mötesformer istället. 
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1:1 INSTALLERA FLER SOLCELLSANLÄGGNINGAR. 
Utreda förutsättningar för solceller och installera där det är kostnadseffektivt. 

 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

HHM: Årligen 
rapportera antal 
byggnader med 
solceller i relation till 
antal ny- och 
ombyggnader. TFF: 
Årligen rapportera 
statistik från Vitec 
över mängd och 
andel 
egenproducerad 
el. 

HHM & TFF  

    

 

Kommentar 
Höganäs kommunkoncern har efter 2020 en total installerad effekt på 680 kW 
solceller som beräknas leverera 646 MWh per år. Under 2020 har solceller 
installerats på fastigheterna Kullagymnasiet, nyhamnskolan och Höganäshems 
fastigheter Månstorp 35, Löparen 2 och Kulan 2. 
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1:2 MINSKA OCH EFFEKTIVISERA TRANSPORTER MED 
NEGATIV MILJÖPÅVERKAN. 
Verksamheterna ska genom olika åtgärder minska behovet för transporter samt 
effektivisera de transporter som görs. Exempel på åtgärder inkluderar utbildning i 
eco-driving, utöka antal trygghetskameror, inköp via internet, förbättra 
förutsättningar för distansmöten för tjänstemöten och med brukare samt använda 
kommunens bilar framför privata bilar 

 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Varje verksamhet 
redovisar vilka 
åtgärder som har 
tagits. 
Hållbarhetsutvecklaren 
redovisar resor med 
egen bil i tjänsten och 
resor bokade genom 
kommunens resebyrå 

HOAB, KLK, KUF, 
SBF, SOC & TFF 

 

Kommentar 
Under året har kommunanställdas tjänsteresor minskat kraftigt till följd av 
restriktioner kopplade till Covid-19. Det har medfört att miljöpåverkan har minskat. 

Digitala möten har istället tagit en större roll. Genom de starka begränsningarna för 
fysiska möten har det varit nödvändigt att utveckla de digitala mötesformerna. 
Infrastrukturen har varit på plats under flera år men det är först i år som tekniken 
har börjat användas i stor omfattning. Att förändra tidigare invanda beteenden med 
många fysiska möten är svårt. Men tack vare att det har varit skarpa restriktioner 
som har omöjliggjort fysiska möten har alla tvingats att använda digitala 
mötesformer och därmed lärt sig använda tekniken. Även om resfria möten innebär 
vissa utmaningar och ställer nya krav på mötesdeltagare så är fördelarna också 
många vilket blir tydligt för alla användare. Till exempel tidsvinster från undvikna 
resor. Även om vi kommer gå till baka till fler fysiska möten framöver så kommer vi 
sannolikt använda resfria möten i större utsträckning vilket minskar vår 
miljöbelastning 

Rese och mötespolicyn har reviderats under året. Ändringarna syftar till att minska 
miljöpåverkan från flygresor och minska användandet av egen bil i tjänsten. En 
klimatväxlingsavgift har beslutats för resor med egen bil i tjänsten.  
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1:3 TA FRAM ETT KLIMATVÄXLINGSPROGRAM. 
Ta fram ett förslag på klimatväxlingsprogram för kommunens transporter. I ett 
klimatväxlingsprogram läggs en intern avgift på resor som medför stora utsläpp av 
växthusgaser. Pengarna som tas in på detta sätt kan sedan användas för att stimulera 
ett hållbart resande eller andra klimatrelaterade projekt. Undersök hur olika modeller 
för insamling och användning av medel passar de lokala förutsättningarna. 

 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

2 019 

Åtgärden är 
genomförd när ett 
förslag är 
framtaget. 

KLK  

Kommentar 
Ett klimatväxlingsprogram har antagits i samband med revidering av kommunens 
mötes och resepolicy. Rese och mötespolicyn har uppdaterats under 2020. 
Förändringarna innebär att flygresor köps med tillägg för förnybart flygbränsle eller 
klimatkompenseras och att det utgår en klimatväxlingsavgift för resor med egen bil i 
tjänsten. 

Klimatväxlingsavgiften motsvarar 30 % av utbetald kilometerersättning för resor 
med egen bil i tjänsten, miljöbilar enligt statlig miljöbilsdefinition är undantagna. 
Samtliga medel på klimatväxlingskontot ska användas till åtgärder som gynnar 
kommunens egen organisation och genomförs inom Höganäs kommun för en 
minskad miljöpåverkan 

1:4 I DETALJPLAN UPPMÄRKSAMMA MÖJLIGHET TILL 
SOLCELLER PÅ BYGGNADER DÄR DET ÄR LÄMPLIGT 
 
I detaljplan uppmärksamma möjlighet till solceller på byggnader där det är lämpligt 
samt lyfta fram fossilfria värmekällor och fjärrvärme. 

 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Redovisa åtgärder SBF  

Kommentar 

Möjligheten till solceller och fossilfria värmekällor tas upp i planbeskrivning där 
möjlighet finns. 
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MÅL 2: HÖGANÄS SKA MINSKA SIN 
ENERGIANVÄNDNING MED MINST 25 PROCENT MELLAN 
2011 OCH 2025 
 
Förtydligande: Energianvändningen ska minska med minst 20 procent mellan 2011 
och 2020. Målet gäller såväl förvaltningar som helägda kommunala bolag. Målet 
inkluderar uppvärmning och el. Energianvändning från transporter behandlas i 
transportområdet. Målet gäller absoluta tal och inte per invånare. Målet är 
normalårskorrigerat. 

MÅLUPPFÖLJNING 
Huvudansvarig Färgbedömning Målindikator Utfall 

Alla förvaltningar 
och helägda 
kommunala bolag 
har ett ansvar för 
genomförande. 

 

Minskning av GWh, i 
relation till 
energianvändningen 
2011. 

28 % 

Kommentar 

Under året har den totala energianvändningen varit 28 % lägre än utgångsåret 2011. 
Målet om att minska energianvändningen med 25 % är således uppnått före utsatt 
tid. En energiplan har tagits fram under 2020. Energiplanen har integrerats i 
miljöprogrammet. 
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2:1 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EFFEKTIVARE DRIFT. 
Exempel på åtgärder är konvertering och uppkoppling av DUCar till 
Enterpriseservern, installation av väderstation, införskaffning av energieffektiva 
transformatorer, avveckling av fysiska servrar och optimering av reningsprocessen 
på reningsverket. 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Årlig redovisning av 
genomförda 
åtgärder. Årlig 
uppföljning av 
energistatistik. 

HEAB, HHM, KLK & 
TFF 

 

Kommentar 
Arbetet med att skapa effektivare drift av kommunens verksamheter pågår på flera 
områden. IT avdelningen har avvecklat servrar och nästan alla möjliga byten till 
virtuella servar är gjorda. Höganäshem har installerat ny styr och reglerutrustning i 
flera fastigheter samt installerat FTX ventilation i flera fastigheter. VA verksamheten 
har optimerat styrningen av spillvärmeuutnyttjandet i fjärrvärmesystemet. 

 

2:2 MINSKA ENERGIANVÄNDNINGEN GENOM ATT BYTA UT 
BELYSNINGSPUNKTER. 
Byta ut belysning med kvicksilver och högtrycksnatrium till LED vid gator och 
cykelvägar samt vid HEABs ställverk. 

 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Redovisa åtgärder HEAB och SBF  

Kommentar 
Belysning i kommunens verksamheter byts kontinuerligt ut mot mer energisnåla 
alternativ. Såväl belysning i stadsmiljön som ljuskällor i kommunens verksamheter 
omfattas och byts kontinuerligt ut mot mer energisnåla alternativ. 
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2:3 NYPRODUKTION BYGGS MED MAX 70 KWH 
FÖRBRUKNING PER KVM. 
Föreskrivs i projekteringen. 

 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Årlig rapportering 
att gränsvärdet 
följs. 

HHM  

Kommentar 
Krav ställs i samband med nyproduktion. 

 

2:4 MINSKA ENERGIANVÄNDNINGEN GENOM STÖRRE 
MEDVETENHET OCH RESTRIKTIVITET. 
Verksamheterna utarbetar en plan innehållande en lista med åtgärder som minskar 
energianvändningen. Varje medarbetare ska involveras på arbetsplatsträff och bidra 
till att upprätta en åtgärdslista för varje enhet. 

 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Redovisa åtgärder HOAB, KUF & SOC  

Kommentar 
Verksamheterna och dess medarbetare arbetar för minskad energianvändning. Flera 
verksamheter har tagit fram planer för minskad energianvändning och fortsätter 
arbeta efter planerna. Återstående verksamheter kommer ta fram planer och vidta 
åtgärder som identifieras. Framtagna planer finns tillgängliga på arbetsnätet. Ett par 
verksamheter arbetar fortfarande med framtagande av planer och listor med åtgärder 
för minskad energianvändning. Energianvändningen styrs även av centralt vidtagna 
åtgärder. 
 

  

Page 272 of 514



KOMMUNFULLMÄKTIGE, Åtgärdsplan till miljöprogrammet 2019-2020 16(64)

2:5 TA FRAM EN ENERGIPLAN OCH INTEGRERA DENNA I 
MILJÖPROGRAMMET. 
Vid revidering av miljöprogrammet ska en energiplan tas fram och integreras i 
miljöprogrammet. Syftet är att långsiktigt säkerställa att kommunens energibehov 
tillgodoses samt att minska utsläppen av växthusgaser genom att effektivisera 
energianvändningen och minska användningen av icke förnybar energi. 

 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

2 021 

Åtgärden är 
genomförd när 
energiplanen är 
framtagen och 
integrerad i 
miljöprogrammet. 

KLK  

Kommentar 
En energiplan har tagits fram under 2020. Energiplanen har integrerats i 
miljöprogrammet. Energiplanen utgör mål 1-5 i miljöprogrammet, miljöprogrammet 
har kompletterats med en bilaga som beskriver nuläget på energiområdet i 
kommunen. Energiplanen har skickats ut på internremiss som en del i det reviderade 
miljöprogrammet. med energiplanen antagen uppfylls lag (1977:439) om kommunal 
energiplanering. 
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2:6 SYSTEMATISKT ENERGIARBETE (SEA). 
Brukarbeteende (ändrat beteende), energi-ronderingar (med verksamheten), 
visualisera energiförbrukningen, genomföra energispartävlingar i förskolor och 
skolor 
 

 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

2 020 Beskriv 
åtgärdsarbetet 

TFF  

Kommentar 
Under året harstudenter genom Miljöbron genomfört miljöutredning för teknik och 
fastighetsförvaltningens verksamheter. Åtgärdsförslag från miljöutredningen 
kommer att testas under 2021. 

 

2:7 ENERGIMÅL 2022 
Energi-kartlägga samtliga byggnader, urvalsprocess byggnad och typ av åtgärd, 
genomföra åtgärd. Driftoptimera befintliga byggnader. Målvärde 135 kWh/kvm per 
år. 

 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

2 022 Beskriv 
åtgärdsarbetet 

TFF  

Kommentar 

Vi närmar oss målet med 135 kWh/kvm. Utfallet för 2020 var 148 kWh/kvm. 
Prognosen visade på 146 kWh/kvm. 

Page 274 of 514



KOMMUNFULLMÄKTIGE, Åtgärdsplan till miljöprogrammet 2019-2020 18(64)

MÅL 3: HÖGANÄS KOMMUN SKA SENAST 2020 ENBART 
ANVÄNDA VÄRMEENERGI FRÅN FJÄRRVÄRME ELLER 
FÖRNYBARA KÄLLOR. 
  
Förtydligande: Målet gäller såväl förvaltningar som helägda kommunala bolag. 
Målet gäller normaldrift. Kommunen har dieseldrivna reservkraftverk som kan 
användas i undantagsfall, till exempel vid strömavbrott. 

MÅLUPPFÖLJNING 
 

Huvudansvarig Färgbedömning Målindikator Utfall 

Teknik-och 
fastighetsförvaltningen, 
AB Höganäshem och 
Höganäs Energi. 

 

Andel 
värmeenergi från 
fjärrvärme och 
förnybara källor, 
angivet i procent 
av total 
värmeenergi 

100 % 

Kommentar 
Målet är uppnått, värmeenergi kommer från fjärrvärme och förnybara källor. 
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3:1 NYPRODUKTION BYGGS I FÖRSTA HAND MED 
FJÄRRVÄRME ELLER NÄRVÄRME. 
Inför varje projekt utvärdera praktiska och ekonomiska förutsättningar. 

 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Årlig redovisning av 
andel bygg-projekt 
som byggts med 
fjärr- eller närvärme. 

HHM  

Kommentar 
Fjärrvärme och närvärme utreds tillsammans med boverkets byggregler och statliga 
bidragskrav. Beslut fattas i varje enskilt projekt. 
 
 

3:2 FORTSÄTTA MED BIOGAS ALTERNATIV 
FJÄRRVÄRME/NÄRVÄRME I FÖRSTA HAND I 
HÖGANÄSHEMS FASTIGHETER. 
Utreda hur vi kan ändra befintliga gasanläggningar till minskad gasförbrukning. 

 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Årlig redovisning av 
hur stor andel av 
värmeenergin som 
kommer från 
biogas, fjärrvärme 
och närvärme. 

HHM  

Kommentar 
Ny energisnål gaspanna installerad i Östra Lerberget. Indragning av närvärme pågår i 
Tunneberga, Jonstorp. 
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3:3 I DETALJPLAN LYFTA FRAM FOSSILFRIA VÄRMEKÄLLOR 
OCH FJÄRRVÄRME. 
I detaljplan uppmärksamma lyfta fram fossilfria värmekällor och fjärrvärme. 

 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Frågan ska ha 
funnits med i alla 
detaljplaner där 
det är relevant. En 
bedömning görs 
årligen. 

SBF  

Kommentar 
Möjligheten till fossilfria värmekällor, fjärrvärme och solceller tas upp i 
planbeskrivning där förutsättningar för detta finns. 

 

3:4 TRYGGA FRAMTIDA TILLGÅNG TILL BIOGAS FÖR 
UPPVÄRMNING AV KOMMUNENS BYGGNADER. 
Höganäs Kommun köper sedan 2017-10-01 biogas via ett HBV*-avtal och är med 
detta helt fossilfri avseende uppvärmningen av byggnaderna. Avtalet löper till 2021-
12-31. Dessförinnan måste Höganäs Kommun påverka HBV eller annan så att 
tillgången tryggas även i framtiden. 

*HBV är inköpsfunktion till Sveriges allmännyttiga bostadsbolag med fokus på 
ramavtal för fastighetsnära tjänster. 

 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

2 021 Genomfört ja/nej TFF  

Kommentar 
Avtal finns fram till och med 2021 för kommunens biogasanvändning för 
uppvärmning. 
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MÅL 4: ANDELEN RESOR MED KOLLEKTIVTRAFIK, CYKEL 
OCH GÅNG SKA VARA MINST 35 PROCENT 2025 
 
Förtydligande: Målet gäller den geografiska kommunen och omfattar alla resor som 
görs, såväl inom kommunen som in i och ut ur kommunen. 

MÅLUPPFÖLJNING 
 

Huvudansvarig Färgbedömning Målindikator Utfall 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
och teknik- och 
fastighetsförvaltningen. 

 

Andel resor till 
fots, med cykel 
och 
kollektivtrafik i 
relation till totalt 
antal resor, 
angivet i 
procent 

30 % 

Kommentar 
Med utgångspunkt i Översiktsplan 2035 arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen 
vidare med att lokalisera bostadsområden kollektiv- och servicenära i bland annat 
våra förtätningsprojekt i centrala Höganäs och Viken. Trots insatser så är 
kommunen medveten om att rådigheten över invånares resor är begränsad, men det 
hindrar inte kommunen att genomföra åtgärder och påverka på de områden där det 
finns rådighet. Senaste mätning gjordes 2019 och visar på 30% resor med 
kollektivtrafik cykel och gång och andelen har ökat från tidigare mätning. 

  

Kommunen har flera olika initiativ som pågår för att öka hållbara resor i tjänsten 
och till och från arbetsplatsen. Under 2020 reviderades kommunens rese- och 
mötespolicy med åtgärder för att minska resande med egen bil i tjänsten. En 
klimatväxlingsavgift antogs för att minska andelen resor med egen bil i tjänsten till 
förmån för ett ökat resande med kommunens miljöbilar. Klimatväxlingsavgiften 
allokerar medel från verksamheter som använder privat bil i tjänsten till åtgärder för 
ett mer hållbart resande, till exempel busskort till anställda. Även leasing av miljöbil 
och cykelköp mot löneavdrag är två exempel som funnits i ett par år. 
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4:1 ÖKA TILLGÄNGLIGHETEN FÖR CYKELFÖRVARING 
Höganäshem ska bygga fler cykelrum alternativt låsbara cykelställ. 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Rapportera årligen 
antal tillkomna 
cykelplatser. 

HHM  

Kommentar 
Höganäshem har byggt nytt cykelrum på Månstorp 32. Ny låsbar cykelparkering 
under tak på Höken. Ny cykelparkering under tak på Flötsen. 
 

4:2 FÖRBÄTTRA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MEDARBETARE ATT 
RESA MED KOLLEKTIVTRAFIK, CYKEL OCH GÅNG I TJÄNSTEN 
OCH TILL JOBBET. 
Genom enkla åtgärder ska de anställda uppmuntras att välja gång, cykel eller 
kollektivtrafik istället för bil i tjänsten samt till och från jobbet. Exempel på åtgärder 
är att tillhandhålla cyklar, el-cyklar, stegräknare, låneparaplyer, låneregnställ och 
kollektivtrafikbiljetter samt genom kampanjer som inspirerar anställda att gå eller 
cykla till och från jobbet. 

 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Årlig redogörelse av 
vilka aktiviteter som 
har genomförts 
samt hur 
förutsättningarna 
har förändrats. 

HHM, HOAB, KLK, 
KUF, SBF, SOC & TFF 

 

Kommentar 

Kommunen har flera olika initiativ som pågår för att öka hållbara resor i tjänsten 
och till och från arbetsplatsen. 

Leasing av miljöbil och cykelköp mot löneavdrag är två exempel som funnits i ett 
par år. under 2020 antogs en klimatväxlingsavgift som syftar till att minska andelen 
resor med egen bil i tjänsten till förmån för ett ökat resande med kommunens 
miljöbilar. klimatväxlingsavgiften allokerar medel från verksamheter som använder 
privat bil i tjänsten till åtgärder för ett mer hållbart resande, till exempel busskort till 
anställda. På förvaltningar finns lånecyklar för personalens resor i tjänsten. 

Begräsning av kollektivtrafikresande av smittskyddsskäl har minskat möjligheterna 
att åka kollektivt. Likaså samåkning till och från utbildning har påverkats av Covid-
19. Personalens resor både i tjänsten och till och från arbetsplatserna har påverkats 
av pandemin och färre resor än normalt har genomförts. 
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4:3 TA FRAM EN TRAFIKPLAN MED TILLHÖRANDE 
HANDLINGSPLAN. 
Trafikplanen ska bland annat syfta till att öka andelen resor med kollektivtrafik, cykel 
och gång. 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

2 021 Trafikplanen 
antagen. 

SBF  

Kommentar 
Framtagande av en ny Trafikplan med tillhörande handlingsplan är pågående. 

 

4:4 CYKELPLAN MED TILLHÖRANDE ÅTGÄRDSPLAN. 
Ta fram en cykelplan med tillhörande åtgärdsplan. 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

2 021 Antagen politiskt. SBF  

Kommentar 

Cykelplan med tillhörande åtgärdsplan kommer ingå i kommunens nya Trafikplan 
som håller på att tas fram. 
 

4:5 LOKALISERA BOSTADSOMRÅDEN OCH STÖRRE 
ARBETSPLATSER KOLLEKTIVTRAFIK- OCH SERVICENÄRA. 
Ta med dessa aspekter i samhällsplaneringen i största möjliga mån. 

 

 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Årlig bedömning. SBF  

Kommentar 

Med utgångspunkt i Översiktsplan 2035 arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen 
vidare med att lokalisera bostadsområden kollektiv- och servicenära i bland annat 
våra förtätningsprojekt i centrala Höganäs och Viken 
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MÅL 5: ANTALET LADDNINGS STÄLLEN FÖR ELBILAR SKA 
ÖKA VARJE ÅR FRAM TILL 2025. 
 
Förtydligande: Målet gäller antal laddningsställen i den geografiska kommunen. Med 
laddningsställen avses en plats där det finns en eller flera ”vanliga” laddstolpar eller 
en plats med snabbladdningsstation. Möjlighet att ladda elbilar ska finnas på 
strategiska platser, det vill säga där människor uppehåller sig en längre tid, till 
exempel på arbetet eller vid boende i flerfamiljshus. Laddningsställen som räknas in i 
målet kan vara kommunens eller extern aktörs, dock räknas inte laddning vid 
enbostadshus in. 

MÅLUPPFÖLJNING 
 

Huvudansvarig Färgbedömning Målindikator Utfall 

Teknik- och 
fastighetsförvaltningen, 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
och Höganäs Energi AB 

 

Antal 
laddningsställen i 
den geografiska 
kommunen. 

40 

Kommentar 

Utbyggnaden av laddinfrastruktur i Höganäs går framåt. Under 2019 färdigställdes 
nuvarande 34 laddstolpar och det har gjort Höganäs till den skånska kommunen 
med flest publika laddstolpar per invånare. Under 2020 har kommunen beviljats 
bidrag från energimyndigheten för att sätta upp ytterligare sex laddstolpar. Stolparna 
kommer placeras i Mölle och i centrala Höganäs, utvalda platser efter var behovet 
har bedömts som störst. Utnyttjandet av laddstolparna i kommunen har ökat mycket 
jämfört med föregående år. Kommunen planerar också för att sätta laddstolpar vid 
Hemvårdens hus under 2021, det möjliggör en elektrifiering av hemvårdens fordon. 
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5:1 UTBYGGNAD AV LADDSTOLPAR. 
Flera förvaltningar och bolag kommer att installera laddstolpar. HEAB kommer 
bygga 34 publika laddstolpar under första etappen under 2019. HHM, TFF och RTJ 
kommer att installera laddstolpar i anslutning till sina fastigheter. SBF ska lyfta fram 
laddningsställen för elbilar ska som ett alternativ i planbeskrivningsmallen som 
används vid framtagande av detaljplaner. 

 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Årlig redovisning av 
antalet laddstolpar 
som blivit uppförda. 

HEAB, HHM, RTJ, SBF 
& TFF 

 

Kommentar 
Laddstolpar har satts upp på parkeringsplatser intill Stationshuset. Det finns 
laddstolpar både för kommunens tjänstebilar och stolpar som kan nyttjas allmänt. 

Hemvårdens hus kommer att få elladdstolpar för 54 fordon. TFF i samråd med 
Höganäs energi identifierat ett antal offentliga platser som kommer få elladdstolpar. 

Höganäshem har inlett samarbete med Höganäs Energi och E-ways. Första 
laddstolpen installeras på Kulan 2 efter önskemål från hyresgäst. Höganäshem gör 
installation av laddinfrastruktur vid nyproduktion och större renoveringar. 

Räddningstjänsten har monterat eluttag på fastigheten för motorvärmare och ev 
laddning, vanlig 220 v långtidsladdning. 
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MÅL 6: MINST 75 PROCENT AV KOMMUNENS EGNA 
OCH UPPHANDLADE TRANSPORTER SKA SKE MED 
FÖRNYBARA BRÄNSLEN SENAST 2025. 
 
Förtydligande: Målet gäller: förvaltningarnas och de helägda kommunala bolagens 
egna fordon, upphandlade persontransporter, upphandlade tjänster utförda med hjälp 
av lastbilar, arbetsmaskiner och liknande samt transporter av varor kommunen 
köper in. 

MÅLUPPFÖLJNING 
 

Huvudansvarig Färgbedömning Målindikator Utfall 

Kommunens egna 
fordon: respektive 
förvaltning i 
samarbete med 
fordonsansvarig. 

 

Andel av 
kommunens fordon 
som drivs med 
förnybara bränslen. 

46 % 

 

Kommentar 
Utfallet för 2020 är 46 % fordon som drivs av förnybara drivmedel, mätningen avser 
lätta fordon under 3,5 ton. De dieselfordon som vid införskaffande klassades som 
miljöfordon anses inte längre vara miljöfordon enligt statlig definition. Även om 
utvecklingen av målet inte förbättrats under året så står sig kommunens 
fordonsflotta relativt bra jämfört med andra kommuner i Sverige. 

 
 

 

 

  

Page 283 of 514



KOMMUNFULLMÄKTIGE, Åtgärdsplan till miljöprogrammet 2019-2020 27(64)

6:1 BYT UT BILAR TILL MILJÖVÄNLIGA ALTERNATIV. 
Vid nyanskaffning av personbilar skall kommunens tjänstefordonspolicy följas 
gällande val av fordon. Undantaget är när storlek eller specifik egenskap t.ex. 
lastförmåga, efterfrågas. 

 

Åtgärd ska vara 
klar Hur ska uppföljning ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Årlig redovisning av 
fordonsflottan. Bolagen 
redovisar sina fordon, 
kommunens 
fordonsansvarige 
rapporterar leasade 
bilar. Var verksamhet 
redovisar egenägda 
bilar. 

HEAB, HHM, 
HOAB, KUF, TFF, 
SBF, SOC & UTB 

 

Kommentar 
Utbyte fortsätter som planerat. När leasingavtalet går ut byts alltid bilen ut till ett 
miljövänligt fordon. I första hand gasdrivet eller eldrivet. 

 

6:2 KLIMATKOMPENSERA LOKALT FÖR DE ARBETSFORDON 
DÄR DET SAKNAS FOSSILFRIA ALTERNATIV. 
Höganäs Energi har tolv bilar som är svåra att byta ut, där snittet är 1400 mil per bil 
och år. Dessa klimatkompenserar Höganäs Energi för genom att varje år avsätta 
pengar som sedan ska investeras i klimatprojekt i kommunen. 

 

Åtgärd ska vara 
klar Hur ska uppföljning ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Årlig redogörelse av hur mycket 
pengar som har avsatts för 
lokal klimatkompensation och 
vad dessa har använts till. 

HEAB  

Kommentar 
Största enskilda satsningen på fjärrvärme har gjorts under detta år. Utbyggnation av 
fjärrvärme till den nya stadsdelen Tornlyckan. Denna utbyggnad gjordes utan 
kontrakterade kunder. En del av denna investering utgörs av medel från 
klimatkompensering för de fordon som inte kan bytas ut till fordon för 
förnyelsebara drivmedel. 
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6:3 ÖKA ANVÄNDNINGEN AV FÖRNYBARA BRÄNSLEN I 
UPPHANDLADE TJÄNSTER DÄR TRANSPORTER ÄR EN 
BETYDANDE DEL. 
Upphandlingsenheten är behjälplig gentemot ansvarig förvaltning. 
Upphandlingsenheten ska påminna, informera, vägleda om när det är möjligt/inte 
möjligt att ställa krav på förnybara bränslen. Upphandlingsenheten ska även titta på 
hur andra kommuner har gjort om det inte är proportionerligt mot uppdragets 
värde. 

 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Upphandlings-enheten 
ska årligen rapportera 
andelen centralt 
upphandlade avtal 
där transporterna 
utförs med förnybara 
bränslen. Var 
verksamhet 
rapporterar vilka krav 
de ställt på transporter 
i sina avtal. 

KLK, SOC, TFF & 
UTB 

 

Kommentar 
Miljökrav för taxi som används som skolskjuts är att dessa ska övergå till att vara 
drivna av förnybara drivmedel. Senast 2020-01-01 ska andelen personbilar, som 
används för skolskjuts med taxi, uppgå till minst 75 % drivna av förnybara 
drivmedel, t ex biogas eller el. Fordon ska som lägst uppfylla utsläppskraven 
motsvarande Euro 6. 

Då det gäller taxitransporter är minst 75 % av dessa med fordonen som drivs av 
förnybara bränslen så som HVO, elhybrid eller gas från och med maj 2020. 
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MÅL 7: MINST 30 PROCENT AV DE LIVSMEDEL 
KOMMUNEN KÖPER IN SKA VARA EKOLOGISKA SENAST 
2025. 
 
Förtydligande: Senast 2019 ska andelen ekologiska livsmedel vara 25 procent. 
Samma krav ska ställas på externa entreprenörer vid upphandling av 
kostverksamhet. 

MÅLUPPFÖLJNING 
 

Huvudansvarig Färgbedömning Målindikator Utfall 

Kostavdelningen 
samt verksamheter 
utanför 
kostavdelningen 
som köper 
livsmedel. 

 

Andel ekologiska 
livsmedel (mätt i 
kronor) i relation till 
totala mängden 
livsmedel 

27,3 % 

Kommentar 
Vi har uppnått 27 % ekologiskt. Ny livsmedelsupphandling är på gång under 2021, i 
samband med den kommer det efterfrågas fler ekologiska produkter. 

 

  

Page 286 of 514



KOMMUNFULLMÄKTIGE, Åtgärdsplan till miljöprogrammet 2019-2020 30(64)

7:1 PRIORITERA EKOLOGISKA LIVSMEDEL VID INKÖP. 
Berörda verksamheter prioriterar ekologiska produkter vid inköp av livsmedel. 
Kostenheten har som mål att uppnå 30 procent ekologiska livsmedel 2019. Höganäs 
omsorg och socialförvaltningen har som målsättning att ha 25 procent ekologisk 
kost 2019-2021. 

 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Berörda enheter 
ska årligen redovisa 
andel inköpta 
ekologiska 
livsmedel. 

HOAB, KUF, SOC & 
TFF 

 

Kommentar 
Vi har uppnått delmålet om 25 % ekologiskt 2020. Ny livsmedelsupphandling är på 
gång under 2021, i samband med den kommer det efterfrågas fler ekologiska 
produkter.  
 

7:2 VID UPPHANDLING AV VERKSAMHET SOM HANTERAR 
OCH KÖPER IN LIVSMEDEL SKALL KRAV STÄLLAS I 
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ATT MINST 25 PROCENT AV DE 
LIVSMEDEL SOM EXTERNA UTFÖRARE KÖPER IN SKA VARA 
EKOLOGISKA. 
Vid upphandling av verksamhet ska krav ställas i förfrågningsunderlag för externa 
utförare som hanterar kost/livsmedel att minst 25 procent av de livsmedel som 
externa utförare köper in ska vara ekologiska. 

 

Åtgärd ska vara 
klar Hur ska uppföljning ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Redovisa att krav har ställts i 
förfrågningsunderlaget att minst 
25 procent av de livsmedel som 
externa utförare köper in ska 
vara ekologiska. 

SOC  

Kommentar 

De förfrågningsunderlag som har upprättats har krav ställts på att minst 25 % av de 
livsmedel som externa utförare köper in ska vara ekologiska. 
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MÅL 8: KOMMUNEN SKA ARBETA AKTIVT FÖR ATT 
MINIMERA MILJÖ- OCH KLIMATPÅVERKAN VID VAL AV 
LIVSMEDEL. 
 
Förtydligande: Målet gäller från 2015 och framåt. Motsvarande krav ska ställas på 
externa entreprenörer vid upphandling av kostverksamhet. 

MÅLUPPFÖLJNING 
 

Huvudansvarig Färgbedömning 

Kostavdelningen samt verksamheter 
utanför kostavdelningen som köper 
livsmedel. 

 

 

Kommentar 
Väsentliga ändringar i val av livsmedel sker i huvudsak vid upphandlingstillfället. 
Nästa upphandling av livsmedel kommer att genomföras under 2021. Arbetet med 
att minska miljöpåverkan pågår ständigt, till exempel har andelen vegetarisk varm 
mat har ökat. 2020 fick kommunen märkningen Kranmärkt, kranvattnet i Höganäs 
fick även utmärkelsen Sveriges godaste kranvatten. 

 

  

Page 288 of 514



KOMMUNFULLMÄKTIGE, Åtgärdsplan till miljöprogrammet 2019-2020 32(64)

8:1 ARBETA AKTIVT FÖR ATT MINIMERA MILJÖ- OCH 
KLIMATPÅVERKAN VID VAL AV LIVSMEDEL. 
Berörda enheter ska aktivt arbeta för att minimera miljö- och klimatpåverkan vid val 
av livsmedel samt ställa krav om detta vid upphandling. 

Exempel på detta är: Kravspecifikation i samband med upphandling som förtydligar 
krav på livsmedel med låg miljö och klimatpåverkan, att välja MSC-märkt fisk, 
minska klimatbelastande livsmedel som till exempel nötkött och ost, öka andelen 
grönsaker och rotfrukter, säsongsanpassa livsmedel och ha helvegetariska dagar. 

Åtgärd ska vara 
klar Hur ska uppföljning ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Årligen redovisa var inköp 
av livsmedel har skett. 

HOAB, KUF, 
SOC & TFF 

 

Kommentar 
Val av livsmedel sker i huvudsak i samband med livsmedelsupphandling, nästa 
upphandlings sker 2021. Miljömedvetna val utifrån upphandlat utbud sker löpande. 

 
 

8:2 VID UPPHANDLING AV VERKSAMHET SOM HANTERAR 
KOST OCH LIVSMEDEL SKA KRAV STÄLLAS I 
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR EXTERNA UTFÖRARE ATT 
DE AKTIVT SKA ARBETA FÖR ATT MINIMERA MILJÖ- OCH 
KLIMATPÅVERKAN VID VAL AV LIVSMEDEL. 
Vid upphandling av verksamhet som hanterar kost och livsmedel ska krav ställas i 
förfrågningsunderlag för externa utförare att de aktivt ska arbeta för att minimera 
miljö- och klimatpåverkan vid val av livsmedel. 

 

Åtgärd ska 
vara klar Hur ska uppföljning ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Redovisning av att krav har ställts i 
förfrågningsunderlag till externa 
utförare som hanterar kost och 
livsmedel att de aktivt ska arbeta för 
att minimera miljö- och 
klimatpåverkan vid val av livsmedel. 

SOC  

Kommentar 
I de förfrågningsunderlag som upprättats har krav ställts på att aktörer som hanterar 
kost och livsmedel ska arbeta aktivt för att minimera miljö- och klimatpåverkan vid 
val av livsmedel. 
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8:3 KRANMÄRK HÖGANÄS KOMMUN. 
Genomför certifieringsprocess för kranmärkning av kommunens verksamheter. Om 
en verksamhet är kranmärkt betyder det att den är fri från flaskvatten.  

 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

2 020 Certifiering 
genomförd ja/nej. 

TFF  

Kommentar 
Höganäs kommun blev Kranmärkt till världsvattendagen 2020. Märkningen 
uppmärksammades en film och pressmeddelande. Märkningen innebär att vi 
prioriterar kranvatten framför vatten på flaska. I kommunens verksamheter har det 
sedan tidigare använts kranvatten i första hand, så märkningen behövde inte 
medföra större förändringar. Under hösten deltog Höganäs även i tävling om 
Sveriges godaste kranvatten. Höganäs tog hem förstapriset och kommer under de 
kommande fem åren inneha titeln Sveriges godaste kranvatten. En fantastisk 
utmärkelse med stora möjligheter att stärka vattnets värde. 
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MÅL 9: KOMMUNEN SKA MINSKA MATSVINNET INOM 
KOSTAVDELNINGENS PRODUKTIONSENHETER TILL MAX 5 
PROCENT AV INKÖPSVIKTEN. VID SERVERINGSTILLFÄLLET 
FÅR SVINNET VARA MAX 10 PROCENT. 
 
Förtydligande: Målet gäller från 2015 och framåt. Motsvarande krav ska ställas på 
externa entreprenörer vid upphandling av kostverksamhet. 

MÅLUPPFÖLJNING 
 

Huvudansvarig Färgbedömning Målindikator Utfall 

Kostavdelningen 
samt verksamheter 
utanför 
kostavdelningen 
som köper 
livsmedel. 

 

Vid 
måltidsproduktion: 
Matsvinnets andel (i 
vikt) av total 
mängd livsmedel, 
anges i procent. 

 

  

Vid 
serveringstillfället: 
Matsvinnets andel (i 
vikt) av total 
mängd livsmedel 
som serveras, anges 
i procent 

 

Kommentarer 
Kostavdelningen och skolorna jobbar regelbundet med att minska matsvinnet. 
Under 2020 har matsvinnet minskat med 4 %. 

I skolornas mottagningskök finns potential att minska matsvinnet ytterligare, 
mottagningsköken kommer ges extra fokus framöver. 
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9:1 MINSKA MATSVINNET VID SERVERINGSTILLFÄLLET OCH I 
KOMMUNENS KÖK. 
Berörda enheter som serverar mat ska arbeta för att minska matsvinnet vid 
serveringstillfället. 

Exempel på åtgärder är informationskampanjer, pedagogiska måltider, att arbeta för 
korrekt beställning av portioner och att väga matsvinnet. 

 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Berörda enheter 
ska redovisa hur de 
har arbetat för att 
minska matsvinnet 
vid 
serveringstillfället. 

HOAB, SOC, TFF & 
UTB 

 

Kommentar 
Vi jobbar regelbundet med att minska matsvinnet. Under 2020 har vi minskat 
matsvinnet med 4 %. I mottagningsköken behöver vi jobba mer med att minska 
matsvinnet.  

Det sker ett aktivt arbete med och dialog kring matsvinn och hur det kan minskas 
genom enkla medel i skolorna. Olika exempel är att lärare arbetar regelbundet i 
undervisningen med information om hur viktigt det är att inte ta mer mat än vad 
som äts, för att minska matsvinnet. Att lyfta det i ämnet hållbar utveckling, där 
matsvinn och vad man kan göra med rester eller mat med kort hållbarhet, är ett 
annat exempel. I de yngre åldrarna äter lärarna med eleverna och stöttar och 
påminner i matsituationen. Matsalar är utrustad med olika kärl för sortering och på 
så sätt kan svinnet mätas mer exakt. Personalen på skolan ser till att rätt antal 
portioner beställs. 

Barnen i förskolan får också lära sig varför man inte ska slänga mat. Det finns 
systemet Matilda där medarbetarna lägger in rätt antal portioner för hur många som 
ska äta på respektive dag. Måltiderna sker med närvarande vuxna som vägleder 
barnen i hur mycket mat de ska ta. Barnen uppmanas att ta mindre portioner och 
istället ta fler gånger än att ta en stor portion från början. 
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9:2 VID UPPHANDLING AV VERKSAMHET SOM SERVERAR 
MAT SKA MOTSVARANDE KRAV STÄLLAS I 
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET FÖR EXTERNA UTFÖRARE. 
Vid upphandling av verksamhet som serverar mat ska motsvarande krav ställas i 
förfrågningsunderlaget för externa utförare. 

 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Redovisning av att 
motsvarande krav 
har ställts i 
förfrågningsunderlag 
till externa utförare 
som serverar mat i 
sin verksamhet 

SOC  

Kommentar 
Vid upphandling av verksamhet som ska servera mat ställs kravet om minska 
matsvinn vid serveringstillfällen i förfrågningsunderlaget. 
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MÅL 10: KOMMUNEN SKA ARBETA AKTIVT FÖR ATT 
SKAPA EN GIFTFRI VARDAG, MED SÄRSKILT FOKUS PÅ 
BARN OCH UNGA. 
 
Förtydligande: Målet gäller från 2015 och framåt. 

MÅLUPPFÖLJNING 
 

Huvudansvarig Färgbedömning 

Huvudansvarig för genomförande: Alla 
förvaltningar och helägda kommunala 
bolag har ett ansvar för genomförande 

 

Kommentar 
Åtgärder kopplat till målet finns på flera förvaltningar. Arbete med utfasning av 
giftiga material i skola och omsorg går framåt, arbetet har dock begränsats något av 
pågående pandemi. Vid byggnation och renovering används byggvarubedömningen 
för att säkerställa bra materialval. Allmän platsmark sköts utan kemisk bekämpning. 
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10:1 ANVÄNDA SYSTEMET BYGGVARUBEDÖMNING I 
NYPRODUKTION OCH RENOVERING. 
All material som används i fastigheterna skall vara av lägst klass GUL enligt 
byggvarubedömningen 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Utfallet rapporteras 
årligen per projekt. 

HHM & TFF  

Kommentar 
Systemet används i Teknik och fastighetsförvaltningens och Höganäshems 
verksamheter.  
 

10:2 SKAPA EN GIFTFRI MILJÖ MED SÄRSKILT FOKUS PÅ 
BARN OCH UNGA. 
Berörda verksamheter ska aktiv arbeta för att skapa giftfri miljö, i exempelvis 
förskolor, skolor väntrum och LSS-boenden, genom att byta ut gamla plastsaker till 
nya giftfria produkter, leksaker etcetara. 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Berörd verksamhet 
ska årligen redovisa 
hur de har arbetat 
med att skapa en 
giftfri miljö. 

HOAB & SOC  

Kommentar 

Städning inom samtliga verksamheter utförs med miljövänliga produkter enligt 
upphandlat avtal. De väntrum som finns i berörda verksamheter bedöms vara en 
giftfri miljö. Inom verksamheten barn, ungdom och familjeenheten har alla gamla 
plastmattor blivit utbytta. Det finns en medvetenhet vid inköp av produkter. 
Höganäshem använder bara mekanisk bekämpning av ogräs och verkar för en giftfri 
miljö i utemiljöer och lekplatser. 
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10:3 SÄKERSTÄLLA ATT BYTET AV KONSTGRÄSPLANER VID 
BEHOV SKER MED LÄGSTA MÖJLIGA MILJÖPÅVERKAN. 
Kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte med andra kommuner för att säkerställa 
att vi väljer det bästa alternativet vid nödvändigt utbyte av konstgräsplaner i 
framtiden. 

 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Genom årlig 
redogörelse av vad 
som gjorts. 

KUF & TFF  

Kommentar 
Vi följer utvecklingen av alternativa materialval för framtida byte av de befintliga 
konstgräsplanerna i Lerberget och Viken. Målet hanterar emellertid inte plastläckage 
under konstgräsplanernas normala användning 

 

10:4 SKÖTA ALLMÄN PLATSMARK UTAN KEMISK 
BEKÄMPNING. 
Sköta allmän platsmark utan kemisk bekämpning inom löpande drift med undantag 
för invasiva arter. 

 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Rapportera 
kemiskanvändning 
inom löpande drift 
på allmän plats. 

SBF  

Kommentar 
Kemisk bekämpning används inte för allmän platsmark. Bekämpning av invasiva 
arter är undantaget, till exempel bekämpning av parkslide. 

 

  

Page 296 of 514



KOMMUNFULLMÄKTIGE, Åtgärdsplan till miljöprogrammet 2019-2020 40(64)

10:5 GÖRA FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE 
HANDLINGSPLAN FÖR UTFASNING AV GIFTIGA MATERIAL 
Upprätta förvaltningsövergripande handlingsplan baserad på aktuell forskning och 
respektive skolområdes handlingsplaner. Genomföra utfasning av giftigt material i 
linje med verksamhetens prioriteringar utifrån den förvaltningsövergripande 
handlingsplanen och skolområdets handlingsplan. 

 

Åtgärd ska vara 
klar Hur ska uppföljning ske Ansvar Färgbedömning 

2 021 

Det ska finnas en 
förvaltningsövergripande 
handlingsplan för att skapa en 
giftfrivardag. Årlig beskrivning av 
åtgärder som genomförts på 
respektive skola/förskola. 

UTB  

Kommentar 
Den förvaltningsövergripande planen är kommunicerad till medarbetarna. Utifrån 
denna plan har skolområden tagit fram åtgärder för att säkerställa giftfria miljöer. 
Giftfria material köps in och utrensning av leksaker sker regelbundet. Hantering av 
kemikalier i undervisning på Kullagymnasiet har kontrollerats och godkänts av 
Arbetsmiljöverket. 
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MÅL 11: SENAST 2025 SKA ALLA KOMMUNENS 
BYGGPROJEKT VARA MILJÖANPASSADE GENOM 
CERTIFIERING, STANDARDISERING ELLER LIKNANDE. 
 
Förtydligande: Senast 2020 ska minst ett av teknik- och fastighetsförvaltningens 
byggprojekt, samt minst ett av Höganäshems byggprojekt vara miljöanpassade genom 
certifiering eller standardisering eller liknande. Exempel på certifiering eller 
standarder för hållbart byggande är Miljöbyggnad, LEED och BREEAM. 

MÅLUPPFÖLJNING 

Huvudansvarig Färgbedömning 

Teknik- och fastighetsförvaltningen och 
Höganäshem.  

Kommentar 
Arbetet går enligt plan. Höganäshem har erhållit certifieringen Miljöbyggnad silver 
för byggnaderna på området Månstorp 35, Löparen 2 och Kulan 2. Med beslutade 
åtgärder kommer inte samtliga byggprojekt vara miljöanpassade genom certifiering 
till år 2025 och målet uppnås inte. inför 2021 justeras målformuleringen för att 
möjliggöra för fler åtgärder för miljöanpassning. 
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11:1 NYBYGGNAD AV YTTERLIGARE FASTIGHETER ENLIGT 
MILJÖBYGGNAD LÄGST KLASS SILVER. 
Ställa krav och certifiera byggnaderna utifrån detta. 

 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Uppfyller kraven 
ja/nej, Certifiering 
ja/nej. 

HHM  

Kommentar 
Miljöbyggnad övervägs och beslut fattas vid varje nyproduktion. 2020 har Månstorp 
35, Löparen 2, Kulan 2 certifierats enligt Miljöbyggnad Silver. 
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MÅL 12: VID ANSKAFFNING AV VAROR, TJÄNSTER OCH 
BYGGENTREPRENADER SKA DET STÄLLAS MILJÖMÄSSIGT 
RELEVANTA OCH UPPFÖLJNINGSBARA KRAV. 
 
Förtydligande: Målet gäller från 2015 och framåt. Exempel på ”miljömässigt 
relevanta krav” kan vara krav på farliga ämnen som inte får finnas i produkten, 
krav på energieffektivitet och krav på resurshushållning. Även byggkoncessioner ska 
omfattas av dessa krav. 

MÅLUPPFÖLJNING 
Huvudansvarig Färgbedömning 

Alla förvaltningar och helägda 
kommunala bolag har ett ansvar för 
genomförande. 

 

Kommentar 
Upphandlingsenheten har implementerat arbetsmetod där kommande 
upphandlingar kartläggs och utvärderas efter möjligheter att ställa hållbarhetskrav. 
utvärderingen sker i samverkan mellan upphandlande enhet, upphandlingsenheten 
och hållbarhetsutvecklaren. Metoden har fungerat bra och flera upphandlingar med 
möjlighet till hållbarhetskrav har identifierats. Det kvarstår emellertid uppföljning av 
ställda krav i befintliga upphandlingar och ytterligare upphandlingar kan omfattas av 
hållbarhetskrav. 

  

Page 300 of 514



KOMMUNFULLMÄKTIGE, Åtgärdsplan till miljöprogrammet 2019-2020 44(64)

12:1 STÄLLA MILJÖKRAV I UPPHANDLING. 
Vid nya upphandlingar ska miljömässigt relevanta och uppföljningsbara krav ställas 

 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Redovisning av 
vilka miljökrav som 
har ställts under 
året och hur kontroll 
har skett. 

HEAB, HHM, HOAB, 
KLK, KUF, SBF, TFF & 
UTB 

 

Kommentar 
Kommunledningskontoret analyserar kommande behov av upphandlingar och 
uppmanar samt föreslår miljökrav vid de upphandlingar krav är möjliga samt 
relevanta. Koncernövergripande arbetsgrupp för upphandling och inköpsansvariga 
finns samlad och träffas vid ett par tillfällen per år. 

 

12:2 UTBILDNING AV ANSTÄLLDA SOM UPPHANDLAR ELLER 
KÖPER IN 
VAROR OCH TJÄNSTER. 
Upphandlingsenheten erbjuder verksamheterna utbildningar dels genom kortare 
utbildningspass ute hos enheterna, dels genom centrala utbildningar 

 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Upphandlings-enheten 
redovisar årligen vilka 
utbildningar som 
genomförts. 

KLK  

Kommentar 
Genomförandet av åtgärden har hindrats av restriktioner kopplade till Covid-19. 
Åtgärden lyfts upp igen när verksamheterna inte påverkas av pandemin. 

 

  

Page 301 of 514



KOMMUNFULLMÄKTIGE, Åtgärdsplan till miljöprogrammet 2019-2020 45(64)

12:3 MINSKA ANVÄNDNINGEN AV PLAST I KOMMUNENS 
VERKSAMHETER. 
En nulägesanalys och en plan för minskad användning av plast i kommunens 
verksamheter tas fram. Planen ska vara färdig under 2020 och implementeras under 
2020-2021 

 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

En nulägesanalys 
och en plan för 
minskad 
användning av 
plast i kommunens 
verksamheter tas 
fram. 

KLK  

Kommentar 
Nulägesanalys och plan för minskad plastanvändning är påbörjad men inte klar. Men 
det pågår initiativ i organisationen, under året har teknik och fastighetsförvaltningen 
startat ett projekt för minskad plastanvändning inom städavdelningen där sopkorgar 
används utan plastpåsar. Liknande projekt har genomförts i andra kommuner med 
lyckat resultat. 

 

12:4 TA FRAM OCH IMPLEMENTERA ETT STYRDOKUMENT 
FÖR HUR KOMMUNEN SKA ARBETA MED HÅLLBARA 
INKÖPSPROCESSER. 
Hållbara inköpsprocesser inkluderar såväl hur processerna för upphandling och 
inköp fungerar, hur organisationen ser ut, avtalstrohet, utbildning, ambitionsnivå på 
hållbarhetskrav, hur kraven följs upp. Åtgärden handlar om att ta fram ett 
kommunövergripande styrdokument 

 

Åtgärd ska vara 
klar Hur ska uppföljning ske Ansvar Färgbedömning 

2 019 
När planen är framtagen när 
åtgärden klar. Planen ska 
därefter implementeras. 

KLK, SBF, 
TFF & UTB 

 

Kommentar 
Styrdokument är framtagna och arbete med hållbarhetskrav i inköpsprocesser är 
påbörjade. Arbetet med hållbarhetskrav i upphandlingar är en långsam och 
omfattande process som kommer att ta lång tid att uppnå i alla delar av koncernens 
verksamheter. 
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MÅL 13: KOMMUNEN SKA ARBETA AKTIVT FÖR ATT GOD 
EKOLOGISK STATUS UPPNÅS I GÖRSLÖVSÅN, 
ODERBÄCKEN, ÖRESUND OCH SKÄLDERVIKEN ENLIGT 
VATTENDIREKTIVET. 
 

MÅLUPPFÖLJNING 
Huvudansvarig Färgbedömning Målindikator Utfall 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
och teknik- och 
fastighetsförvaltningen 

 
Ekologisk 
status i 
Görslövsån 

Otillfredsställande 

  
Ekologisk 
status i 
Oderbäcken 

Dålig 

  
Ekologisk 
status i 
Öresund. 

God 

  
Ekologisk 
status i 
Skälderviken. 

God 

Kommentar 
Konsultutredning för att undersöka möjliga åtgärder som kan förbättra den 
ekologiska statusen i kommunens sötvattensförekomster har inte genomförts. 
Förfrågan om att utföra uppdraget har diskuterats med ett par relevanta 
konsultbolag under året samverkan med grannkommun i frågan har också lyfts som 
en möjlighet då Görslövsån är ett kommunöverskridande vattendrag. 
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13:1 DELTA I PROJEKT SOM SYFTAR TILL ATT FÖRBÄTTRA DEN 
EKOLOGISKA STATUSEN I BÄCKAR OCH HAV. 
I de fall kommunen kommer att driva projekt som syftar till att förbättra den 
ekologiska statusen i bäckar och hav ska miljöavdelningen delta i dem. 

 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Årlig uppföljning av 
vilka projekt som 
drivs och hur 
miljöavdelningen 
har bidragit till dem. 

SBF/KLK  

Kommentar 
Kommunen har inte deltagit i projekt som syftar till att förbättra den ekologiska 
statusen i bäckar och hav. 

 

13:2 UNDERSÖK POTENTIELLA ÅTGÄRDER FÖR ATT 
FÖRBÄTTRA DEN EKOLOGISKA STATUSEN I GÖRSLÖVSÅN. 
Upphandla en konsult för att undersöka potentiella åtgärder för att förbättra den 
ekologiska statusen i Görslövsån. 

 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

2 021 Utredning 
genomförd. 

SBF  

Kommentar 
Konsultuppdrag för att undersöka potentiella åtgärder för att förbättra den 
ekologiska statusen i Görslövsån beställdes inte under 2020. Behovet av utredningen 
kvarstår och utgör första steget i arbetet med detta mål, planeras genomföras under 
2021. 
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MÅL 14: KOMMUNEN SKA ARBETA AKTIVT FÖR ATT NYA 
VÅTMARKER ANLÄGGS I ODLINGSLANDSKAPET. 
 
Förtydligande: Målet gäller från 2015 och framåt. 

MÅLUPPFÖLJNING 
Huvudansvarig Färgbedömning 

Huvudansvarig: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och 
teknik- och fastighetsförvaltningen. 

 

Kommentar 
Inga åtgärder kopplade till målet har genomförts. Tidigare år har det genomförts 
dialog med markägare om kommunal medfinansiering för tre våtmarker. Medel har 
avsatts för medfinansiering av våtmarker men dialogen resulterade inte i några 
inkomna ansökningar eller nya våtmarker. Andra metoder för att uppnå syftet med 
målet undersöks. 
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MÅL 15: KOMMUNEN SKA ARBETA AKTIVT FÖR ATT 
INRÄTTA SKYDDSZONER UTMED VATTENDRAGEN. 
 
Förtydligande: Målet gäller från 2015 och framåt. 

MÅLUPPFÖLJNING 
Huvudansvarig Färgbedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
samarbete med teknik- och 
fastighetsförvaltningen. 

 

Kommentar 
Skyddszoner finns utmed merparten av vattendragen. däremot är skyddszonerna inte 
ändamålsenligt utformade, arbete med att förändra skyddszonernas utformning 
hindras av svag rådighet över markerna. 

Till målet finns inga beslutade åtgärder. 
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MÅL 16: SENAST 2025 SKA SAMTLIGA ENSKILDA 
AVLOPP MINST UPPFYLLA KRAVEN I 
NATURVÅRDSVERKETS ALLMÄNNA RÅD, NFS 2006:7. 
 
Förtydligande: Målet gäller den geografiska kommunen. 

MÅLUPPFÖLJNING 
Huvudansvarig Färgbedömning Målindikator Utfall 

Miljöavdelningen  

And el enskilda 
avlopp som minst 
uppfyller kraven i 
NFS 2006:7 

30 % 

Kommentar 
Till målet hör endast en åtgärd (16:1) som handlar om tillsyn av enskilda avlopp. 
Målindikatorn är något missvisande. Trenden i Höganäs är att enskilda avlopp 
ersätts av anslutningar till kommunala avloppsnätet, uppföljningen av detta mål blir 
då något missvisande när totalantalet enskilda avlopp förändras över tid. 

Miljöavdelningen har arbetat efter de riktlinjer kring enskilda avlopp som 
miljötillsynsnämnden antog 2019. Prioriteringen har varit att först åtgärda de avlopp 
som har sämst rening. Detta arbete har varit mycket lyckat då det i december 2020 
endast återstår ett fåtal enskilda avlopp med direktutsläpp som inte har någon 
åtgärdsplan (till exempel kommande enskild- eller gruppanslutning till kommunalt 
avlopp eller redan beslutade tillstånd). I jämförelse med de flesta kommuner, är det 
en otroligt låg siffra. Miljöavdelningen har också startat ett projekt för att se till att 
reningen på de 150 minireningsverk som finns i kommunen fungerar optimalt. 

Slutsatsen är alltså att miljöavdelningens arbete gjort stor skillnad i miljöpåverkan, 
även om andelen enskilda avlopp som minst uppfyller kraven i NFS 2006:7 borde 
vara högre (37% dec 2020). 

  

Page 307 of 514



KOMMUNFULLMÄKTIGE, Åtgärdsplan till miljöprogrammet 2019-2020 51(64)

MÅL 17: SENAST 2019 SKA DET FINNAS TYDLIGA 
RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV 
BEKÄMPNINGSMEDEL PÅ KOMMUNÄGD MARK. 
 

MÅLUPPFÖLJNING 

Kommentar 

Riktlinjer är framtagna och implementerade. 

 

Huvudansvarig Färgbedömning Målindikator Utfall 

Teknik- och 
fastighetsförvaltningen 
i samarbete med 
exploateringsingenjör 
och 
stadsmiljöavdelningen 

 
Nya riktlinjer 
beslutade Genomfört 
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MÅL 18: KOMMUNEN SKA FÖRBÄTTRA 
FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR EKOSYSTEMTJÄNSTER VID 
PLANERING OCH DRIFT. 
 

MÅLUPPFÖLJNING 
Huvudansvarig Färgbedömning 

Huvudansvarig: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och 
teknik- och fastighetsförvaltningen. 

 

Kommentar 
Arbetet med att förbättra förutsättningarna för ekosystemtjänster går framåt. På 
samhällbyggnadsförvaltningen finns kompetens och avsatta resurser för arbete med 
ekosystemtjänster. Att ta fram en utvecklingsplan enligt åtgärd i åtgärdsplanen har 
inte bedömts som prioriterat. Det är mer värdefullt med kompetensutveckling 
internt. Under året har åtgärder genomförts, till exempel anläggning av 
blomsterängar på tidigare artfattiga gräsytor. Under 2021 kommer ytterligare ett antal 
ytor att anläggas. Höganäshem har genomfört trädplanteringar, men har inte tagit 
fram övergripande plan för ekosystemtjänster och biologisk mångfald. 
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18:1 ARBETA MED BIOLOGISK MÅNGFALD OCH 
EKOSYSTEMTJÄNSTER. 
Höganäshem tar fram en handlingsplan över hur viska arbeta med biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster under 2018. Ett exempel är att låta hyresgästerna 
adoptera bikupor. Under 2019-2021 ska aktiviteter enligt planen genomföras. 

 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Följa upp att 
aktiviteter enligt 
planen har 
genomförts. 

HHM  

Kommentar 
Övergripande plan saknas. Punktinsatser genomförs bland annat trädplanteringar. 
 

 

18:2 TA FRAM UTVECKLINGSPLAN FÖR 
EKOSYSTEMTJÄNSTER. 
Öka kompetensen inom ekosystemtjänster. Samarbeta med andra avdelningar inom 
samma område och ta fram utvecklingsplan för ekosystemtjänster. 

 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

2 020 Plan framtagen. SBF  

Kommentar 
Det finns resurser avsatta för arbete med ekosystemtjänster. En av medarbetarna har 
skaffat sig den kompetens som behövs för att kunna vidareutbilda internt. Nästa 
steg är en implementeringsfas i detaljplaner och markdrift. Redan nu har pilotprojekt 
genomförts i skarpt läge, exempelvis med blomsterängar. Hittills har två 
blomsterängar anlagts, på tidigare artfattiga gräsytor. Under 2021 kommer ytterligare 
ett antal ytor att anläggas. 

Page 310 of 514



KOMMUNFULLMÄKTIGE, Åtgärdsplan till miljöprogrammet 2019-2020 54(64)

MÅL 19: VID NYEXPLOATERING SKA KOMMUNEN 
SÄKRA RETRÄTTVÄGAR FÖR FLORA OCH FAUNA MED 
ANLEDNING AV FRAMTIDA FÖRÄNDRING AV 
STRANDLINJEN. 
 
Förtydligande: Klimatförändringarna kan innebära att strandmiljöerna eroderar och 
översvämmas, vilket förändrar strandlinjen. Målet gäller från 2015 och framåt. 

MÅLUPPFÖLJNING 
 

Huvudansvarig Färgbedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Kommentar 

Säkra reträttvägar med bestämmelser om natur- eller parkmark tas upp i mall för 
behovsbedömning i planprocessen. Detta har dock inte varit aktuellt i någon 
detaljplan under 2020. 

 
 

  

Page 311 of 514



KOMMUNFULLMÄKTIGE, Åtgärdsplan till miljöprogrammet 2019-2020 55(64)

19:1 VID DETALJPLANELÄGGNING SÄKRA RETRÄTTVÄG 
MED BESTÄMMELSER OM NATUR- ELLER PARKMARK. 
Ta med det som en punkt under behovsbedömningen. 

 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

SBF redovisar 
årligen i vilka 
detaljplaner 
bestämmelser om 
park och natur har 
förts in i syfte att 
säkrare trättvägar. 

SBF  

Kommentar 
Säkra reträttvägar med bestämmelser om natur- eller parkmark tas upp i mall för 
behovsbedömning i planprocessen. Detta har dock inte varit aktuellt i någon 
detaljplan under 2020. 
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MÅL 20: KOMMUNEN SKA UTBILDA OCH ENGAGERA 
SINA ANSTÄLLDA TILL ETT AKTIVT MILJÖARBETE. 
 

MÅLUPPFÖLJNING 
 

Huvudansvarig Färgbedömning 

Alla förvaltningar och helägda 
kommunala bolag har ett ansvar för 
genomförande. Centrala satsningar 
samordnas av hållbarhetsutvecklaren. 

 

Kommentar 
Arbetet med att engagera anställda går framåt men har i viss mån hindrats av 
rådande pandemi. Under året har fokus från kommunledningskontoret varit på att 
skapa delaktighet i revideringen av miljöprogrammets mål och åtgärder på 
förvaltningar och enheter. Höganäshem har genomfört miljödiplomering och 
utbildat nyanställda. Höganäs omsorg medverkar i projekt om att minska på 
avfallsmängderna på ett vårdboende, projektet drivs av NSR och har tyvärr inte 
kunnat starta som planerat på grund av pandemin. Skolorna och 
utbildningsförvaltningen har engagerade medarbetare, förvaltningen har ombud, 
fokusgrupp och rektorer som särskilt arbetar med miljö. Medarbetare har inte fått 
riktad utbildning om miljöprogrammet under året på grund av Covid-19. 
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20:1 ÖKA PERSONALENS MILJÖKOMPETENS OCH KUNSKAP 
OM MILJÖPROGRAMMET SAMT HUR MILJÖARBETE KAN 
BEDRIVAS I DET DAGLIGA ARBETET. 
Alla verksamheter ska kontinuerligt arbeta med kompetensutveckling på 
miljöområdet som är kopplad till respektive yrkesroll. Andra åtgärder handlar om att 
utse miljöombud, informera om miljöprogrammet och att lyfta miljöfrågor på APT. 

 

Åtgärd ska vara 
klar Hur ska uppföljning ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Redovisa utbildningar 
som personal har 
genomgått. Redovisa 
utsedda miljöombud. 

HOAB, KLK, 
KUF, RTJ, SBF, 
SOC,TFF & UTB 

 

Kommentar 
Under året har fokus varit på revidering av miljöprogrammets mål och åtgärder. 
Hållbarhetsutvecklaren har tillsammans med berörda förvaltningar och avdelningar 
arbetat fram förslag till reviderade målformuleringar och åtgärder för perioden 2021-
23. arbetet har gett organisationen en ökad kunskap om miljöprogrammet och 
respektive enhets kopplingar till miljöprogrammet. 

Ett par utbildningar för anställda har behövt ställas in under rådande pandemi och 
arbetet har i viss mån fått stå tillbaka till förmån för arbete med att hantera 
pandemin. Det finns ett stort engagemang hos anställda i kommunen. Under året 
startades ett projekt för att minska på avfallsmängderna på Väsby hemmet 
tillsammans med NSR. 

 

20:2 MILJÖDIPLOMERING AV HÖGANÄSHEM. 
Miljödiplomeringen är genomförd hösten 2015. framöver ska diplomeringen 
efterlevas och revideras varje år. En del av diplomeringen är utbildning av nyanställd 
personal 

 

Åtgärd ska vara 
klar Hur ska uppföljning ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Redogöra för revision av 
diplomeringen. Utbildning 
nya anställda uppföljs 
internt. 

HHM  

Kommentar 
Miljödiplomering genomförd 2020. Utbildning för nyanställda genomförd. 
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MÅL 21: KOMMUNEN SKA ENGAGERA ANDRA 
ARBETSGIVARE, FÖRETAG OCH FÖRENINGAR I DEN 
GEOGRAFISKA KOMMUNEN ATT GENOMFÖRA 
MILJÖINRIKTADE PROJEKT. 

MÅLUPPFÖLJNING 
Huvudansvarig Färgbedömning 

Näringslivsavdelningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen  

Kommentarer 
Arbetet med målet har gått framåt även om en del åtgärder inte har kunnat 
genomföras på grund av rådande pandemi. 

Kommunen delade ut miljöstipendium till Höganäs Makerspace, stipendiet är ett 
verktyg för att uppmärksamma det miljöarbete som kommunens företag och 
intresseorganisationer bedriver. Näringslivsavdelningen har bidragit med medel till 
miljöbron som har genomfört fyra projekt. Kullasparris fick tre projektarbeten 
gjorda under året och ett arbete gjordes åt Simsalabim förvandlingsdesign och NSR 
med fokus på återbruk. Höganäs Energi och Höganäshem AB sponsrar föreningar i 
kommunen. Ett aktivt miljöarbete i föreningarna är krav för att motta sponsring. 
Kultur och fritidsförvaltningen har på grund av att planerade evenemang ställts in 
inte arbetat med miljöanpassade evenemang. Arbetet återupptas när evenemang 
arrangeras i kommunen igen. 
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21:1 VÄRDERA MILJÖARBETE VID SPONSRING. 
Vid sponsring skall bidragssökande organisation kunna redovisa sitt miljöarbete för 
att vara aktuella som bidragstagare. 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Årlig redovisning av 
sponsringstagare 
och verifiering av 
deras miljöarbete. 

HEAB & HHM  

Kommentar 
Vid sponsring ställer vi krav att klubben eller föreningen har ett engagerat synsätt 
och ett dokumenterat miljöarbete. Miljöarbetet följs upp årligen. Höganäs energi 
sponsrade föreningar med 220 000 kr år 2020. 

Bidragstagande föreningar vidtar olika miljöåtgärder, men några exempel är 
samåkning, elgräsklippare, manuell ogräsbekämpning och second hand verksamhet. 

 

21:2 BIDRA MED MEDEL TILL MILJÖBRON. 
Näringslivsavdelningen bidrar med medel till Miljöbron för att de ska kunna stötta 
och utveckla företag i Höganäs Kullabygden genom studentprojekt med fokus på 
framtidens hållbara samhälle. 

Åtgärd ska 
vara klar Hur ska uppföljning ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Årlig redovisning av medel tilldelade 
Miljöbron samt antal företag som 
Miljöbron arbetat med. Målsättningen 
är 20 tkr respektive 4 företag per år 

KLK  

Kommentar 
Näringslivsavdelningen har bidragit med medel till miljöbron som har genomfört 
fyra projekt. Kullasparris fick tre projektarbeten gjorda under året och ett arbete 
gjordes åt Simsalabim förvandlingsdesign och NSR med fokus på återbruk. 

Studenter har under året hjälpt Kullasparris med nya infallsvinklar kring hur de kan 
jobba med sin externa kommunikation och de har även fått hjälp att sammanställa 
en receptbank där råvaror från gården står i fokus. Under hösten har Kullasparris 
också fått hjälp av studenter som utvecklat nya produkter av företagets sparris och 
sockermajs för ett minskade avfallsmängder. Under året har även 
kommunledningskontoret bidragit med medel till miljöbron för att genomföra 
miljöutredning åt teknik och fastighetsförvaltningen. Målsättningen att fyra olika 
företag ska få hjälp via miljöbron uppnåddes ju inte, dock gjordes fyra arbeten till två 
olika företag plus arbete för kommunen 
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21:3 FRÄMJA HÅLLBAR TURISMNÄRING. 

Näringslivsavdelningen är involverad och delaktig i Länsstyrelsens projekt 
”Kullaberg en hållbar destination” där utbildningen ”kompetensutveckling för 
besöksnäringsföretag på Kullaberg med fokus på hållbarhet” ingår. 

 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

2 019 

Årlig redovisning av 
hur många 
näringsidkare som 
har deltagit i 
utbildningen. 
Målsättningen är 20 
deltagare. 

KLK  

Kommentar 
Näringslivsavdelningen är involverad och delaktig i Länsstyrelsens projekt 
”Kullaberg en hållbar destination”. 
 

21:4 MÖJLIGHET TILL MILJÖANPASSADE EVENEMANG I 
SAMVERKAN MED FÖRENINGSLIV OCH FÖRETAG. 
Framtagande av separat taxa vid miljöanpassade evenemang. Framtagande av 
checklista för miljöåtgärder som ger reducerad taxa. Informera intressenter att 
möjligheten finns till reducerad taxa mot miljöåtgärder. 

Åtgärd ska 
vara klar Hur ska uppföljning ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Att vi har skapat förutsättningar för att 
intressenter ska kunna genomföra 
miljöanpassade evenemang. 

KUF  

Kommentar:  
På grund av pandemin har nästan alla evenemang bokats av och detta arbete har inte 
prioriterats. 
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MÅL 22: KOMMUNEN SKA INFORMERA OCH 
ENGAGERA INVÅNARNA TILL EN MILJÖMEDVETEN 
LIVSSTIL. 
 

MÅLUPPFÖLJNING 
Huvudansvarig Färgbedömning 

Alla förvaltningar och helägda 
kommunala bolag har ett ansvar för 
genomförande. 
Kommunikationsavdelningen samordnar. 

 

Kommentar 
Information och aktiviteter till invånare har försvårats eller uteblivit under året på 
grund av pandemin. Aktiviteter under Earth Week i slutet av mars fick ställas in på 
grund av nationella restriktioner, arbetet återupptas när det är möjligt. Arbete med 
barn och ungas engagemang har emellertid gått bra. Det finns ett växande intresse 
för återbruk på skolorna och under året har ett projekt för att lära elever om globala 
målen startats. I projektet får elever lära sig om globala målen på Kullaberg. I 
samarbete med länsstyrelsen och Kullabergsguiderna har ett utbildningsmaterial satts 
ihop med lärande övningar på naturrum och grottvandring på Kullaberg. 
Skolområde och förskolor arbetar med hållbar utveckling på olika sätt. Exempelvis 
använder ett skolområde Skolverkets modul "Hållbar utveckling" där de arbetar med 
hållbarhet ur ekonomiskt-, socialt- och miljöperspektiv.  Det görs en plan för hållbar 
värld i ett F-9 perspektiv med en röd tråd genom hela arbetet. Ett långsiktigt arbete 
som sker på hela skolområdet och engagerar alla barn, elever och personal. 
Höganäshem driver ett utvecklingsprojekt tillsammans med NSR för att förbättra 
källsorteringen i flerfamiljsfastigheter. 
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22:1 INFORMERA OCH ENGAGERA INVÅNARNA TILL EN 
MILJÖMEDVETEN LIVSSTIL. 
Informera om verksamheternas pågående miljöarbete samt engagera invånarna, 
kunder, hyresgäster och brukare till en miljömedveten livsstil. Exempel på åtgärder 
är: informera om energirådgivning, energibesparingsåtgärder, källsortering, 
färdtjänst, och vatten och avloppsfrågor samt att uppmärksamma Earth hour. 

Exempel på externa kanaler är: artiklar i HK Magasinet, nyheter på hemsidan, inlägg 
i olika sociala medier, e-postkampanj, film med miljötema och som en del i en 
eventuell nyinflyttaddag. Exempel på interna kanaler är: nyheter på arbetsnätet, e-
postkampanj och film med miljötema. 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Årligen redovisa 
informationsinsatser 
om pågående 
miljöarbete. 

HEAB, HHM, HOAB, 
KLK, KUF, SBF, SOC 
& TFF 

 

Kommentar 
Många aktiviteter för att engagera och informera invånare har genomförts under 
året. Höganäshem har ett källsorteringsprojekt för att öka källsorteringen, 
biblioteken har haft utställningar, skyltningar och föreläsningar för att engagera och 
sprida kunskap för en miljömedveten livsstil. i samhällsplaneringen kommuniceras 
stadsbyggnadsambitioner som syftar till att underlätta en miljömedveten livsstil. 

På grund av pandemin har information och aktiviteter till invånare har försvårats 
eller uteblivit under året. Planerade aktiviteter under Earth Week i slutet av mars fick 
ställas in på grund av nationella restriktioner, arbetet åretupptas när det är möjligt. 
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22.2 UNDERVISA BARN OCH ELEVER FÖR ATT ENGAGERA 
DEM TILL EN MILJÖMEDVETEN LIVSSTIL. 
I linje med gällande läroplaner genomförs undervisning i syfte att barn och elever 
skapar en förståelse för hur naturens olika kretslopp och människor, natur och 
samhälle påverkar varandra. På olika sätt sprida information om det miljöarbete som 
pågår i verksamheterna till vårdnadshavare. 

 

Åtgärd ska vara 
klar 

Hur ska uppföljning 
ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 
löpande 

Årlig beskrivning av 
förskolechef/rektor. 

UTB  

Kommentar 
I linje med gällande läroplaner genomförs undervisning för att engagera barn och 
elever till en miljömedveten livsstil. Följande är exempel från rektorers 
beskrivningar. 

Förskolor arbetar med mål utifrån hållbar utveckling på olika sätt, undervisningen 
anpassas utifrån ålder på barnen. En stor del av undervisningen är kring 
sopsortering, djur och att vara rädda om naturen. Syftet är att öka barnens förståelse 
för hur människor, djur och natur påverkar varandra. Vårdnadshavare involveras på 
olika sätt bland annat genom uppdrag hemma eller dokumentation. En miljöförskola 
och arbetar utifrån Grön flagg mål. Det påverkar även andra förskolorna positivt. 

Ett skolområde beskriver hur den utifrån Skolverkets modul "Hållbar utveckling" 
arbetar med hållbarhet ur tre perspektiv, ekonomiskt, socialt och ur ett 
miljöperspektiv.  Det görs en plan för hållbar värld i ett F-9 perspektiv med en röd 
tråd genom hela arbetet. Detta är ett långsiktigt arbete som sker på hela skolområdet 
och det ska engagera alla barn, elever och personal. 

Ett annat skolområde skriver fram hur man sopsorterar tillsammans med barn och 
elever. Åk 1-3 har involverat elevernas föräldrar genom att räkna antal kg sopor som 
slängs och vilka sopor som slängs i familjen under en vecka. Förskola, fritids och åk 
1-3 återvinner gamla saker och skapar nytt både i innemiljön och utemiljön. Det ger 
det gamla nya användningsområden och förlänger livstiden och barnen ser 
sambandet och nyttan av återbruk. Skolan har en monter som heter -Jag har städat 
mitt rum! Är det något du vill ha? Syftet är att lära elever att inte kasta utan återbruka 
för att förlänga livstiden och skapa ett långsammare kretslopp. 

En förskoleenhet har under året starta en återbruksateljé. Genom kontakter med 
lokala företag har olika typer av spillmaterial samlats in. Naturmaterial från årstiden 
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finns också till hands. Barn besöker ateljén varje vecka för att arbeta med kreativ 
lärprocesser. 

Elever i årskurs 4 har haft återkommande besök av "Mitt hav". Detta är ett Leader 
projekt som vill skapa ett stort intresse, engagemang och kunskap kring kustvatten 
och havsmiljön i området. Eleverna fick undervisning i hur människor påverkar 
naturen/haven och vad det innebär för hållbar utveckling och vilket ansvar 
människan har när naturen utnyttjas. 

Exempel från ett högstadium är att alla i åk 7 har varit på Kullaberg och besök 
Naturum där de lärt sig om och fått diskutera de globala målen. Eleverna fick även 
en naturupplevelse vilket var mycket uppskattat. Detta besök genomfördes med de 
LONA-medel som kommunen ansökt om. 

Avslutningsvis beskriver gymnasieskolan att dess elever har i olika kurser moment 
där det diskuteras livsstil och miljö. De kurser som främst berör detta är idrott & 
hälsa, naturkunskap och samhällskunskap. 
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Godkännande av ordningsföreskrifter för torgplatser 
och street food samt taxa för försäljningsplatser 
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     KS/2021/416 
§ 102 
GODKÄNNANDE AV ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TORGPLATSER 
OCH STREET FOOD SAMT TAXA FÖR FÖRSÄLJNINGSPLATSER 
Sammanfattning av ärendet   
Under 2020 och 2021 har det skett en markant ökad efterfrågan på både torgplatser och street 
foodplatser.  
För att underlätta för näringsidkare har e-tjänster för ansökan tagits fram och platsernas lokalisering 
har förtydligats och utvidgats.  
 
Torgen som föreslås för torghandel är: Sundstorget, Kyrkplatsen, Arnbergs plats somt Gruvtorget. 
Taxan för försäljningsplatser har även uppdaterats med en symbolisk anmälningsavgift. 
  
Beslutsunderlag 
Förslag på ordningsföreskrifter för torghandel och street food i Höganäs kommun, 
Förslag på taxa för försäljningsplatser i Höganäs kommun, 
Kartbilagor. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget beslut under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna ordningsföreskrifter för torghandel och street food i Höganäs kommun, 
 
att taxa för försäljningsplatser i Höganäs kommun börjar gälla från och med 1 januari 2022. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2021-11-01
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

   2021-09-07    KS/2021/416 
 

 
 
 
 
 

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

Ordningsföreskrifter för torgplatser och street food samt 
taxa för försäljningsplatser 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2020 och 2021 har det skett en markant ökad efterfrågan på både torgplatser och street foodplatser.  
För att underlätta för näringsidkare har e-tjänster för ansökan tagits fram och platsernas lokalisering har 
förtydligades och utvidgads.  
 
Torgen som förslås för torghandel är: Sundstorget, Kyrkplatsen, Arnbergs plats somt Gruvtorget. 
Taxan har även uppdaterats med en symbolisk anmälningsavgift. 
 
Beslutsunderlag  
Ordningsföreskrifter för torghandel och street food i Höganäs kommun, 
Taxa för försäljningsplatser i Höganäs kommun, 
Kartbilagor. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att godkänna Ordningsföreskrifter för torghandel och Street food i Höganäs kommun, 
 
att Taxa för försäljningsplatser i Höganäs kommun börjar gälla från och med 1 januari 2022. 
 

 

 
 Pär Ragvald 

  Stadsmiljöchef 
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HÖGANÄS KOMMUN 
 

 

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 
  20XX:XX 

ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TORGHANDEL OCH STREET FOOD I 
HÖGANÄS KOMMUN 
Beslutade av kommunfullmäktige den XX månad XXXX, §XX.  

Höganäs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för 
kommuner och länsstyrelser att meddela föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

 
FÖRESKRIFTERNAS INNEHÅLL OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE  
 
1 § 
Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på 
offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa 
föreskrifter för salutorgen och street food i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den 
allmänna ordningen. 

 
2 § 
Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till allmänna 
försäljningsplatser för torghandel och street food. Se kartbilaga 1. 

 
FÖRSÄLJNINGSPLATSER 
 
3 § 
På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga enbart saluplatser samt street food-
platser vilka bestäms av kommunstyrelsen. Ansökan om försäljningsplats görs till kommunen. 

 
En fast saluplats får användas under en bestämd tid, minst en månad och som längst till och med den  
31 december innevarande år.  

 
En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av kommunstyrelsen  
 
Street food-plats får användas endast om bokning skett i tilldelad kalender för street food samt att avtal om 
försäljning för street food har upprättats. 

 
Ansökan om saluplats plats görs till kommunen och gäller för ett (1) kalenderår. Saluplatsen får användas 
endast om bokning skett i tilldelad kalender för saluplats samt att registrering om försäljning har upprättats. 
 
Ansökan om street food-plats görs till kommunen och gäller för maximalt tre (3) kalenderår. Street food 
plats får användas endast om bokning skett i tilldelad kalender för street food samt att registrering om 
försäljning har upprättats. 

 
Upplåtelsen gäller inte marknadsdagar och vid andra enstaka tillfälliga evenemang, där samtliga försäljnings- 
platser behöver tas i anspråk. 

 

Ersätter KFS 2020:05
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Ytan på de fasta och tillfälliga saluplatserna uppgår till 2 x 4 kvm mellan 2 x 3 meter till 3 x 6 meter se 
respektive torg i kartbilaga 1 för mer information. Ytan för street food-plats uppgår till 3 x 6 meter och 
maximalt 3500 kg tungt fordon.  
 
Anmälan om behov av el och vatten (endast under april till oktober) görs i samband med ansökan om 
försäljningsplats. 
 

FÖRDELNING AV FÖRSÄLJNINGSPLATSER  
 
4 § 
I ansökan anges vilken typ av försäljningsplats som önskas därefter görs fördelning i turordning efter 
inkommen ansökan. 
 
Vid fördelning av försäljningsplatserna gäller följande: 

 
Försäljningsplatsen ska vara bokad i tilldelad kalender för saluplats torghandel respektive street food 
Fler än en maximalt två försäljningsplatser får tilldelas  bokas av såväl fysisk som juridisk person, endast 
när det kan ske med hänsyn till tillgången på platser. Försäljningsplatserna ska då vara belägna intill 
varandra. 

 
Försäljningsplatsen får inte överlåtas på någon annan. 

 
Har innehavare av fast saluplats saluplats inte senast en (1) timme efter försäljningstidens början tagit 
saluplatsen i anspråk eller anmält till kommunstyrelsen att platsen kommer att nyttjas senare på dagen, har 
kommunen rätt att låta någon annan med registrering använda saluplatsen. som tillfällig saluplats.  
 
TIDER FÖR FÖRSÄLJNING  
 
5 § 
Handel får ske på följande tider. 

 
Försäljning får ske från och med kl 07.00 till och med 22.00, i detta tidsintervall ingår iordningsställande och 
avstädning av området i fall kommunstyrelsen inte medgivit undantag. 

 
På begäran av polismyndighet eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får 
kommunstyrelsen besluta att försäljningen i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som angetts ovan 
eller helt ställs in. 

 

INNEHAVARENS UPPLYSNINGSSKYLDIGHET  
 
6 § 
En innehavare av en försäljningsplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning skyldig att 
genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens namn, 
postadress och telefonnummer. Innehavaren ska dessutom i förekommande fall upplysa om moms- 
registreringsnummer (VAT-nummer). 
 
Höganäs kommun samarbetar med Skatteverket och andra myndigheter och förutsätter att verksamheten 
följer gällande regler och lagar. 
 

 
FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING AV VISSA VAROR  
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7 § 
Knivar, sprängämnen, skjutvapen, pyrotekniska varor och brandfarliga vätskor får inte säljas på de 
allmänna försäljningsplatserna. 
 
 
FÖRSÄLJNING AV LIVSMEDEL  
 
8 § 
Vid försäljning av livsmedel på försäljningsplatserna ska livsmedelsregistrering uppvisas innan 
godkännande av ansökan kan ske. 

 
 
PLACERING AV VAROR, REDSKAP OCH FORDON  
 
9 § 
Under försäljningstiden får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen undantaget de platser 
tilldelade som street food-plats. Varor och redskap får inte placeras på gångarna mellan försäljnings- 
platserna.  
 
Fordon som används för att forsla varor eller redskap till och från försäljningsplatsen ska, så snart lossning 
och lastning avslutats, föras bort omedelbart. 
 

 
RENHÅLLNING MM  
 
10 § 
Avfall som uppstår i verksamheten och inom en radie av 25 meter från försäljningsplatsen ska tas om hand av 
innehavaren på ett miljöanpassat sätt samt se till att försäljningsplatsen hålls ren och snygg. 

 
AVGIFT  
 
11 § 
För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som 
beslutats av kommunfullmäktige. 

 
ÖVERTRÄDELSE AV FÖRESKRIFT  
 
12 § 
Straff och annan påföljd för förseelse mot dessa föreskrifter gäller vad som är föreskrivet i ordningslagen. I 
ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 

 
 
------------ 
 

Dessa föreskrifter träder i kraft den XX månad 20XX.. 
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HÖGANÄS KOMMUN 

    Ersätter KFS 2020:6 

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 
       20XX:XX 

TAXA FÖR FÖRSÄLJNINGSPLATSER I HÖGANÄS KOMMUN 
Beslutad av kommunfullmäktige den XX månad 20XX, §XX 
 
Nedanstående avgifter gäller ej marknadsdagar och vid andra enstaka tillfälliga evenemang, där samtliga 
försäljningsplatser behöver tas i anspråk, se 3§ ordningsföreskrifter för torghandel och street food i 
Höganäs kommun. 
 
Avgifter för fast saluplats. 
Fast saluplats Kronor Yta Med el* 
År 1.000 kr per plats (2 x 4 meter) 1500 kr 
Halvår 800 kr per plats (2 x 4 meter) 1050 kr 
Månad 300 kr per plats (2 x 4 meter) 342 kr 
Anmälningsavgift 200 kr  
 
Tillfällig saluplats Kronor Yta Med el* 
Dag 100 kr per plats (2 x 4 meter) 100 kr 
 
*El avgift 500 kr per plats och år. 
 
Avgifter för street food-plats. 
Street food Kronor Yta  
Per månad 1.000 kr per plats (3 x 6 meter) 
Anmälningsavgift 200 kr 
 
 
Beträffande övriga villkor hänvisas till ordningsföreskrifter för torghandel och street food för Höganäs 
kommun. 
 
---------- 
 
Träder i kraft 1 januari 2022. 
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10 

Utvidgning av den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen 2021 

KS/2021/430 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2021-09-28    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lennart Nilsson (S) 
Göran Bengtsson (M) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Lars Linderot (M) 

Anna Larsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jeanette Liljenberg (controller) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 08:45-10:30 
  
Paragrafer §101 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Anders Ståhl (M) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Anders Ståhl (M)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2021-10-05 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-10-06 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2021-09-28    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2021/430 
§ 101 
UTVIDGNING AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH 
AVLOPPSANLÄGGNINGEN 2021 
Sammanfattning av ärendet   
Den allmänna vatten- och avloppsanläggningen byggs ut i kommunen i enlighet med VA-planen. 
Övrig ny bebyggelse i, och i närheten av, befintliga verksamhetsområden behöver tas in i 
verksamhetsområdena för respektive tjänst, vatten, avlopp och dagvatten. 
  
Beslutsunderlag 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, kartor över verksamhetsområdena Viken, Stubbarp och 
”Potatisåkern”. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget beslut under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att utöka verksamhetsområdet för vatten, spill och i förekommande fall dagvatten för aktuella 
fastigheter i enlighet med bifogad redovisning. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2021-11-01
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

   2021-09-07    KS/2021/430 
 

 
 
 
 
 

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

Utvidgning av den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen 2021 
Sammanfattning av ärendet 
Den allmänna vatten- och avloppsanläggningen byggts ut i kommunen i enlighet med VA-planen. Övrig 
ny bebyggelse i och i närheten av befintliga verksamhetsområden behöver tas in i verksamhetsområdena 
för respektive tjänst, vatten, avlopp och dagvatten. 
 
Beslutsunderlag  
Teknik- och fastighetsförvaltningen, kartor över verksamhetsområdena Viken, Stubbarp och 
”Potatisåkern”. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att utöka verksamhetsområdet för vatten, spill och i förekommande fall dagvatten för aktuella fastigheter i 
enlighet med bifogad redovisning. 
 

 

 

 Margareta Engkvist-Björkenhall 
 Förvaltningschef Teknik och fastighet 

 
 Fredrik Arthursson 

  VA chef 
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Nya verksamhetsområden i Viken
Nyckelpigan 1 VSDfDg
Jordlöparen 1 VSDfDg
Jordlöparen 2 VSDfDg
Klockgrodan 1 VSDfDg

Stubbarp 39:5 VSDfDg
Stubbarp 39:6 VSDfDg
Stubbarp 36:7 VSDfDg
Stubbarp 39:8 VSDfDg
Stubbarp 39:9 VSDfDg
Stubbarp 39:10 VSDfDg
Stubbarp 39:11 VSDfDg
Stubbarp 39:12 VSDfDg
Stubbarp 39:13 VSDfDg
Stubbarp 37:62 VSDfDg
Stubbarp 37:63 VSDfDg
Stubbarp 37:64 VSDfDg
Stubbarp 37:65 VSDfDg
Stubbarp 37:66 VSDfDg
Stubbarp 37:67 VSDfDg
Stubbarp 37:68 VSDfDg
Stubbarp 34:24 VSDfDg
Stubbarp 32:4 VS
Stubbarp 38:1 VS
Stubbarp 38:2 VS
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Finansiering av lokalkostnader för Vikenskolan 
etapp 2 

KS/2021/332 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2021-09-28    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lennart Nilsson (S) 
Göran Bengtsson (M) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Lars Linderot (M) 

Anna Larsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 08:45-10:30 
  
Paragrafer §104 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Anders Ståhl (M) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Anders Ståhl (M)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2021-10-05 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-10-06 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2021-09-28    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2021/332 
§ 104 
FINANSIERING AV LOKALKOSTNADER FÖR VIKENSKOLAN ETAPP 2 
Sammanfattning av ärendet   
Den nya grundskolan i Viken har byggts i två etapper. Den första etappen innefattar matsal, 
skolexpedition och klassrum för praktiska ämnen och stod klar den 1 maj 2019. En andra etapp med 
resterande klassrum samt till- och ombyggnad av gymnastiksal stod klar den 1 januari 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2020, § 94, i samband med beslut om budget 2021, 
att tillföra utbildningsnämnden ram för ökade lokalkostnader inklusive effekter för interkommunal 
ersättning från 2021 för Vikenskolan etapp 2, motsvarande 4 200 tkr per år. Kommunfullmäktige gav 
samtidigt kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om ramtillförseln när anläggningen var färdigställd. 
Beloppet ovan avser helårsvärde och skulle anpassas till driftstart. Finansiering föreslås tas ur 
hyresfonden, där medel för 2021 har fonderats för detta syfte. 
 
Den ökade lokalkostnaden är nu beräknad till totalt 4 187 tkr per år i 2021 års värde. I den ingår 
hyreskostnad, städkostnad samt interkommunal ersättning. 
 
Utbildningsnämnden begär finansiering av den tillkommande kostnaden för intern lokalhyra och 
interkommunal ersättning.  
  
Beslutsunderlag 
Utbildningsnämnden, ordförandebeslut på delegation, signerat den 18 maj 2021, 
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse den 25 maj 2021. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget beslut under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att tillföra utbildningsnämnden 4 187 tkr för 2021 för de ökade lokalkostnaderna, 
 
att effekten av de ökade lokalkostnaderna arbetas in i budget 2021 och framåt 
av kommunledningskontorets ekonomiavdelning, 
 
att finansiera den ökade lokalkostnaden med medel ur hyresfonden. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2021-11-01
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

   2021-08-26    KS/2021/332 
 

 
 
 
 
 

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

Finansiering av lokalkostnader för Vikenskolan etapp 2 
Sammanfattning av ärendet 
Den nya grundskolan i Viken har byggts i två etapper. Den första etappen innefattar matsal, 
skolexpedition och klassrum för praktiska ämnen och stod klar den 1 maj 2019. En andra etapp med 
resterande klassrum samt till- och ombyggnad av gymnastiksal stod klar den 1 januari 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2020, § 94, i samband med beslut om budget 2021, att 
tillföra utbildningsnämnden ram för ökade lokalkostnader inklusive effekter för interkommunal ersättning 
från 2021 för Vikenskolan etapp 2, motsvarande 4 200 tkr per år. Kommunfullmäktige gav samtidigt 
kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om ramtillförseln när anläggningen var färdigställd. Beloppet ovan 
avser helårsvärde och skulle anpassas till driftsstart. Finansiering föreslås tas ur hyresfonden, där medel för 
2021 har fonderats för detta syfte. 
 
Den ökade lokalkostnaden är nu beräknad till totalt 4 187 tkr per år i 2021 års värde. I den ingår 
hyreskostnad, städkostnad samt interkommunal ersättning. 
 
Utbildningsnämnden begär finansiering av den tillkommande kostnaden för intern lokalhyra och 
interkommunal ersättning.  
 
Beslutsunderlag  
Ordförandebeslut på delegation, signerat 18 maj 2021 
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 25 maj 2021 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att tillföra utbildningsnämnden 4 187 tkr för 2021 för de ökade lokalkostnaderna, 
 
att effekten av de ökade lokalkostnaderna arbetas in i budget 2021 och framåt av 
kommunledningskontorets ekonomiavdelning,  
 
att finansiera den ökade lokalkostnaden med medel ur hyresfonden  
 

 

 

 Maria Bylund 
 Ekonomichef 

 
 Eva Bernhold 

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

 DELEGATIONSBESLUT  1 (1) 
  
 

   2021-06-17 
 SLUTLIG INSTANS: UTBILDNINGSNÄMNDEN  Dnr UN/2021/58  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BRÅDSKANDE BESLUT GÄLLANDE 
FINANSIERING AV LOKALKOSTNADER FÖR 
VIKENSKOLAN ETAPP 2 
Sammanfattning av ärendet 
Den nya grundskolan i Viken har byggts i två etapper. Den första etappen innefattar matsal, 
skolexpedition och klassrum för praktiska ämnen och stod klar den 1 maj 2019. En andra 
etapp med resterande klassrum samt till- och ombyggnad av gymnastiksal stod klar den 1 
januari 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2020, § 94, i samband med beslut om 
budget 2021, att tillföra utbildningsnämnden ram för ökade lokalkostnader inklusive effekter 
för interkommunal ersättning från 2021 för Vikenskolan etapp 2, motsvarande 4 200 tkr per 
år. Kommunfullmäktige gav samtidigt kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om 
ramtillförseln när anläggningen var färdigställd. Beloppet ovan avser helårsvärde och skulle 
anpassas till driftsstart. Finansiering föreslås tas ur hyresfonden, där medel för 2021 har 
fonderats för detta syfte. 
 
Den ökade lokalkostnaden är nu beräknad till totalt 4 187 tkr per år i 2021 års värde. I den 
ingår hyreskostnad, städkostnad samt interkommunal ersättning. 
 
Vidaredelegation/Beslutsunderlag 
Utbildningsnämndens ordförande har från utbildningsnämnden delegation att fatta beslut 
avseende beslut som är så pass brådskande att nämndens avgörande ej kan avvaktas, i 
enlighet med utbildningsnämndens delegationsordning KFS 2021:10. 
 
Beslut 
Utbildningsnämndens ordförande beslutar å utbildningsnämndens vägnar att föreslå 
kommunstyrelsen besluta 
 
att tillföra utbildningsnämnden 4 187 tkr för 2021 för de ökade lokalkostnaderna, 
 
att effekten av de ökade lokalkostnaderna arbetas in i budget 2021 och framåt av 
kommunledningskontorets ekonomiavdelning, samt 
 
att finansiera den ökade lokalkostnaden med medel ur hyresfonden. 
 

            

 Pia Möller (M) 
 Ordförande utbildningsnämnden 

Brådskande beslut om finansiering av lokalkostnader Viken etapp 2
(Signerat, SHA-256 A3F130A2D03ECC706225129BECFEA14E51D114825613363F714C9C71A35A1F59)

Sida 1 av 2
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 UTBILDNINGSNÄMNDEN 

   2021-05-25    UN/2021/58 
 

 
 
 
 
 

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

Finansiering av lokalkostnader för Vikenskolan etapp 2 
Sammanfattning av ärendet 
Den nya grundskolan i Viken har byggts i två etapper. Den första etappen innefattar matsal, 
skolexpedition och klassrum för praktiska ämnen och stod klar den 1 maj 2019. En andra etapp med 
resterande klassrum samt till- och ombyggnad av gymnastiksal stod klar den 1 januari 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2020, § 94, i samband med beslut om budget 2021, att 
tillföra utbildningsnämnden ram för ökade lokalkostnader inklusive effekter för interkommunal ersättning 
från 2021 för Vikenskolan etapp 2, motsvarande 4 200 tkr per år. Kommunfullmäktige gav samtidigt 
kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om ramtillförseln när anläggningen var färdigställd. Beloppet ovan 
avser helårsvärde och skulle anpassas till driftsstart. Finansiering föreslås tas ur hyresfonden, där medel för 
2021 har fonderats för detta syfte. 
 
Den ökade lokalkostnaden är nu beräknad till totalt 4 187 tkr per år i 2021 års värde. I den ingår 
hyreskostnad, städkostnad samt interkommunal ersättning. 
 
Beslutsunderlag  
Teknik- och fastighetsförvaltningens underlag för ny intern hyreskostnad, den 21 april 2021. 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden förslår kommunstyrelsen besluta 
 
att tillföra utbildningsnämnden 4 187 tkr för 2021 för de ökade lokalkostnaderna, 
 
att effekten av de ökade lokalkostnaderna arbetas in i budget 2021 och framåt av 
kommunledningskontorets ekonomiavdelning, samt 
 
att finansiera den ökade lokalkostnaden med medel ur hyresfonden. 
 

 

 

 Anne P Johansson 
 Tf utbildningschef 

 
 Elisabeth Bonakdar Hashemi 

 Nämndsekr/Utredare 
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Fastställande av valdistriktsindelning  

KS/2021/459 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2021-09-28    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lennart Nilsson (S) 
Göran Bengtsson (M) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Lars Linderot (M) 

Anna Larsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 08:45-10:30 
  
Paragrafer §105 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Anders Ståhl (M) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Anders Ståhl (M)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2021-10-05 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-10-06 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2021-09-28    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2021/459 
§ 105 
FASTSTÄLLANDE AV VALDISTRIKTSINDELNING 
Sammanfattning av ärendet   
Valnämnden beslutade den 31 maj 2021, § 7, att uppdra åt kommunledningskontoret att utarbeta 
förslag på justering av valdistriktens gränser i syfte att uppnå en jämnare fördelning av antalet 
röstberättigade per valdistrikt. 
 
Kommunkansliet har utifrån valnämndens beslut utarbetat förslag på nya valdistrikt. Utöver en del 
justeringar i centralorten Höganäs som syftat till att skapa förutsättningar för kommande byggnationer 
är det främst boende på landsbygden öster om Höganäs som påverkas. Tidigare val har dessa tillhört 
Höganäs Ö men nu tillhör de Jonstorp V vilket innebär en något längre resväg till vallokalen för en del 
väljare. 
  
Beslutsunderlag 
Valnämnden, beslut den 15 september 2021, § 11. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget beslut under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att fastställa förslag till valdistrikt vid allmänna valet 2022 enligt valnämndens förslag nummer tre, 
  
att kommunfullmäktige omedelbart justerar beslutet. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2021-11-01
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 PROTOKOLL 

 VALNÄMNDEN  
 

 2021-09-15    
 

SIGNATUR   

     VN/2021/2 
§ 11 
Valdistriktsindelning till allmänna valet 2022 
Sammanfattning av ärendet   
Valnämnden beslutade den 31 maj 2021, § 7, att uppdra åt kommunledningskontoret att utarbeta förslag 
på justering av valdistriktens gränser i syfte att uppnå en jämnare fördelning av antalet röstberättigade per 
valdistrikt. 
 
Kommunkansliet har utifrån valnämndens beslut utarbetat förslag på nya valdistrikt. Utöver en del 
justeringar i centralorten Höganäs som syftat till att skapa förutsättningar för kommande byggnationer är 
det främst boende på landsbygden öster om Höganäs som påverkas. Tidigare val har dessa tillhört 
Höganäs Ö men nu tillhör de Jonstorp V vilket innebär en något längre resväg till vallokalen för en del 
väljare. 
 

  
Förslag till beslut 
Ordförande Gertrud Green (C) föreslår valnämnden besluta att fastställa förslag till valdistrikt vid 
allmänna valet 2022 enligt kommunkansliets förslag nummer tre. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Gertrud Green (C) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
valnämnden beslutar att bifalla förslaget. 
 

Beslut 
Valnämnden beslutar 
att fastställa förslag till valdistrikt vid allmänna valet 2022 enligt kommunkansliets förslag nummer tre. 
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 VALNÄMNDEN 

   2021-09-08    VN/2021/2 
 

 
 
 
 
 

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

Förslag på indelning i valdistrikt till allmänna valet 2022 
Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden beslutade den 31 maj 2021, § 7, att uppdra åt kommunledningskontoret att utarbeta förslag 
på justering av valdistriktens gränser i syfte att uppnå en jämnare fördelning av antalet röstberättigade per 
valdistrikt. 
 
Kommunkansliet har utifrån valnämndens beslut utarbetat förslag på nya valdistrikt. Utöver en del 
justeringar i centralorten Höganäs som syftat till att skapa förutsättningar för kommande byggnationer är 
det främst boende på landsbygden öster om Höganäs som påverkas. Tidigare val har dessa tillhört 
Höganäs Ö men nu tillhör de Jonstorp V vilket innebär en något längre resväg till vallokalen för en del 
väljare.  
 
Beslutsunderlag  
[Förvaltningen/Avsändaren], [utredning, yttrande, skrivelse, ansökan] den XX månad år. 
 
Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar 
 
att…  
 

 
 Niklas Åkerström 
  Kanslichef 
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VALDISTRIKT/RÖSTBERÄTTIGADE 2018 & 2022
VALDISTRIKT VALLOKAL

2019
RÖST-
BERÄTTIGA
DE 1 MARS
2021, enl
gamla 
distrikt

RÖST-
BERÄTTIGA
DE 1 MARS 
2021, enl
förslag

RÖST-
BERÄTTIGA
DE 2018

KOMMENTAR

Nyhamn V Nyhamnskolan 1528 1528 1567 Ingen förändring
Nyhamn Ö –
Brunnby Nyhamnskolan 1492 1495 1468 Ingen förändring
Jonstorp V -
Ingelsträde Jonstorpsskolan 1342 1690 1314

Större distrikt som inkl
Ingelsträde

Jonstorp Ö Jonstorpsskolan 1612 1612 1530 Ingen förändring

Höganäs NV
Räddningstjäns
ten 1119 1624 1138

Större distrikt som 
utökats främst norröver

Höganäs NÖ –
Väsby Tivolihuset 1595 1595 1521 Ingen förändring

Höganäs C Stadshuset 1691 1726 1661 Mindre förändring
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VALDISTRIKT/RÖSTBERÄTTIGADE 2018 & 2022
VALDISTRIKT VALLOKAL

2019
RÖST-
BERÄTTIG
ADE 1 
MARS 
2021, enl
gamla 
distrikt

RÖST-
BERÄTTIG
ADE 1 
MARS 
2021, enl
förslag

RÖST-
BERÄTTIG
ADE 2018

KOMMENTAR

Höganäs S
Kullagymnasi
et 1846 1295 1567

Mindre distrikt för att möjliggöra för 
kommande byggnationer

Höganäs SÖ Tivolihuset 1423 1418 1362 Mindre justering

Höganäs Ö
Äventyrets 
förskola 1862 1415 1718 Landsbygd och Ingelsträde utgår

Lerberget N
Lerbergsskol
an 1223 1223 1218 Ingen förändring

Lerberget S
Lerbergsskol
an 854 854 862 Ingen förändring
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VALDISTRIKT/RÖSTBERÄTTIGADE 2018 & 2022
VALDISTRIKT VALLOKAL

2019
RÖST-
BERÄTTIGA
DE 1 MARS 
2021, enl
gamla 
distrikt

RÖST-
BERÄTTIGA
DE 1 MARS 
2021, enl
förslag

RÖST-
BERÄTTIGA
DE 2018

KOMMENTAR

Viken N Vikenskolan 1144 1138 1161 Ingen förändring

Viken Ö Vikenskolan 1639 1532 1645 Mindre förändring

Viken S
”Bäckaskolan
” 922 1123 903 Större distrikt
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Beslut om utökat planområde för Brunnbyvallen 
(Eleshult 1:16 m.fl.) 

KS/2017/494 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 
   2021-09-24    KS/2017/494 

 

 
 
 
 
 

Beslut om utökat planområde för Brunnbyvallen (Eleshult 
1:16 m.fl.) 
Sammanfattning av ärendet 
En planförfrågan har inkommit från fastighetsägare till Skättekärr 1:8 om att möjliggöra bostäder på del av 
fastigheten. Skätteskärr 1:8 är grannfastighet till nuvarande planområde och därför finns möjligheten att 
inkludera del av fastigheten i nuvarande planuppdrag.  
 
Exploateringsavdelningen och plan-och bygglovsavdelningen ser positivt i möjligheterna att kunna göra 
detta då man får ett helhetsperspektiv på området genom att göra en större detaljplan istället för två 
mindre. Att slå samman arbetet skapar också tidsvinster. 
 
Lantmäteriet som håller på med ett ärende vid Brunnbyvallen hittade ett fel i protokollet från den 29 
september 2020 § 48.  I protokollet framgår det att planområdet utökas med Skättekärr 8:1 istället för 
Skättekärr 1:8 som kartan visar. Samma fel finns i tjänsteskrivelsen. Mot bakgrund av detta behöver därför 
beslutet upphävas för att lantmäteriet ska kunna ha korrekt underlag i sitt ärende och således kunna fatta 
rätt beslut. 
 
Planprocessen 
- 
 
Förslag till beslut 
Planutskottet föreslås besluta  
  
att utöka befintligt planområdet med del av Skätteskärr 1:8, enligt bifogad karta.  
 
att upphäva planutskottets beslut den 29 september 2020 § 48. 
 

 

 Gulistan Batak 
 Plan-och bygglovschef 

Karl Rüter   
 Exploateringschef 

 
 Fredrik Zelmerlöw 

  Planarkitekt 
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PROTOKOLL
KS PLANUTSKOTT

2020-09-29

SIGNATUR

 

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Peter Schölander (M) (ordförande)

Gustaf Wingårdh (M) (vice ordförande)
Ulf Molin (C)
Lennart Nilsson (S)
Lars Linderot (M)

Ej tjänstgörande ersättare Anders Ståhl (M)

Övriga närvarande Isabelle Henningsson  (ärendesamordnare)
Herman Crespin  (kommunchef)
Karl Rüter  (exploateringschef)
Gulistan Babak  (plan- och bygglovschef)
Johanna Magnusson  (samordnare)
Jacob von Post  (samhällsbyggnadschef)

Sammanträdestid kl 13:30-14:15

Paragrafer §48

JUSTERING
Utsedd att justera Lars Linderot (M)

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

Isabelle Henningsson

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

Justerande ………………………………………………
Lars Linderot (M)                        

Protokollet justerat den 2020-09-29

Tillkännagivandet av justeringen har den  2020-09-30
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
KS PLANUTSKOTT

2020-09-29

SIGNATUR

 

KS/2017/494
§ 48
Beslut om utökat planområde för Nyhamnsläge c (Eleshult 1:16 
m.fl.)
Sammanfattning av ärendet  

En planförfrågan har inkommit från fastighetsägare till Skättekärr 8:1 om att möjliggöra bostäder 
på del av fastigheten. Skätteskärr 8:1 är grannfastighet till nuvarande planområde och därför finns 
möjligheten att inkludera del av fastigheten i nuvarande planuppdrag.

Exploateringsavdelningen och plan-och bygglovsavdelningen ser positivt i möjligheterna att 
kunna göra detta då man får ett helhetsperspektiv på området genom att göra en större detaljplan 
istället för två mindre. Att slå samman arbetet skapar också tidsvinster.
 
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 29 september 2020.

 
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner 
att planutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Planutskottet beslutar

att utöka befintligt planområdet med del av Skätteskärr 8:1, enligt bifogad karta.

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Anslaget nedtages den 2020-10-26
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 Datum 1 (1) 
 

 

 
 

 HÖGANÄS KOMMUN 
 

  
 

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

 

Bilaga 1 

Karta över området.  

Orange markerar det nya planområdet och grönt markerar det befintliga. 

Page 364 of 514



 
 
 
 
 

14 

Antagande av remissvar på regionalt 
åtgärdsprogram för miljömålen 2021-2025 

KS/2021/469 
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 PROTOKOLL 

 KS MILJÖUTSKOTT  
 

 2021-10-04    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Margareta Widell (M) (ordförande) 
Göran Bengtsson (M) (vice ordförande) 
Anna Larsson (M) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Ann-Britt Strufve (M)  ersätter Johan Ingvarson (MP) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Bertil Ziegler (M) 
  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Fredrik Seger (hållbarhetsutvecklare) 
  
Sammanträdestid kl 16:00-16:15 
  
Paragrafer §21 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

Margareta Widell (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Kerstin Björkäng Wirehed (S)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2021-10-04 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-10-05 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KS MILJÖUTSKOTT  
 

 2021-10-04    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2021/469 
§ 21 
ANTAGANDE AV REMISSVAR PÅ REGIONALT ÅTGÄRDSPROGRAM 
FÖR MILJÖMÅLEN 2021-2025 
Sammanfattning av ärendet   
Länsstyrelsen Skåne har i dialog med aktörer i länet tagit fram ett förslag till regionalt åtgärdsprogram 
för miljömålen för perioden 2021-2025: Tillsammans för ett hållbart Skåne. Programmet ska ge 
vägledning för det regionala miljöarbetet och innehåller förslag på prioriterade åtgärder som kan 
genomföras av skånska aktörer för att öka förutsättningarna att nå nationella och regionala miljömål 
samt bidra till genomförandet av miljödimensionen av Agenda 2030 i Skåne. 
 
Länsstyrelsen önskar få in synpunkter på framtaget åtgärdsprogram. Kommunledningskontoret har 
sammanställt synpunkter på framtaget förslag enligt utsänd Excel-mall för återkoppling. Höganäs 
bedömer att föreslagna åtgärder i stort passar in i kommunens beslutade mål och åtgärder i Höganäs 
miljöprogram 2015-2025 och stärker kommunens genomförande av beslutade mål och åtgärder. 
Synpunkterna från Höganäs belyser i flera fall förtydliganden kring roller och genomförande av 
åtgärder. 
 
Följande två övergripande synpunkter lyfts, utöver synpunkter på specifika åtgärder som sammanställts 
i utsänd Excel-mall: 
 En av kommunens utmaningar är att bekämpa klimatförändringarna. Kommuner kan ta fram 

önskad utveckling av utsläppen inom sitt geografiska område och kommuner kan styra över de 
utsläppen som kommunen har rådighet över. Men merparten av utsläppen har kommunen 
begränsad rådighet över. För att påverka dessa utsläpp behöver samhällsövergripande 
insatser vidtas för såväl invånare som verksamheter, region och stat. Länsstyrelsens roll för att 
underlätta arbetet att hitta samverkan kan förtydligas i denna åtgärdsplan. 

 Utmaningar kopplade till hållbar konsumtion är viktiga, men Höganäs saknar analys kring effekt 
av föreslagna åtgärder. I vilken omfattning kommer framtagna åtgärder att bidra till regionens 
beslutade klimatmål att utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne ska vara högst 5 ton 
koldioxidekvivalenter per person och år. Kommer åtgärderna att ge tillräcklig effekt? 

  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret, yttrande till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021-2025 den 28 
september 2021, 
Länsstyrelsen, remissversion regionalt åtgärdsprogram till miljömålen 2021-2025 den 28 september 
2021, 
Länsstyrelsen, missiv/remiss åtgärdsprogram den 27 september 2021, 
Länsstyrelsen, sändlista remiss regionalt åtgärdsprogram miljömålen 2021-2025 den 27 september 
2021. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Margareta Widell (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
miljöutskottet beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
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 PROTOKOLL 

 KS MILJÖUTSKOTT  
 

 2021-10-04    
 

SIGNATUR   
 
  

att anta kommunledningskontorets förslag till yttrande som sitt eget, 
 
att förklara beslutet omedelbart justerat. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2021-10-29
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

HÖGANÄS KOMMUNS REMISSVAR PÅ REGIONALT 
ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR MILJÖMÅLEN 2021-2025 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen Skåne har i dialog med aktörer i länet tagit fram ett förslag till regionalt åtgärdsprogram för 
miljömålen för perioden 2021-2025, Tillsammans för ett hållbart Skåne. Programmet ska ge vägledning för 
det regionala miljöarbetet och innehåller förslag på prioriterade åtgärder som kan genomföras av skånska 
aktörer för att öka förutsättningarna att nå nationella och regionala miljömål samt bidra till genomförandet 
av miljödimensionen av Agenda 2030 i Skåne. 
 
Länsstyrelsen önskar få in synpunkter på framtaget åtgärdsprogram. Kommunledningskontoret har 
sammanställt synpunkter på framtaget förslag enligt utsänd excel-mall för återkoppling. Höganäs bedömer 
att föreslagna åtgärder i stort passar in i kommunens beslutade mål och åtgärder i Höganäs miljöprogram 
2015-2025 och stärker kommunens genomförande av beslutade mål och åtgärder. Synpunkterna från 
Höganäs belyser i flera fall förtydliganden kring roller och genomförande av åtgärder. 
 
Följande två övergripande synpunkter lyfts utöver synpunkter på specifika åtgärder som sammanställts i 
utsänd excel-mall: 
- En av kommunens utmaningar är att bekämpa klimatförändringarna. Kommuner kan ta fram önskad 
utveckling av utsläppen inom sitt geografiska område, kommuner kan styra över de utsläppen som 
kommunen har rådighet över. Men merparten av utsläppen har kommunen begränsad rådighet över. För 
att påverka dessa utsläpp behöver samhällsövergripande insatser vidtas för såväl invånare som 
verksamheter och region och stat. Länsstyrelsens roll för att underlätta arbetet att hitta samverkan kan 
förtydligas i denna åtgärdsplan. 
- Utmaningar kopplade till hållbar konsumtion är viktiga. Men Höganäs saknar analys kring effekt av 
föreslagna åtgärder. I vilken omfattning kommer framtagna åtgärder att bidra till regionens beslutade 
klimatmål att utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne ska vara högst 5 ton 
koldioxidekvivalenter per person och år. Kommer åtgärderna ge tillräcklig effekt? 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontoret, yttrande till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021-2025 den 28 
september 2021, 
Länsstyrelsen, remissversion regionalt åtgärdsprogram till miljömålen 2021-2025 den 28 september 2021, 
Länsstyrelsen, missiv/remiss åtgärdsprogram den 27 september 2021, 
Länsstyrelsen, sändlista remiss regionalt åtgärdsprogram miljömålen 2021_2025, den 27 september 2021. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att anta kommunledningskontorets förslag till yttrande som sitt eget, 
 
att förklara beslutet omedelbart justerat. 
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HÖGANÄS KOMMUN
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 Charlotte Vahtera 
 kommunikationschef 

 
 Fredrik Seger 

 
 Hållbarhetsutvecklare 
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Sammanfattning 
Det finns ett stort engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor i alla delar av 
samhället idag och en vilja att vara med och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle 
för alla. Trots att det sker många bra insatser inom miljöområdet i Skåne har vi en 
bit kvar till att nå de högt ställda miljömålen som säkerställer en miljömässig hållbar 
utveckling i länet. Arbetet för att nå våra miljömål måste fortsätta och är en viktig 
del av genomförandet av Agenda 2030 i Skåne. 
 
Det regionala åtgärdsprogrammet ska bidra till att öka förutsättningarna att nå 
nationella och regionala miljömål samt den miljömässiga dimensionen av Agenda 
2030 i Skåne. Programmet ska ge vägledning och stöd för prioritering av åtgärder 
och utvecklingsinsatser hos aktörer i länet och stimulera till ökad samverkan i det 
samlade regionala miljöarbete under programperioden 2021-2025. 
 
Förslaget till åtgärdsprogram har tagits fram av Länsstyrelsen Skåne i dialog med 
aktörer i länet utifrån regionala utmaningar för att nå miljömålen och 
miljörelaterade globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. En viktig del av processen har 
varit att kartlägga befintliga regionala strategier och program och hur dessa bidrar 
till arbetet för att nå ovanstående mål i Skåne. Förslag på åtgärder som redovisas i 
åtgärdsprogrammet beskriver i första hand ytterligare behov av insatser inom 
prioriterade områden för att förbättra miljötillståndet i länet och som kan ge 
synergier med en hållbar social, hälsomässig och ekonomisk utveckling. 
 
Åtgärdsprogrammet lyfter fram 63 åtgärder som kan genomföras av aktörer som är 
verksamma i Skåne. Åtgärderna redovisas inom fyra prioriterade områden, Hållbara 
städer och samhällen, Hållbar mark- och vattenanvändning, Hållbar livsmedelsförsörjning, 
och Hållbar konsumtion och produktion, vilka bedöms som särskilt centrala för att möta 
de regionala utmaningarna inom miljöområdet. Vidare redovisas regionala strategier 
och program som är viktiga för det regionala miljöarbetet. Se figur 1 nedan för en 
sammanställning av strategiska program och förslag på regionala åtgärder i detta 
åtgärdsprogram.  
 
Viktiga förutsättningar för ett framgångsrikt regionalt miljöarbete är ökad 
tvärsektoriell samverkan och ett brett hållbarhetsperspektiv tillsammans med ett 
fortsatt stort engagemang hos många aktörer i länet. Flera av åtgärderna i 
åtgärdsprogrammet kan genomföras genom prioriteringar inom befintlig 
verksamhet, medan andra kräver extra finansiering. Genomförandet av 
åtgärdsprogrammet kommer att följas upp med stöd av Åtgärdswebben, som är ett 
publikt webbverktyg för uppföljning och redovisning av regionala åtgärdsprogram 
för miljömålen. 
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Figur 1. Sammanfattning av prioriterade områden, strategiska program och förslag på åtgärder i detta 
åtgärdsprogram. Se respektive avsnitt för utförligare redovisning. 
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Inledning 
Det övergripande målet för miljöarbetet i Sverige är att till nästa generation lämna 
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- 
och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. De nationella miljömålen bidrar till att 
nå miljödimensionen av Agenda 2030 och pekar ut inriktning och vad vi behöver 
uppnå för en miljömässigt hållbar utveckling på nationell, regional och lokal nivå.  

Tillsammans kan vi skapa ett hållbart Skåne 
Miljöarbetet och medvetenheten om miljöns betydelse för att skapa goda livsvillkor 
för människor, växter och djur har utvecklats i alla delar av vårt samhälle. Det finns 
ett stort engagemang hos offentliga verksamheter, näringsliv, idéburna 
organisationer och enskilda individer att minska påverkan på miljön och hitta 
lösningar som är långsiktigt hållbara, inte bara för miljön utan också utifrån ett 
socialt och ekonomiskt perspektiv. Trots detta når vi inte miljömålen i Skåne.  
 
Vi ställs också inför växande utmaningar som ett förändrat klimat, ökad konsumtion 
och konkurrens om mark- och vattenresurser. För att möta dessa utmaningar krävs 
en gemensam bild av ett hållbart Skåne och vilka insatser vi behöver genomföra för 
att nå en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Alla kan vara med och bidra till denna 
omställning utifrån sina egna förutsättningar. Detta är ett arbete vi behöver göra 
tillsammans! 

Syftet med detta åtgärdsprogram 
Det övergripande syftet med åtgärdsprogrammet är att förbättra miljötillståndet i 
Skåne och därmed öka de regionala förutsättningarna att nå nationella och regionala 
miljömål samt den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Programmet ska ge 
vägledning och stöd för prioritering av åtgärder och utvecklingsinsatser hos aktörer i 
Skåne och samtidigt stimulera en ökad samverkan mellan länets aktörer i arbetet för 
hållbar regional utveckling. Vidare ska programmet bidra till ökad kännedom och 
genomförande av befintliga regionala strategier och program inom miljöområdet, 
samt lyfta fram kommunernas, näringslivets, akademins, myndigheters och 
civilsamhällets medverkan i det gemensamma arbetet för att nå miljömålen och den 
miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. 
 
Ett samlat åtgärdsprogram med prioriterade åtgärder, som kan genomföras i 
regional samverkan, ger förutsättningar för en effektivare användning av de 
sammantagna resurserna för miljöarbetet i Skåne. Samtidigt omfattar åtgärderna i 
åtgärdsprogrammet bara en del av det breda och kontinuerliga miljöarbete som 
pågår i länet och som behöver fortsätta för att nå målen. 
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Detta åtgärdsprogram ersätter det tidigare regionala åtgärdsprogrammet för 
miljökvalitetsmålen, Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020. 

Prioriterade områden och åtgärder för det regionala 
miljöarbetet 
Åtgärdsprogrammet lyfter fram fyra prioriterade områden för det regionala 
miljöarbetet fram till år 2025: 

 Hållbara städer och samhällen 
 Hållbar mark- och vattenanvändning 
 Hållbar livsmedelsförsörjning 
 Hållbar konsumtion och produktion. 

 
De prioriterade områdena omfattar utmaningar och möjligheter som är avgörande 
för att skapa en hållbar samhällsutveckling i Skåne med utgångspunkt i miljömålen 
och de miljörelaterade globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Genom att koppla 
miljömålen till målstrukturen för Agenda 2030 tydliggörs programmets funktion 
som regionalt åtgärdsprogram för både miljömålen och den miljömässiga 
dimensionen av Agenda 2030. Detta ger också förutsättningar för ett bredare 
hållbarhetsfokus för åtgärderna i programmet. 

Regionala program med åtgärder för miljöarbetet 

Det finns flera regionala strategier och program med åtgärder som bidrar till att nå 
hela eller delar av flera globala hållbarhetsmål och miljömål med koppling till de 
prioriterade områdena i åtgärdsprogrammet. Tillsammans omfattar dessa strategier 
och program viktiga delar av det åtgärdsarbete som behöver genomföras på regional 
nivå för att nå målen. De mest centrala strategiska programmen med förslag på 
regionala åtgärder som påverkar flera målområden redovisas översiktligt i avsnittet 
Strategiska program med regionala åtgärder. Det finns också en hänvisning till relevanta 
strategiska program i avsnitten för respektive prioriterat område.  
 
Det finns flera områdesspecifika regionala program och handlingsplaner som är 
viktiga för utvecklingen av olika delar av miljöarbetet i länet, men som inte 
redovisas i detta åtgärdsprogram. För information om aktuella program hänvisas till 
programansvariga organisationer och deras webbplatser eller Planeringskatalogen.se1. 

Specifika åtgärder för detta åtgärdsprogram 

Utöver befintliga åtgärder i relevanta strategiska program redovisas förslag på 
åtgärder där ytterligare insatser krävs inom de prioriterade områdena för att öka 

 
1 Länsstyrelserna i samverkan, Planeringskatalogen, www.planeringskatalogen.se. 
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förutsättningarna att nå miljömålen och berörda globala hållbarhetsmål i Skåne. 
Dessa åtgärder är specifika för det regionala åtgärdsprogrammet och ska ge extra 
skjuts till pågående insatser och åtgärder inom aktuellt område, alternativt bidra till 
att utveckla arbetet inom nya områden av betydelse för att nå målen. 
 
Följande kriterier har varit utgångspunkt vid framtagande av förslag på åtgärder: 

 Åtgärden ska beskriva en utvecklingsinsats inom pågående eller eftersatta 
områden som är viktiga ur ett regionalt perspektiv för att öka 
förutsättningarna att nå miljömålen och miljödimensionen av Agenda 2030. 

 Åtgärden bör också bidra positivt till utvecklingen för övriga 
hållbarhetsdimensioner. 

 Åtgärden ska kunna genomföras av aktörer som är verksamma i Skåne. 
 Samverkan mellan olika aktörer i länet är viktigt för genomförandet av 

åtgärden. 
 Åtgärden ska vara möjlig att påbörja, och helst genomföra, under 

programperioden 2021-2025. 
 Åtgärden ska inte redan finnas i ett annat regionalt strategiskt program. 

Redovisning av förslag till åtgärder och ansvariga aktörer 

Åtgärderna redovisas kortfattat tillsammans med förslag på huvudaktör och 
medaktör under respektive prioriterat område. Huvudaktör är den aktör som har 
huvudansvaret för att initiera, driva på och genomföra åtgärden inom sin egen 
verksamhet eller genom projekt, processledning och insatser i samverkan med andra 
berörda aktörer i länet. Medaktörer förväntas medverka och bidra till 
genomförandet av åtgärden inom sin egen verksamhet eller genom att skapa 
förutsättningar och bidra med stöd till huvudaktören i genomförandet. En medaktör 
kan också ta eget initiativ till att genomföra åtgärden. Naturligtvis kan fler aktörer 
än de som redovisas för respektive åtgärd delta i arbetet med att genomföra 
åtgärden. 
 
De föreslagna åtgärderna utgörs av flera olika åtgärdstyper som också framhåller 
behovet av ett brett åtgärdsarbete för att nå miljö- och hållbarhetsmålen. Åtgärderna 
kan vara informativa (rådgivning, informationsmaterial, utbildning), juridiska 
(vägledning, tillsyn och prövning, områdesskydd, fysisk planering), ekonomiska 
(bidrag och stöd), fysiska (ny teknik, ombyggnad, installation, anläggande av 
våtmark, restaurering med mera) eller nätverksbaserade (samverkan, dialogforum, 
gemensam planering). 
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Åtgärdernas bidrag till miljö- och hållbarhetsmål 

För respektive prioriterat område redovisas vilka globala hållbarhetsmål och 
nationella miljökvalitetsmål som de strategiska programmen och förslagen på 
åtgärder bidrar till att uppnå. Mer information om målen finns i avsnittet Mål för 
miljöpolitiken. 

Planeringsunderlag som stöd för åtgärdsarbetet 

Genom olika planeringsunderlag har staten möjlighet att tillhandahålla kunskaper, 
föra en dialog och i viss mån bevaka statliga- och mellankommunala intressen med 
geografisk anknytning, nationella mål, nationella och regionala planer och program 
med mera. I bilaga 1 redovisas exempel på relevanta nationella planeringsunderlag 
och vägledningar som belyser viktiga frågor att ta hänsyn till och hantera i 
samhällsplaneringen och det regionala miljöarbetet. En samlad redovisning av 
aktuella underlag finns tillgänglig i Planeringskatalogen.se2, som är en webbaserad 
söktjänst för statliga planeringsunderlag. 

Process för framtagande nytt åtgärdsprogram 
Ambitionen i processen med att ta fram det nya åtgärdsprogrammet har varit att 
använda både de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och de nationella 
miljömålen som utgångspunkt för att stärka det regionala miljöarbetet och samtidigt 
bidra till synergieffekter med övriga hållbarhetsdimensioner.  
 
Processen inleddes våren 2020 med en relevansanalys över vilka globala 
hållbarhetsmål och delmål som är relevanta för miljöarbetet på regional nivå och en 
mappning av relevanta hållbarhetsmål mot miljömålen med preciseringar. Därefter 
analyserades i vilken utsträckning befintliga strategiska program, som Länsstyrelsen 
Skåne ansvarar för, bidrar till ovanstående mål. Detta för att se vilka mål som redan 
är omhändertagna genom dessa program och identifiera prioriterade områden för 
utveckling av åtgärder till det nya åtgärdsprogrammet. En huvudinriktning för 
arbetet med åtgärdsprogrammet har varit att inte ta fram förslag på nya åtgärder 
inom områden där det redan finns åtgärder i andra regionala strategier och program, 
utan istället fokusera på behov av åtgärder inom områden som är viktiga för att nå 
miljö- och hållbarhetsmålen och där det idag saknas regionala åtgärder. 
 
En sammanställning av regionala indikatorer har tagits fram som ett underlag för att 
redovisa och följa läget i länet i förhållande till relevanta hållbarhetsmål och 
miljömål. Resultatet från tidigare åtgärdsuppföljning har sammanställts som ett 
underlag för diskussion om utveckling av nya åtgärder tillsammans med berörda 
aktörer. Vidare har en utvärdering av åtgärderna i det förra åtgärdsprogrammet, 

 
2 Länsstyrelserna i samverkan, Planeringskatalogen, www.planeringskatalogen.se.  
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Skånska åtgärder för miljömålen 2016-2020, genomförts med avseende på åtgärdernas 
aktualitet och behov av utveckling samt om motsvarande åtgärd redovisas i ett annat 
regionalt program. 
 
Under processen har ett stort antal informationsinsatser, dialogmöten och 
workshops för diskussion om regionala miljöutmaningar, förslag på åtgärder och 
förankring av konkreta åtgärdsförslag genomförts med representanter för olika 
regionala aktörer som kommuner, Region Skåne, företag, branschorganisationer, 
statliga myndigheter och universitet samt idéburna organisationer. På grund av 
Coronapandemin har samtliga möten genomförts digitalt. Samtliga aktörer bjöds 
också in till ett webbinarium i maj 2021 där förslaget till nytt åtgärdsprogram 
presenterades inför kommande remiss.  
 
För att möjliggöra för en bredare allmänhet att lämna synpunkter och förslag på 
åtgärder för miljöarbetet i Skåne skapades en digital förslagslåda på Länsstyrelsen 
Skånes webbplats för miljömålen, Miljötillståndet i Skåne3. En kort film togs fram för 
spridning i sociala medier för att informera om Skånes miljöutmaningar och 
möjligheten att lämna åtgärdsförslag. Sammanlagt lämnades 33 kvalificerade 
åtgärdsförslag genom förslagslådan. 
 
Förslagen till åtgärder i programmet har huvudsakligen tagits fram med hjälp av 
sakkunniga inom berörda åtgärdsområden på Länsstyrelsen Skåne, men även externa 
aktörer har på olika sätt bidragit med sin expertkunskap kring inriktning och 
omfattning av åtgärderna. Åtgärdsförslagen har analyserats särskilt utifrån social 
hållbarhet. Denna analys har varit ett viktigt underlag för att få med sociala aspekter 
i åtgärdsprogrammet och därmed ett bredare Agenda 2030-perspektiv.  
 
Övriga underlag som har tagits fram och bidragit med ny kunskap under processen 
har varit ett examensarbete vid Lunds universitet om synergier och konflikter 
mellan Hållbar konsumtion och produktion och övriga mål i Agenda 2030 samt 
åtgärderna för hållbar konsumtion i tidigare åtgärdsprogram. Vidare har en 
kartläggning genomförts av hållbarhetsredovisningar från de största företagen i 
Skåne för att se vilka globala mål, miljömål och åtgärder dessa företag lyfter fram 
som viktiga för miljö- och hållbarhetsarbetet inom näringslivet. 

Regionalt ansvar för miljömålen och Agenda 2030 
Alla har ett ansvar för att bidra till att vi når våra gemensamma miljö- och 
hållbarhetsmål. På regional nivå har Länsstyrelsen Skåne ett formellt 
regeringsuppdrag att verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de 

 
3 Länsstyrelsen Skåne, Miljötillståndet i Skåne, www.skanesmiljomal.info. 
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miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås. En viktig del i detta uppdrag är att 
utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i 
länet för att nå ovanstående mål. Åtgärdsprogrammet ska ge vägledning för hur olika 
regionala aktörer kan bidra till det samlade miljöarbetet i länet. Utöver detta ska 
Länsstyrelsen Skåne också samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet, 
stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen, och verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får 
genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen och i det regionala 
tillväxtarbetet.4 Länsstyrelsen Skåne har därmed en övergripande och samordnade 
roll som regional myndighet för miljökvalitetsmålen, förutom för målet Levande 
skogar där Skogsstyrelsen ansvarar för arbete och uppföljning på regional nivå. 

 
Länsstyrelsen Skåne har också en viktig roll i att verka för att genomföra Agenda 
2030 på regional nivå genom att i samarbete med andra aktörer inom länet bidra till 
att sprida information om Agenda 2030-arbetet på lokal och regional nivå, samt 
utifrån olika uppdrag och samverkan med andra aktörer bidra till ett större 
genomslag för agendan på regional nivå.5 Att arbeta integrerat med den 
miljömässiga dimensionen av Agenda 2030 och miljömålen i det regionala 
åtgärdsprogrammet är en del av det regionala arbetet för nå de globala 
hållbarhetsmålen. 

Uppföljning av tidigare åtgärdsprogram för miljömålen 
Det tidigare regionala åtgärdsprogrammet för miljökvalitetsmålen, Skånska åtgärder 
för miljömålen, beslutades år 2016 och hade en programperiod fram till och med år 
2020. Under år 2019 genomförde Länsstyrelsen Skåne en halvtidsuppföljning av 
ovanstående program. Uppföljningen visade att 45 procent av åtgärderna bedömdes 
som helt genomförda eller genomförda till mer än hälften, medan 37 procent av 
åtgärderna bedömdes som påbörjade och 15 procent som inte påbörjade av de 
aktörer som svarade på uppföljningen.6 Under år 2021 genomförs, parallellt med 
framtagandet av ett nytt åtgärdsprogram, en slutuppföljning av det tidigare 
programmet. Resultatet av uppföljningen redovisas i sin helhet i Åtgärdswebben för 
Sveriges miljömål, www.atgardswebben.se, som är länsstyrelsernas gemensamma 
webbverktyg för redovisning och uppföljning av regionala åtgärdsprogram. 

Åtgärdsprogrammets koppling till regional utveckling 
Det regionala utvecklingsarbetet ska främja en ekonomiskt, socialt och  

 
4 6 § Förordning med länsstyrelseinstruktion, SFS 2017:868. 
5 Regeringen, Sveriges genomförande av Agenda 2030, Prop. 2019/20:188. 
6 Länsstyrelserna, Åtgärdswebben för Sveriges miljömål, www.atgardswebben.se.  
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miljömässigt hållbar regional utveckling i hela där de tre dimensionerna är 
integrerade och ömsesidigt beroende av varandra.7 Genomförandet av Agenda 2030 
och miljömålen är därför en viktig utgångspunkt och drivkraft för det regionala 
utvecklingsarbetet och omställningen till ett hållbart samhälle.  

Regional utvecklingsstrategi och regionplan för Skåne 

I den regionala utvecklingsstrategin för Skåne lyfts det regionala åtgärdsprogrammet 
för miljömålen fram som en av områdesstrategierna som bidrar till att nå visionen 
om det öppna Skåne 2030.8 Enligt utvecklingsstrategin identifierar en 
områdesstrategi vad vi ska göra inom ett område och vad vi har prioriterat inom det 
området samt sätter effektmål. Utvecklingsstrategin innehåller också ett visionsmål 
om att Skåne ska ha en god miljö och en hållbar resursanvändning.  
 
Regionplanen för Skåne är den regionala utvecklingsstrategins fysiska uttryck och 
beskriver strategier och principer som ska utvecklas vidare och konkretiseras genom 
den fysiska planeringen.9 Regionplanen anger grunddragen för användningen av 
mark- och vattenområden i länet samt hanterar frågor om klimatpåverkan, regional 
bostadsförsörjning och infrastruktur i ett samlat grepp utifrån ett regionalt 
perspektiv. Planen ska ge vägledning och stöd för den fysiska planeringen i länets 
kommuner. Regionplanen pekar ut sex övergripande planeringsstrategier som har 
stor betydelse för utvecklingen av miljötillståndet i länet. I genomförandet av dessa 
strategier behöver hänsyn tas till regionala miljö- och klimatmål och en samordning 
behöver ske med andra regionala strategiska program av betydelse för en hållbar 
utveckling i länet.  
 
I detta sammanhang har åtgärdsprogrammet för miljömålen en viktig funktion i att 
konkretisera och förankra regionala miljöutmaningar och prioriterade åtgärder som 
behöver genomföras av aktörer i länet för en hållbar regional utveckling. 

Greater Copenhagen Green Charter 

Greater Copenhagen är en politisk samarbetsorganisation för tillväxt och utveckling 
i den större Öresundsregionen. I Greater Copenhagens strategi för grön 
omställning, Greater Copenhagen Green10, fastställs en gemensamma politisk 
inriktning för att regionen ska bli en internationellt ledande metropolregion inom 
grön omställning och grön tillväxt. Strategin ska tillvarata gemensamma intressen, 
bidra lokalt till den gröna omställningen och använda kommande års gröna 

 
7 Regeringen, 2021, Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030, Skr. 
2020/21:133. 
8 Region Skåne, 2020, Det öppna Skåne – Skånes utvecklingsstrategi, juni 2020. 
9 Region Skåne, 2020, Regionplan för Skåne 2022-2040, samrådshandling december 2020. 

10 Greater Copenhagen, 2020, Greater Copenhagen Green. www.greatercph.se  
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miljardinvesteringar för att öka tillväxten och skapa arbetstillfällen. Strategin består 
av tolv konkreta insatser inom fyra temaområden; förnybar energi, 
energieffektivitet, cirkulär ekonomi och klimatanpassning, som också är viktiga 
bidrag till att genomföra det regionala åtgärdsprogrammet och öka förutsättningarna 
att nå miljömålen i Skåne. 
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Mål för miljöpolitiken 

Agenda 2030 
Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell 
agenda som inrymmer de globala målen för hållbar utveckling. I begreppet hållbar 
utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och 
miljömässig. De 17 globala hållbarhetsmålen konkretiseras med 169 delmål och 230 
globala indikatorer. Det övergripande syftet med agendan är att avskaffa extrem 
fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor, att främja fred och rättvisa och att 
lösa klimatkrisen. I Agenda 2030-deklerationen lyfts fram att agendan är universell, 
att de globala målen är integrerade och odelbara samt principen att ingen ska lämnas 
utanför.  
 

 
Figur 2. FN:s globala mål för hållbar utveckling. UNDP, läs mer om Agenda 2030 på Regeringskansliets 
webbplats.11 

Det svenska miljömålssystemet 
Riksdagen har beslutat att det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa 
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att 
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Därutöver har 
riksdagen beslutat om sexton miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den 
svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Vidare finns etappmål inom olika 
områden där riksdagen eller regeringen har identifierat en önskad omställning av 
samhället. Tillsammans bildar ovanstående mål det svenska miljömålssystemet. Mer 
om miljömålen och miljömålssystemet finns att läsa på webbplatsen Sveriges 
miljömål12. 

 
11 Regeringen, Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling - Regeringen.se 
12 Sveriges miljömål, www.sverigesmiljomal.se. 
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Syftet med miljömålssystemet är att få ett strukturerat miljöarbete med en 
systematisk uppföljning av miljöpolitiken. Miljömålen gäller alla och ska tillämpas på 
alla nivåer i det svenska samhället. Vi har tidigare följt upp miljömålen mot år 2020. 
Regeringen understryker nu att arbetet med miljömålen ska fortsätta och utvecklas 
med sikte mot år 2030. Det tillstånd som miljökvalitetsmålen beskriver är något 
varje generation måste sträva efter att uppnå. En viktig del i utvecklingen av 
miljömålssystemet är beslut om nya etappmål som är utformade för att vara 
drivande i arbetet för att nå miljömålen. 
 

 
Figur 3. De nationella miljökvalitetsmålen, Naturvårdsverket. 

Regionala och lokala miljömål  
Miljökvalitetsmålen gäller som miljömål för Skåne, undantaget Storslagen fjällmiljö, 
som inte är relevant för vårt län. Därutöver finns fyra länsegna klimat- och 
energimål som har år 2030 som målår. Tillsammans utgör dessa mål regionala 
miljömål för Skåne län. Många kommuner i Skåne tar fram egna lokala miljömål för 
att ge riktning för det kommunala arbetet. 

Miljömålen och Agenda 2030 – Hand i hand för hållbar 
utveckling 
Sveriges miljömål och de globala hållbarhetsmålen styr i samma riktning. Hållbarhet 
har alltid tre dimensioner: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. För 
en hållbar samhällsomställning behöver vi ta hänsyn till alla dimensionerna 
samtidigt. När det gäller miljön handlar miljömålen och de globala målen i Agenda 
2030 om samma utmaningar. Att uppnå miljömålen innebär att vi uppnår den 
miljömässiga dimensionen av Agenda 2030 i Sverige. De globala hållbarhetsmålen 
och miljökvalitetsmålen är ömsesidigt förstärkande. Agenda 2030 kan ge ny kraft i 
miljöarbetet och möjligheter att tänka innovativt och arbeta i nya konstellationer där 
de tre dimensionerna i agendan kan förstärka varandra. Agendan betonar det globala 
partnerskapet och den globala solidariteten. Agenda 2030 förstärker i och med det 
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ansvaret att även bidra till att minska miljöproblem i andra länder.13 
Miljökvalitetsmålen är betydligt mer preciserade när det gäller vilken miljökvalitet 
som krävs för en god miljö i jämförelse med globala målen i Agenda 2030, och visar 
mer konkret vad Sverige ska göra nationellt och internationellt för att bidra till 
genomförandet av miljödimensionen i Agenda 2030. 

Andra samhällsmål som bidrar till miljömålen och Agenda 2030 
Många av de centrala principer som uttrycks i Agenda 2030 är tydligt formulerade 
som målsättningsstadgande i svensk grundlag. En majoritet av delmålen i Agenda 
2030 omfattas redan helt eller till viss del av lagstiftning och av de riksdagsbundna 
målen, och arbetet med att genomföra de riksdagsbundna målen är avgörande för 
genomförandet av Agenda 2030.14 Miljömålen utgör den ekologiska dimensionen av 
agendan men det finns fler samhällsmål som bidrar till både de globala målen och till 
miljömålen. Den tydligaste kopplingen kan man se till de nationella folkhälsomålen 
och friluftsmålen. 

Folkhälsomål 

Folkhälsomålen grupperar hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga de faktorer i 
människors livsvillkor och levnadsvanor som har störst betydelse för hälsan. Ungefär 
hälften av dessa knyter an till miljömålen. Vår miljö, både natur- och kulturmiljöer 
och den byggda miljön, bidrar med viktiga ekosystemtjänster som kan förebygga 
hälsohot och främja människors hälsa genom att ge möjlighet till fysisk aktivitet, 
friluftsliv, rekreation, stimulans, välbefinnande och avkoppling. Miljöns negativa 
inverkan på vår hälsa kan ske genom fysisk skada, sjukdom och ohälsa, men även 
indirekt som ett resultat av försämrad livskvalitet. En god miljö som säkerställer en 
god hälsa handlar om tillgång till säkra miljöer utan störningar som exempelvis 
buller och luftföroreningar, och om miljöer, vatten och livsmedel med låg 
förekomst av hälsofarliga ämnen.15 

Friluftslivsmål 

Det övergripande målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter 
att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för 
friluftslivet. År 2012 fastställdes tio mål för friluftslivspolitikens genomförande.16 
De tio friluftslivsmålen handlar om att förbättra förutsättningarna för 

 
13 Naturvårdsverket, Agenda 2030 och globala hållbarhetsmålen, www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-
samhallet/Agenda-2030-och-globala-hallbarhetsmalen 

14 Regeringen, 2020, Sveriges genomförande av Agenda 2030, prop. 2019/20:188, Sveriges genomförande 
av Agenda 2030, Prop. 2019/20:188 (pdf 774 kB) 
15 Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsomål och målområden, Nationella folkhälsomål och målområden 
— Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 
16 Naturvårdsverket, Sveriges friluftsmål, Sveriges friluftsmål - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se) 
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friluftslivsutövandet i Sverige. Vart och ett av målen har olika ingångar i detta 
övergripande syfte. Åtta av sexton miljökvalitetsmål innehåller preciseringar om 
friluftsliv. De preciseringarna innefattar att värna, bibehålla och tillgängliggöra 
värden för friluftsliv, vara uppmärksam på störning (framför allt buller) och 
möjliggöra naturtypspecifika friluftsaktiviteter. Friluftsliv anknyter även till flera av 
de 17 globala målen och till samtliga hållbarhetsdimensioner i Agenda 2030.17 

Uppföljning av globala hållbarhetsmål och miljömål 
De globala hållbarhetmålen följs upp med hjälp av drygt 230 globala indikatorer 
samt ytterligare ett 50-tal nationellt anpassade indikatorer. Nyckeltal för att följa 
upp, jämföra och analysera regionalt och lokalt arbete med agendan finns i databasen 
Kolada18. SCB har regeringens uppdrag att samordna den indikatorbaserade 
uppföljningen av hur Sverige lever upp till målen i Agenda 2030.19  
 
Inget land i världen är i närheten av att uppnå de globala målen. Trender som bidrar 
till att målen inte nås är den ökande ojämlikheten, klimat och miljöförändringarna, 
förlusten av biologisk mångfald, naturresurser och ekosystemtjänster samt en ökning 
av kemikalier och avfall från mänsklig aktivitet. På nationell nivå har SCB 
sammanfattat Sveriges tre över gripande utmaningar; ojämlikheten mellan grupper 
minskar inte utan ökar istället inom flera områden, de flesta av de nationella 
miljökvalitetsmålen är inte möjliga att nå med idag befintliga och beslutade åtgärder 
samt att våld och kränkningar inte minskar. 
 
Miljömålen följs upp årligen, bland annat med hjälp av indikatorer, på regional nivå 
av länsstyrelserna och Skogsstyrelsen, och på nationell nivå av målansvariga 
nationella myndigheter med Naturvårdsverket som samordnare. Uppföljningen ger 
information om hur miljöarbetet utvecklas och i vilken utsträckning vi når 
miljömålen. Resultatet från uppföljningen är ett viktigt underlag för regeringens 
miljöpolitik. Den regionala uppföljningen är dessutom ett viktigt underlag för 
utveckling av miljöarbetet på regional och lokal nivå. Vart fjärde år görs även en 
fördjupad utvärdering av miljömålen på nationell nivå. 
 
Miljömålsuppföljningen visar att vi har långt kvar till att nå de flesta miljömålen. 
Under de närmaste tio åren behöver alla öka takten i arbetet för att nå miljömålen 
och genomföra den samhällsomställning som behövs. Vid den årliga uppföljningen av 
miljökvalitetsmålen i Skåne bedöms endast ett av de femton miljökvalitetsmål som 
gäller för Skåne som uppnått. För två av målen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt 
växt- och djurliv bedöms utvecklingen i Skåne vara fortsatt negativ. Hela den årliga 

 
17 Naturvårdsverket, 2019, Uppföljning av målen för friluftslivspolitiken 2019, rapport 6904.  
18 RKA, www.kolada.se  
19 SCB, Agenda 2030 på Statistikmyndigheten SCB 
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regionala uppföljningen av miljökvalitetsmålen finns att läsa på Länsstyrelsen Skånes 
webbplats Miljötillståndet i Skåne.20  
 
 
 
  

 
20 Länsstyrelsen Skåne, Miljötillståndet i Skåne, www.skanesmiljomal.info.  
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Övergripande miljöutmaningar för Skåne 
Befolkningsökning och fortsatt regionförstoring och ekonomisk tillväxt medför ett 
ökat tryck på länets naturresurser som ska leverera nödvändiga ekosystemtjänster 
som livsmedel, rent vatten, råvaror och möjlighet till rekreation. Att ställa om till 
ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden är en utmaning 
för Sverige och för Skåne. För att nå dit behöver vi förändra både våra 
konsumtionsmönster och produktionen av varor och tjänster.  
 
Tillgång till rent vatten, naturmiljön och den skånska åkermarken är avgörande för 
Skånes utveckling. Det är en utmaning att hushålla med den värdefulla åkermarken 
och ta hänsyn till andra allmänna intressen samtidigt som vi ska skapa förutsättningar 
för ökat bostadsbyggande. Skåne är den region i Sverige som hyser flest växt- och 
djurarter. Här har också artantalet gått starkast tillbaka och flest arter dött ut. Havet 
och våra sjöar och vattendrag och dess stränder är viktiga resurser som bidrar till 
stora kulturella och ekonomiska värden i vårt län. Utvecklingen i Skåne bidrar till 
omfattande transporter av människor och varor. Att begränsa klimatpåverkan och 
anpassa samhället till klimatförändringarna är en av de största utmaningarna i 
världen och för Skåne.  
 
Coronapandemin har sedan våren 2020 påverkat stora delar av vårt samhälle. Den 
ekonomiska aktiviteten har tillfälligt minskat, vilket bidragit till ökad arbetslöshet. 
Andra konsekvenser är minskat resande och ökad digitalisering. Begränsningar 
gällande större folksamlingar och utlandsresor har inneburit ett ökat intresse för 
vistelse i den skånska naturen. Krisen har också satt fokus på vårt beroende av 
omvärlden och ett regionalt behov av att säkerställa vår försörjningstrygghet 
gällande bland annat energi, livsmedel och material.  
 
En mer utförlig beskrivning av Skånes miljöutmaningar finns som bilaga 2 till detta 
åtgärdsprogram. 
 

  

Page 391 of 514



 

 
21 

Strategiska program med regionala åtgärder 
Det finns flera strategiska program som är centrala för det regionala miljö- och 
hållbarhetsarbetet genom att redovisa utvecklingsinriktning, prioriterade 
insatsområden och åtgärder som bidrar till att öka de regionala förutsättningarna att 
nå miljömålen och miljörelaterade globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Relevanta 
åtgärder eller åtgärdsområden i dessa program redovisas kortfattat nedan och ska 
tillsammans med åtgärdsprogrammet för miljömålen ses som delar av det samlade 
åtgärdsarbetet i länet. Länets aktörer behöver, utöver åtgärder som redovisas i detta 
åtgärdsprogram, också beakta nedanstående program i sitt strategiska miljö- och 
hållbarhetsarbete för att åstadkomma en hållbar samhällsomställning. För en mer 
utförlig beskrivning av insatser och åtgärder samt aktörer hänvisas till respektive 
program (se fotnot för länkar).  
 
Under respektive prioriterat område i detta program finns en hänvisning till de av 
nedanstående strategier och program som innehåller åtgärder som är relevanta för 
det aktuella området. 

Klimat- och energistrategi för Skåne 

Klimat- och energistrategi för Skåne innehåller åtgärder för ett klimatneutralt och 
fossilbränslefritt Skåne inom följande åtgärdsområden; förnybar energiproduktion, 
klimatsmart fysisk planering, effektiva och fossilfria transporter, effektiva och 
fossilfria bostäder och fastigheter, effektiv och fossilfri industri, klimatsmart jord- 
och skogsbruk, klimatsmart konsumtion och offentlig förebild, samt forskning, 
innovation och näringslivsutveckling.21 

Regionala strategier och planer för hållbara transporter i Skåne 

Region Skånes transportstrategier innehåller åtgärder för utveckling av ett hållbart 
transportsystem utifrån mål och inriktning för en ökad andel gång- cykel- och 
kollektivtrafik samt överflyttning av gods på järnväg. Följande strategier och planer 
är aktuella i detta sammanhang; Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 
205022, Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020–203023, Cykelstrategi för 
Skåne24, Mobilitetsplan för Skåne25, Persontågsstrategi 2020–204026, samt Strategi 
för den hållbara gods- och logistikregionen Skåne27.  

 
21 Länsstyrelsen Skåne, 2018, Ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne – Klimat- och energistrategi för 
Skåne, rapport 2018:17. 
22 Region Skåne, 2017, Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050. 
23 Region Skåne, 2019 (?) Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020–2030. 
24 Region Skåne, 2017, Cykelstrategi för Skåne. 
25 Region Skåne, 2017, Mobilitetsplan för Skåne. 
26 Region Skåne, 2021, Persontågsstrategi - Strategi för utveckling av den regionala tågtrafiken i Skåne 2020–
2040. 
27 Region Skåne, 2017, Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen Skåne. 
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Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt 

Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt redovisar inom specialiseringsområdet 
Smarta hållbara städer insatser för att initiera och facilitera testytor där företag kan 
utveckla lösningar i verkliga livsmiljöer, främja innovativ upphandling och 
stadsbyggnadsprocesser samt stärka kommunikationen kring vad som händer hos 
kommuner, näringsliv och i forskning. Innovationsstrategin innehåller också 
specialiseringsområdet Livsmedel med insatser som ska verka för fler strategiska 
forsknings- och utvecklingsprojekt samt god tillgång till pilotfaciliteter, testbäddar 
och samverkansarenor, stärkt inkubation och acceleration för startups med fokus på 
tillväxtbolag, och att Skånes livsmedelssystem är i framkant vad gäller hållbar 
livsmedelsproduktion och konsumtion i offentlig och privat verksamhet.28 Insatserna 
ovan konkretiseras i kommande handlingsplaner för Smarta hållbara städer respektive 
Livsmedel. 

Naturvårdsstrategi för Skåne och handlingsplan för grön infrastruktur  

Naturvårdsstrategin lyfter fram vikten av att skydda de värdefullaste områdena och 
att öka hänsynen i vardagslandskapet. Strategin ger en samlad bild av vad som krävs 
för en rik biologisk mångfald i Skåne.29 Den regionala handlingsplanen för grön 
infrastruktur konkretiserar naturvårdsstrategin och innehåller regionala åtgärder 
som är av stor betydelse för att bevara den biologiska mångfalden, främja 
ekosystemtjänsterna och stärka den gröna infrastrukturen i länet genom fortsatt 
informations- och kunskapsuppbyggnad, ökad samverkan, utveckling av friluftslivet, 
bekämpning av invasiva främmande arter, samt för att bevara, restaurera och 
utveckla livsmiljöer och naturtyper för att gynna hotade arter inom insatsområdena 
gräsmarker, sandmarker, ädellövskog, våtmarker, marina miljöer, vattendrag och 
sjöar samt tätortsnära och urbana miljöer.30  
 
Handlingsplanen för grön infrastruktur gäller från 2019-2030 och uppdateras med 
fyra års mellanrum. Inför nästa programperiod 2023-2026 uppdateras och 
kompletteras åtgärderna och de insatsområden som planen omfattar. 
 
Handlingsplanen för grön infrastruktur med åtgärder och nulägesbeskrivning 
fungerar som ett ramverk för arbetet med naturvårdsfrågor och konkretiseras 
ytterligare med följande särskilt framtagna program: 

 
28 Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, FIRS, 2019, Skånes innovationsstrategi för Hållbar tillväxt. 
29 Länsstyrelsen Skåne, 2015, Vägen till ett biologiskt rikare Skåne – Naturvårdsstrategi för Skåne, rapport 
2015:23 
30 Länsstyrelsen Skåne, 2019, Handlingsplan för grön infrastruktur - insatsområden för grön infrastruktur 
2019-2030, aktuell period 2019-2022, rapport 2019:3. 
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- Naturvårdsprogram för Skåne län (uppdatering pågår av biologiska 
värdena)31 

- Strategi för formellt skydd av skog i Skåne län32 
- Myrskyddsplan för Sverige33  
- Genomförandeplan för skydd av tätortsnära natur i Skåne 2016-2020 

(uppdateras 2021)34 
- Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet35 
- Strategi för skydd och restaurering av sötvattensmiljöer i Skåne län36 
- Förvaltningsplan för stora rovdjur i Skåne37 
- Viljeinriktning kring den fortsatta förvaltningen av Skånes landskapsdjur - 

Kronhjorten 38 
- Åtgärdsprogram för hotade arter och biotoper (ÅGP)39 
- Lokala naturvårdssatsningen, LONA 40 

Skånsk skogsstrategi 

Skånsk skogsstrategi innehåller åtgärder för att öka kvaliteten och effektiviteten på 
produktions- och arbetssätt, stimulera utvecklingen av nya cirkulära processer och 
produkter som baseras på skogsråvara, öka kunskapen och intresset ur ett 
innovationsperspektiv för den skånska skogens framtida potential, höja förändrings- 
och innovationsförmågan för skogens samtliga aktörer, ett aktivt bidragande till den 
biologiska mångfalden, öka kunskapen om en hållbar utveckling för den skånska 
skogen på alla nivåer, öka skogens bidrag till minskad klimatpåverkan och anpassa 
den skånska skogen till framtida klimatförhållanden, sprid goda exempel på 
genomförda miljövårdsåtgärder, förbättra förutsättningarna för skogen som 
upplevelsemiljö, stärka bilden av skogen som en attraktiv plats för rekreation och 
lärande, ökad produktion baserad på ett hållbart brukande, aktiv skogsskötsel för 
robusta skogar med hög tillväxt, samt öka kännedomen om skogens, skogsbrukets 
och skogsnäringens betydelse för samhället.41 

 
31 Från Sandhammaren till Kullaberg - naturvårdsprogram för Skåne, delen gamla M-län (Malmöhus) | 
Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se) och Från Bjäre till Österlen - skånska natur- och kulturmiljöer 
(Länsstyrelsen Kristianstad 1996) 
32 Strategi för formellt skydd av skog i Skåne län | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se) 
33 Naturvårdsverket. 1994. Myrskyddsplan för Sverige.  
34 Tätortsnära natur -Genomförandeplan 2016-2020.pdf (lansstyrelsen.se)  
35 Strategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet (lansstyrelsen.se)  
36 Länsstyrelsen Skåne. 2009. Strategi för skydd och restaurering av sötvattensmiljöer i Skåne län 
Länsstyrelsen i Skåne Län. Rapport 2009:12 
37 Beslutad förvaltningsplan för stora rovdjur i Skåne.pdf (lansstyrelsen.se)  
38 Viljeinriktning kring den fortsatta förvaltningen av Skånes landskapsdjur - Kronhjorten  (lansstyrelsen.se) 
39 Hotade djur och växter | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)  
40 Lokala naturvårdssatsningen (LONA) | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se) 
41 Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen m.fl., Skånsk skogsstrategi, 2020, www.skanskskogsstrategi.se. 
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Åtgärdsprogram för vattenförvaltningen (samrådshandling) 

Åtgärdsprogrammen för Södra Östersjöns vattendistrikt42, respektive Västerhavets 
vattendistrikt43, innehåller regionala och lokala åtgärder för sektorsövergripande 
vattenplanering, tillsyn av miljöfarliga verksamheter, förorenade områden, 
vattenverksamheter och väg- och järnvägsnätet, utveckling av tillsynsvägledning, 
långsiktigt skydd av vattentäkter, rådgivning kring växtnäring och växtskyddsmedel, 
vägledning kring miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten i fysisk planering, 
ökat genomförande av åtgärder i jordbrukslandskapet, prioritering av stöd till lokala 
vattenvårdsprojekt (LOVA), sanering av förorenade områden, skydd och 
restaurering av kustnära marina miljöer, framtagande och genomförande av plan för 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten (VA-plan), samt minskade utsläpp av 
dioxiner från småskalig förbränning. Åtgärdsprogrammen kompletteras av 
delförvaltningsplaner med åtgärder mot vattenbrist och torka för Södra Östersjöns 
vattendistrikt44, respektive Västerhavets vattendistrikt45, med specifika åtgärder om 
rådgivning för vatteneffektivisering, omprövning av tillstånd för vattenuttag och mer 
vatten i landskapet. 

Åtgärdsprogram för havsmiljön (samrådshandling) 

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön innehåller regionala 
och lokala åtgärder inom temaområdena främmande arter, påverkan på fisk och 
skaldjur från fiske, marina näringsvävar, tillförsel av näringsämnen och organiskt 
material, havsbottnens integritet, påverkan på hydrografiska villkor, utsläpp eller 
spridning av farliga ämnen, marint skräp, undervattensbuller, påverkan på biologisk 
mångfald, övergödning, fysisk störning, marina skyddade områden samt 
restaurering. 46  

Skånes livsmedelsstrategi 

Skånes livsmedelsstrategi lyfter fram strategiska insatser inom områdena regler och 
villkor, cirkulärt och biobaserat livsmedelssystem, mat för livskvalitet och hälsa, 
digitaliserad konsumentmarknad och livsmedelsproduktion, och ny kunskap, 
innovation och entreprenörskap, för att skapa tillväxt, sysselsättning och bidra till en 
hållbar utveckling inom livsmedelsområdet.47 

 
42 Vattenmyndigheterna, 2020, Åtgärdsprogram för vatten 2021–2027, Södra Östersjöns vattendistrikt 
(samrådshandling). 
43 Vattenmyndigheterna, 2020, Åtgärdsprogram för vatten 2021-2027, Västerhavets vattendistrikt 
(samrådshandling). 
44 Vattenmyndigheten, 2020, Delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka 2021–2027, Södra 
Östersjöns vattendistrikt. 
45 Vattenmyndigheten, 2020, Delförvaltningsplan med åtgärdsprogram mot vattenbrist och torka 2021-2027, 
Västerhavets vattendistrikt. 
46 Havs- och vattenmyndigheten, 2020, Marin strategi för Nordsjön och Östersjön, Samråd om uppdaterat 
åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön 2022-2027 enligt havsmiljöförordningen. 
47 Region Skåne, 2017, Smart mat – Skånes livsmedelsstrategi 2030. 
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Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och 
fiskeriprogrammet 

Den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet och havs- och 
fiskeriprogrammet innehåller ett 20-tal olika investeringsmöjligheter för att skapa en 
aktiv landsbygdbygd och bidra till att utveckla fisket, vatten och lantbruket, stärka 
företagandet, skapa fler jobb och skydda miljön.  
 
Stöd finns till åtgärder inom kompetensutveckling och rådgivning kring 
livsmedelsförädling, entreprenörskap, grön rekreation och kommersiell service, 
investeringar för energieffektivisering, energigrödor, minskade utsläpp av 
växthusgaser och ammoniak för jordbruket samt förädlingsstöd för kortare 
livsmedelskedja och utveckling av lokala marknader. Investeringsstöd finns också för 
stängsel mot rovdjur, engångsröjning av betesmark, förbättrad vattenkvalitet, 
anläggning och restaurering av våtmarker och dammar för biologisk mångfald, 
anläggning av tvåstegsdiken, reglerbar dränering, förnybar energi, småskalig 
infrastruktur, bredband, service och fritid på landsbygden, infrastruktur för 
rekreation och turism samt natur- och kulturmiljöer. Dessutom finns stöd till 
åtgärder för att utveckla samarbeten för att skapa nya jobb på landsbygden och 
samarbeten mellan aktörer inom jordbruk samt inom livsmedelskedjan.48 

Regional handlingsplan för klimatanpassning 

Den regionala handlingsplanen för klimatanpassning innehåller åtgärder för att 
initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete, analysera hur 
länet och vid behov angränsande län påverkas av klimatförändringarna, stödja och 
följa upp regionala sektorsmyndigheters klimatanpassningsarbete, bidra till och ta 
fram underlag för ökad kunskap och planering, samt stödja arbete i älvgruppen för 
Helge å.49 

 
48 Länsstyrelsen Skåne, 2020, Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och 
fiskeriprogrammet, uppdaterad inför 2021 (version 2021-03-08, dnr 600-4604-2021). 
49 Länsstyrelsen Skåne, 2020, Regional handlingsplan för klimatanpassning för Länsstyrelsen Skåne 2020–
2024, rapport 2020:03.  
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Prioriterade områden för miljöarbetet i Skåne 
I följande avsnitt redovisas förslag på regionala åtgärder tillsammans med viktiga 
aktörer inom fyra prioriterade områden som bedöms särskilt viktiga för att öka de 
regionala förutsättningarna att nå miljömålen och miljödimensionen av Agenda 
2030. För varje område redovisas också kopplingen till relevanta globala 
hållbarhetsmål och nationella miljömål, samt viktiga regionala strategier och 
program med åtgärder som bidrar till det samlade arbetet inom respektive område. 
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Hållbara städer och samhällen 

Hållbara städer är inkluderande och tillgängliga stadsmiljöer som erbjuder alla 
människor en attraktiv och grön livsmiljö. Närhet gör att det är enkelt att leva sitt 
vardagsliv och ta sig fram med hållbara transporter, som till exempel gång och 
cykel. Helhetssyn i planeringen tillsammans med smarta lösningar bidrar till städer 
där människor kan leva klimatsmart, hälsosamt och tryggt.50 

Områdets koppling till globala mål och nationella miljömål 
Åtgärderna inom detta område bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 
3. Hälsa och välbefinnande, 7. Hållbar energi för alla, 11. Hållbara städer och 
samhällen och 13. Bekämpa klimatförändringarna.  
 
Åtgärderna stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 1. Begränsad 
klimatpåverkan, 2. Frisk luft, 4. Giftfri miljö, 15. God bebyggd miljö och 16. Ett 
rikt växt- och djurliv. 
 
Nationella planeringsunderlag och vägledningar som är relevanta för det regionala 
arbetet med att nå ovanstående mål redovisas i bilaga 1. 

Regionala strategiska program 
Regionala strategier och program med åtgärder som bidrar till hållbara städer och 
samhällen. Se avsnittet Strategiska program med regionala åtgärder för mer information 
om nedanstående strategier och program. 

 Klimat- och energistrategi för Skåne 
 Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 
 Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020 – 2030 
 Cykelstrategi för Skåne 
 Mobilitetsplan för Skåne 
 Persontågsstrategi 2020 – 2040 
 Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen Skåne  
 Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt 
 Naturvårdsstrategi för Skåne och handlingsplan för grön infrastruktur  
 Genomförandeplan för skydd av tätortsnära natur i Skåne 
 Åtgärdsprogram för vattenförvaltningen 
 Regional handlingsplan för klimatanpassning 

 
50 Regeringen, 2018, Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling, regeringens skrivelse 
2017/18:230. 
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Förslag på prioriterade åtgärder 
Här redovisas förslag på åtgärder för det regionala arbetet för hållbara städer och 
samhällen, utöver de åtgärder som redovisas i ovanstående strategiska program, och 
där det finns behov av ytterligare insatser för att öka de regionala förutsättningarna 
att nå miljömålen och miljörelaterade globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. 

Åtgärd HS1. Regional dialog om hållbara städer 

Dialogmöte genomförs tillsammans med Rådet för hållbara städer för att stärka 
kommunernas förutsättningar i omställningen till en långsiktigt hållbar stads- och 
samhällsutveckling. Lärande exempel, ny kunskap och verktyg, som har tagits fram 
av myndigheter och experter inom Rådets regeringsuppdrag, sprids för att bidra till 
gemensam kunskapsutveckling, inspiration och omställningskraft hos olika 
samhällsaktörer. Dialogen behöver utgå ifrån regionala utmaningar och 
förutsättningar att nå social, hälso- och miljömässig hållbarhet. 
Huvudaktör: Länsstyrelsen, Boverket (kansliet för Rådet för hållbara städer). 
Medaktör: Kommuner, Region Skåne, universitet och högskolor, bygg- och 
fastighetsföretag, idéburna organisationer. 

Åtgärd HS2. Utvecklad tvärsektoriell planering för sociala, hälsomässiga och 
miljömässiga aspekter 

Formerna för tvärsektoriell planering utvecklas för att ta utgångspunkt i, analysera 
och väga in sociala, hälsomässiga och miljömässiga aspekter, framförallt i 
kommunernas tidiga planeringsskeden och i samband med framtagande av de 
kommunala planeringsstrategierna. Befintliga kompetenser inom kommunen och 
berörda organisationer uppmärksamma och används i planeringsprocessen. 
Kommunernas arbete bör inledningsvis fokusera på hur den egna organisationen och 
samverkanskulturen ger förutsättningar för just bred intern och extern samverkan 
kring sociala, hälsomässiga och miljömässiga aspekter. 
Huvudaktör: Kommuner.  
Medaktör: Idéburna organisationer, Länsstyrelsen. 

Åtgärd HS3. Miljö- och hållbarhetskrav i riktlinjer för markanvisning av ny 
bebyggelse 

Miljö- och sociala hållbarhetsaspekter bör lyftas in i kommunernas riktlinjer för 
markanvisning. Detta för att miljöaspekter och social hållbarhet ska uppmärksammas 
och beskrivas i samband med att kommunen fördelar mark till byggherrar. 
Huvudaktör: Kommuner.  
Medaktör: Bygg- och fastighetsföretag. 
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Åtgärd HS4. Gestaltning av hållbara livsmiljöer  

Vid förändringar av platser som är allmänt tillgängliga, oavsett huvudmannaskap, ska 
kommunen i samverkan med andra aktörer säkerställa att miljön görs tillgänglig för 
alla så ingen lämnar utanför, att tillräcklig grönska, ytor för lek och spel, platser för 
möten, tillgång till trygga och säkra kommunikationsvägar för gång anordnas. För att 
åstadkomma detta krävs samstämmighet kring gestaltningsarbetet och i 
förvaltningsskedet.   
Huvudaktör: Kommuner. 
Medaktör: Hyresgästföreningen, idéburna organisationer, bygg- och 
fastighetsföretag. 

Åtgärd HS5. Minskade störningar av trafikbuller i befintliga boendemiljöer 

Befintliga bullerutsatta boendemiljöer där inomhusvärden inte lever upp till 
Folkhälsomyndighetens krav uppmärksammas och åtgärdas. Bostadsbebyggelse 
lokaliseras och utformas med hänsyn till de bullerstörningar som infrastrukturen ger 
upphov till. Åtgärder vidtas i sådana områden där en god inomhusmiljö eller tyst 
sida inte uppnås. 
Huvudaktör: Kommuner, Trafikverket, vägföreningar. 

Åtgärd HS6. Resurseffektivt och cirkulärt byggande 

Vid upphandling av ny- eller ombyggnadsprojekt och renovering ställs stegvis allt 
högre krav på förnybara, cirkulära och giftfria byggmaterial, delningstjänster och 
återbruk när det bedöms som fördelaktigt ur ett livscykelperspektiv.  
Befintliga byggnaders potential som materialbank för återbruk av byggmaterial 
uppmärksammas. Inventering av material inför rivning eller ombyggnad genomförs 
som ett underlag för återbruk och högkvalitativ materialåtervinning. Återbruk och 
produkter med hög materialåtervinning som kan ersätta användning av jungfruliga 
material med höga klimatutsläpp i byggskedet bör prioriteras, tillsammans med att 
nyttja den fulla livslängden på inbyggda produkter samt att skapa cirkulära flöden för 
byggprodukter med kort livslängd som byts ut i samband med anpassning av lokaler 
till nya hyresgäster. Den potentialen för resurseffektivisering och minskad 
klimatpåverkan som finns i att omvandla befintliga byggnader istället för att bygga 
nytt behöver också beaktas. 
Erfarenheter från arbetet med Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och 
anläggningssektor i Malmö 2030 (LFM30) sprids till fler kommuner genom etablering 
av ett skånskt nätverk för hållbart byggande. 
Huvudaktör: Kommuner, Region Skåne, statliga myndigheter, fastighetsföretag. 
Medaktör: Sustainable Business Hub, byggföretag, materialleverantörer, konsulter, 
branschorganisationer, forskningsinstitut, universitet och högskolor, energibolag, 
avfallsbolag, Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild). 

Page 400 of 514



 

 
30 

Åtgärd HS7. Hållbar och cirkulär hantering av massor från byggande 

Förutsättningar skapas för en mer cirkulär hantering av massor från byggnads- och 
infrastrukturprojekt där överskottsmassor med lämpliga geotekniska och 
markkemiska egenskaper kan användas för mer lågkvalificerade ändamål. Detta 
minskar användningen av jungfruligt täktmaterial för annat än högkvalificerade 
ändamål i en region där tillgången till ballast är begränsad och behöver säkerställas 
för framtida generationer. För att hanteringen ska ske på ett klimatsmart sätt 
behöver användandet av massor ske i samband med, eller i närheten av dess 
uppkomst. Markytor för hantering och lagring av massor i lämpliga lägen nära 
exploateringsområden, liksom ytor för etablering av masslogistikcentraler, behöver 
avsättas i närheten av större byggnads- och infrastrukturprojekt.  
Huvudaktör: Kommuner, Trafikverket, byggföretag, fastighetsföretag. 
Medaktör: Länsstyrelsen. 

Åtgärd HS8. Bostadstillsyn för hälsosamma boendemiljöer 

Den förebyggande tillsynen för mer hälsosamma boendemiljöer prioriteras, 
framförallt i socioekonomiskt svagare områden. Analyser av större byggnadsbestånd 
i kommunen genomförs för att lokalisera bostadsområden med ökad risk för 
undermåliga inomhusmiljöer som ett underlag för prioritering av tillsynsinsatser. 
Insatserna kan dels handla om informationsåtgärder som förbättrar boendes 
kunskaper om såväl boendemiljö som gällande regelverk, dels om att hitta enkla sätt 
för de drabbade boende att genomföra en anmälan, samt bedriva uppsökande tillsyn 
för en förbättrad efterlevnad av regler för att uppnå hälsosammare boendemiljöer 
för alla. 
Huvudaktör: Kommuner. 
Medaktör: Länsstyrelsen, fastighetsägare. 

Åtgärd HS9. Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet bevaras, används 
och utvecklas 

Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader 
och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas. 
Översiktsplaner ska redovisa och ge vägledning till hur kommunen avser att bevara, 
använda och utveckla sådana miljöer. 
Huvudaktör: Kommuner. 
Medaktör: Länsstyrelsen, fastighetsägare. 

Åtgärd HS10. Integrering av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i urbana 
miljöer 

Kommunernas planering, byggande och förvaltning fortsätter utvecklas för att bättre 
ta tillvara och integrera biologisk mångfald och ekosystemtjänster i urbana miljöer. 
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Boverkets metod för hur ekosystemtjänster kan integreras i utvecklingen av urbana 
miljöer och den kommande vägledningen för grönplaner från Boverket och 
Naturvårdsverket ger bra underlag för hur arbetet kan genomföras. Regionala 
planeringsunderlag tas fram för de viktigaste ekosystemtjänsterna som rör urban och 
tätortsnära miljö, samt regionalt för hälsa, rekreation och vattenrelaterade frågor 
(grundvattenbildning, vattenreglering som ger översvämningsskydd och hållbar 
tillgång till ytvatten). 
Huvudaktör: Kommuner. 
Medaktör: Länsstyrelsen, Region Skåne, universitet och högskolor, Boverket, 
Naturvårdsverket. 

Åtgärd HS11. Skydd av tätortsnära natur 

Vikten av att skydda den tätortsnära naturen är stor för friluftslivet, folkhälsan och 
bevarandet av den biologiska mångfalden i Skåne. I takt med att länets tätorter 
expanderar ökar behovet av långsiktiga skydd. Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm 
och Västra Götaland har i regleringsbrevet 2021 fått i uppdrag att fortsätta 
genomförandet av sina respektive program för skydd av tätortsnära natur. En 
genomförandeplan för åren 2021-2025 fram under år 2021.  
Huvudaktör: Länsstyrelsen. 
Medaktör: Kommuner. 

Åtgärd HS12. Friluftslivet tydliggörs i samhällsplaneringen 

För att säkerställa att det finns tillgång till vardagsnära natur för friluftsliv, 
rekreation och naturupplevelser behöver friluftslivet tydliggöras inom 
samhällsplaneringen via strategiska planeringsunderlag för friluftsliv. Kartering av 
viktiga områden för friluftsliv och kommunala friluftsplaner är avgörande för att 
friluftslivet ska tydliggöras i samhällsplaneringen. 
Huvudaktör: Kommuner. 
Medaktör: Länsstyrelsen, Region Skåne. 

Åtgärd HS13. Kommunal samordnad varudistribution för effektiv och robust 
varuförsörjning 

Fler kommuner utreder, inför och utvecklar samordnad varudistribution. 
Kommuner som tar kontroll över sin varuförsörjning kan minska känsligheten för 
störningar samtidigt som trafikarbetet effektiviseras och hinder röjs för lokala 
producenter att konkurrera i kommunala upphandlingar. Lagerhållning av viktiga 
varor bör kopplas till systemet för att stärka robustheten ytterligare. 
Huvudaktör: Kommuner. 
Medaktör: Länsstyrelsen. 
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Åtgärd HS14. Harmonisering av lokal energiplanering med den nationella 
energiomställningen 
Förutsättningarna för etablering av energiproduktion, distribution och tillförsel ska 
framgå av kommunernas översiktsplaner och energiplaner. Energiplanerna ska vara 
aktuella och kunna utgöra ett underlag för elnätägares nätutvecklingsplaner samt 
andra relevanta initiativ som pågår regionalt och nationellt på området.  
Skåne föreslås bli pilotlän för uppfyllande av en modernisering av den kommunala 
energiplanslagstiftningen där Länsstyrelsen föreslås ha en rådgivande och 
koordinerande roll gentemot kommunerna.  
Nya kommunala energiplaner utvecklas med fördel i samverkan med lokala och 
regionala energibolag, betydande systemanvändare samt andra väsentliga aktörer. 
Huvudaktör: Kommuner, Länsstyrelsen, Region Skåne. 
Medaktör: Energibolag, näringsliv, elbilsladdoperatörer, aggregatorer, 
fastighetsföretag. 
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Hållbar mark- och vattenanvändning 
En hållbar mark- och vattenanvändning ska bidra till att, med hänsyn till den 
enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda 
sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för 
människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.51 För att nå en 
hållbar utveckling i Skåne är det avgörande att säkerställa ekosystemens förmåga att 
klara påfrestningar (resiliens), deras långsiktiga produktion av ekosystemtjänster 
samt möjligheten till ett långsiktigt hållbart brukande av naturresurser. Viktiga 
principer är att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov, samt 
att företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god 
hushållning.52 

Områdets koppling till globala mål och nationella miljömål 
Åtgärderna inom detta område bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 
6. Rent vatten och sanitet, 13. Bekämpa klimatförändringarna, 14. Hav och marina 
resurser och 15. Ekosystem och biologisk mångfald. 
 
Åtgärderna stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 1. Begränsad 
klimatpåverkan, 3. Bara naturlig försurning, 4. Giftfri miljö, 7. Ingen övergödning, 
8. Levande sjöar och vattendrag, 9. Grundvatten av god kvalitet, 10. Hav i balans 
samt levande kust och skärgård, 11. Myllrande våtmarker, 12. Levande skogar, 13. 
Ett rikt odlingslandskap, 15. God bebyggd miljö och 16. Ett rikt växt- och djurliv. 
 
Nationella planeringsunderlag och vägledningar som är relevanta för det regionala 
arbetet med att nå ovanstående mål redovisas i bilaga 1. 

Regionala strategiska program 
Regionala strategier och program med åtgärder som bidrar till hållbar mark- och 
vattenanvändning. Se avsnittet Strategiska program med regionala åtgärder för mer 
information om nedanstående strategier och program. 

 Naturvårdsstrategi för Skåne och handlingsplan för grön infrastruktur  
 Åtgärdsprogram för vattenförvaltningen 
 Åtgärdsprogram för havsmiljön 
 Skånsk skogsstrategi 
 Klimat- och energistrategi för Skåne  
 Regional handlingsplan för klimatanpassning 

 
51 1 kap 1 § Plan- och bygglag, SFS 2010:900. 
52 2 kap 2 § Plan- och bygglag, SFS 2010:900. 
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 Myrskyddsplanen 
 Strategi för formellt skydd av skog  
 Strategi för Västerhavet 

Förslag på prioriterade åtgärder 
Här redovisas förslag på åtgärder för det regionala arbetet för hållbar mark- och 
vattenanvändning, utöver de åtgärder som redovisas i ovanstående strategiska 
program, och där det finns behov av ytterligare insatser för att öka de regionala 
förutsättningarna att nå miljömålen och miljörelaterade globala hållbarhetsmål i 
Agenda 2030. 

Åtgärd HM1. Begränsad exploatering av jordbruksmark 

Kommunens ställningstagande för hur man avser att undvika att ta jordbruksmark i 
anspråk för exploatering bör framgå av kommunernas planeringsstrategi. 
Av översiktsplanen bör markanspråk på jordbruksmark tydligt kopplas till 
kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning, dess värde för ekosystemtjänster samt 
kommunens bedömning av vilka "väsentliga samhällsintressen som skall tillgodoses" 
när exploatering på jordbruksmark föreslås.  
En bedömning av miljökonsekvenserna för att ta jordbruksmark i anspråk bör 
beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen till kommunernas översiktliga planering 
för att synliggöra konsekvenserna som uppstår vid exploatering på jordbruksmark 
samt visa på alternativen till att ta jordbruksmarken i anspråk. I sammanhanget bör 
samtliga åtgärder som påverkar jordbruksmarkens värden idag och på sikt vägas in 
såsom infrastruktur, solcellsanläggningar och lantbrukets ökade behov av ytor för 
vattenhantering. 
Huvudaktör: Kommuner. 
Medaktör: Länsstyrelsen, Region Skåne, Jordbruksverket, LRF Skåne, SLU Alnarp. 

Åtgärd HM2. Införande av klimatanpassningszoner i fysisk planering 

Kommunerna uppmärksammas om möjligheten att införa klimatanpassningszoner 
genom informationskampanj via Regional Kustsamverkans möten och i samband 
med yttranden kring fysisk planering. Begreppet klimatanpassningszon innebär att 
kommunerna lägger in en så kallad försiktighetszon längs med kusten som motsvarar 
den markyta som behövs för att ta hänsyn till havsnivåhöjningens konsekvenser. 
Kommunerna ska i den fysiska planeringen ta hänsyn till risken för översvämning 
och erosion och bör även väga in behovet av reträttmarker för strandängar. Genom 
att använda begreppet klimatanpassningszon blir det lättare att motivera behovet av 
den avsatta markytan. 
Huvudaktör: Länsstyrelsen, kommuner (samverkan via Regional kustsamverkan). 
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Åtgärd HM3. Ökad användning av naturbaserade lösningar för 
klimatanpassning 

Naturbaserade lösningar används som åtgärder för att öka naturens egen 
motståndskraft mot klimatförändringar och skapa förutsättningar för samhället att 
anpassa sig till effekterna av ett förändrat klimat och kan samtidigt skapa bättre 
förutsättningar för bevarandet av biologisk mångfald. Erfarenheter från projekten 
Life Coast Adapt samt Building with Nature, som båda utarbetar förslag och tester 
för att ta fram de bästa naturbaserade lösningarna, sprids för att klimatanpassa 
Skåne. Projekten visar även på vikten av att arbeta uppströms för att minska 
belastningen både vad gäller kvantitet och kvalitet av dagvattenpåverkan vid Skånes 
kuster. I kommunernas översiktsplaner anges förutsättningarna för eventuella 
anpassningsåtgärder och kommunens ställningstagande angående markanvändningen. 
Huvudaktör: Kommuner. 
Medaktör: Länsstyrelsen, Region Skåne, Förbundet Skånes kommuner. 

Åtgärd HM4. Framtagande av ny regional vattenförsörjningsplan  

Den regionala vattenförsörjningsplanen uppdateras för att säkra den regionala 
vattentillgången i ett långsiktigt perspektiv. Arbetet med den nya planen ska bland 
annat bidra till en kartläggning av hur förutsättningarna för vattenförsörjning till 
olika ändamål ser ut i länet idag och vad som kan förväntas i framtiden. 
Vattenförsörjningsplanen ska utgöra ett planeringsunderlag där vattenresurser av 
regional betydelse pekas ut och åtgärdsförslag anges. 
Huvudaktör: Länsstyrelsen. 
Medaktör: Kommuner, VA-huvudmän, vattentäktsinnehavare, verksamhetsutövare 
(industri, jordbruk), SGU, SMHI, Havs- och vattenmyndigheten. 

Åtgärd HM5. Framtagande av ny våtmarksstrategi med avseende på 
värdetrakter, minskad klimatpåverkan och övergödning 

A) En ny våtmarksstrategi tas fram för att koppla samman övergödningsstrategin 
med åtgärdsprogrammet för vattenförvaltningen, värdetrakter inom grön 
infrastruktur, ÅGP-arbete, flödesutjämning, vattenhushållning och minskad 
klimatpåverkan, till exempel genom återvätning av organogena jordar. 
B) Utifrån strategin fortsätter arbetet med att skapa nya och restaurera befintliga 
våtmarker. Den biologiska mångfalden i våtmarkerna bevaras genom skötsel. I 
arbetet uppmärksammas också kulturhistoriska värden. 
Huvudaktör: Länsstyrelsen, markägare, kommuner, vattenråd. 
Medaktör: Skogsstyrelsen, LRF Skåne. 
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Åtgärd HM6. Minskad miljöpåverkan från vattenkraft och dammar 

Samverkan med verksamhetsutövare och berörda myndigheter, kommuner och 
intresseorganisationer kring åtgärder för miljöanpassning av vattenkraften enligt den 
nationella planen för omprövning av vattenkraften (NAP). Åtgärderna syftar till att 
uppnå största möjliga nytta för vattenmiljön och för nationell effektiv tillgång på 
vattenkraftsel, med hänsyn tagen till andra samhällsintressen. Tillsynsinsatser och 
rättsliga åtgärder genomförs också vid dammar och andra verksamheter som inte 
ingår i NAP (huvudsakligen andra verksamheter än vattenkraft) och som har störst 
behov av miljöförbättrande åtgärder. 
Huvudaktör: Länsstyrelsen, verksamhetsutövare. 
Medaktör: Kommuner, Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten, 
intresseorganisationer. 

Åtgärd HM7. Utveckling av samverkan för en hållbar marin miljö 

Interna och externa samrådsmöten genomförs med verksamhetsutövare, 
kommuner, intresseorganisationer och berörda myndigheter kring samförvaltning av 
fiske samt fisk och andra naturresurser för att bidra till ett hållbart fiske och en 
hållbar marin miljö i Öresund och skånska Kattegatt. Arbetet sker inom ramen för 
bildande av marina områdesskydd, framtagande av bevarandeplaner för natura 2000, 
marin förvaltning samt prövning och tillsyn av havsbaserad vindkraft. 
Huvudaktör: Länsstyrelsen. 
Medaktör: Verksamhetsutövare, kommuner, intresseorganisationer, Havs- och 
vattenmyndigheten, danska myndigheter (inom Öresundssamarbetet). 

Åtgärd HM8. Restaurering av marina miljöer genom återföring av sten 

Insatser genomförs för att kartlägga historisk förekomst av stenfiske för att därefter 
identifiera och prioritera lämpliga områden där återföring av sten kan bli aktuellt. 
Åtgärden bidrar till att återställa havsbottnar i områden där block och sten tidigare 
har tagits bort och återskapa viktiga livsmiljöer för hårdbottenlevande arter. 
Huvudaktör: Länsstyrelsen. 
Medaktör: Kommuner, Havs- och vattenmyndigheten. 

Åtgärd HM9. Kalkning av sjöar och vattendrag 

Fortsatt kalkning av målsjöar och målvattendrag i enlighet med åtgärdsplan för 
kalkning så att god status med avseende på försurning enligt 
vattenförvaltningsförordningen uppnås. 
Huvudaktör: Markägare, fiskrättsägare, kalkningsutförare. 
Medaktör: Länsstyrelsen, kommuner, Havs- och vattenmyndigheten. 
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Åtgärd HM10. Information om effekter på skogsmarken vid biobränsleuttag 

Markägare informeras om hur biobränsleuttag kan påverka produktionsförmåga, 
biologisk mångfald, körskador och försurning av skogsmark. 
Huvudaktör: Skogsstyrelsen. 
Medaktör: Markägare, skogsbolag. 

Åtgärd HM11. Återföring av vedaska till skogsmark 

För att öka mängden aska som är tillgänglig för spridning i skogen fortsätter 
Skogsstyrelsens dialog med askproducenter i Skåne. 
Huvudaktör: Skogsstyrelsen. 
Medaktör: Markägare, skogsbolag, biobränsleeldade fjärrvärmeverk. 

Åtgärd HM12. Genomförande av strategi för formellt skydd av skog 

Den regionala strategin för formellt skydd av skog genomförs. Strategin ska bidra till 
ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt formellt skydd för skogsbiologiska 
värdekärnor, även om andra motiv för skyddet finns, som exempelvis den 
tätortsnära naturens betydelse för friluftslivet. Strategin ska även bidra till 
uppfyllandet av relevanta internationella och nationella mål, och utgör ett 
gemensamt underlag för arbetet med grön infrastrukturs värdetrakter och 
områdesskyddet. 
Huvudaktör: Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen. 
Medaktör: Kommuner, markägare. 

Åtgärd HM13. Naturvårdsåtgärder för hotade arter 

Åtgärdsprogram för hotade arter och biotoper genomförs. Viktiga livsmiljöer för 
dessa arter förbättras och utökas geografiskt. Informationsinsatser om arter som är 
på väg att försvinna genomförs som en förstärkning av arbetet. EU:s Life+ projekt 
om restaurering av vattendrag och hävdade marker genomförs. Nya Life-projekt för 
hotade livsmiljöer och arter i Skåne tas fram. 
Huvudaktör: Länsstyrelsen, kommuner, Skogsstyrelsen. 
Medaktör: Markägare, skogsbolag, jordbruksföretag, vattenråd, dikningsföretag, 
fiskevårdsområden, Trafikverket, Fortifikationsverket, energibolag. 

Åtgärd HM14. Kunskapen om kulturmiljön utvecklas  

Kunskaps- och planeringsunderlag avseende kulturmiljöns värden uppdateras och 
utvecklas så att de bidrar till kulturmiljöhänsyn i planerings- och 
samhällsbyggnadsprocesser och vid insatser för miljö- och klimatomställning. 
Huvudaktör: Kommuner, Länsstyrelsen, Regionmuseet, Malmö museer, Kulturen 
i Lund, Helsingborgs museer, Skånes Hembygdsförbund, Statens fastighetsverk, 
Trafikverket, Skogsstyrelsen, Svenska kyrkan. 
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Medaktör: Hembygdsföreningar, hembygdsförbund, fastighetsägare, konsulter 
inom kulturmiljöområdet, Riksantikvarieämbetet. 

Åtgärd HM15. Regional strategi för friluftsliv 

En regional strategi för ett hållbart friluftsliv tas fram. Friluftslivets alla aktörer har 
olika roller och ansvar för att bidra till friluftslivspolitiken. För att gemensamt bidra 
till ett hållbart friluftsliv i Skåne som inkluderar alla olika målgrupper finns det 
behov av en gemensam övergripande strategi som tar sikte på friluftslivspolitiken 
och de tio friluftslivsmålen. 
Huvudaktör: Länsstyrelsen. 
Medaktör: Region Skåne, kommuner, markägare, friluftslivsorganisationer. 

Åtgärd HM16. Minskade utsläpp av farliga kemiska ämnen 

Arbetet för att minska utsläpp och läckage av farliga kemiska ämnen från punktkällor 
och diffusa källor upprätthålls på en hög nivå genom aktiv tillsyn av 
kemikaliehantering vid miljöfarliga verksamheter. Fokus behöver ligga på att den 
kemikalieanvändning som inte kan undvikas ska ske på ett säkert sätt, och behöver 
innefatta kontroller av miljöfarliga verksamheters hanteringsrutiner och rutiner för 
riskbedömningar. 
Huvudaktör: Kommuner, Länsstyrelsen. 
Medaktör: Verksamhetsutövare. 

Åtgärd HM17. Undersökningar och effektivare åtgärder inom förorenade 
områden 

A) Inom arbetet med förorenade områden, både inom tillsynen och genom statliga 
bidrag, utförs undersökningar, och vid behov åtgärder, avseende objekt med 
riskklass 1 och 2. För att stödja kommunernas tillsynsarbete ges riktad vägledning 
samt utbildning om att undersöka och åtgärda förorenade områden. 
B) Inför åtgärder av förorenade områden utreds alternativa åtgärdstekniker framför 
schakt och deponering utan föregående behandling av massor. Avsikten är att 
stimulera innovativa arbetssätt vilket förväntas leda till ett effektivare 
saneringsarbete och till mer hållbara efterbehandlingsmetoder. 
Huvudaktör: Länsstyrelsen, kommuner, verksamhetsutövare, exploatörer. 
Medaktör: Naturvårdsverket, SGU, SGI. 

Åtgärd HM18. Cirkulära avloppslösningar för återanvändning av renat 
avloppsvatten  

Arbetet för att renat avloppsvatten kan återanvändas för internt bruk i reningsverk, 
för externt bruk i industri eller till bevattning samt för eventuell infiltrering för att 
öka grundvattenbildningen stimuleras. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att 
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öka provtagning på utgående avloppsvatten, utreda om fler reningssteg ska 
installeras och om avancerad rening av föroreningar behövs. Det kan också behöva 
utredas vilken påverkan en mindre tillförsel av renat avloppsvatten får för flödet i 
recipienten innan en ändring genomföras. 
Huvudaktör: VA-huvudmän, kommuner. 
Medaktör: Länsstyrelsen. 
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Hållbar livsmedelsförsörjning 
Livsmedel påverkar alla delar av en hållbar utveckling och en omställning av 
livsmedelssystemet är nödvändig för att nå globala hållbarhetsmål, miljömålen och 
folkhälsomålen. Ett hållbart livsmedelssystem möjliggör en tryggad 
livsmedelsförsörjning utan att kompromissa med de miljömässiga, ekonomiska och 
sociala grunderna.53Insatser behövs i hela livsmedelskedjan från produktion av 
livsmedel till konsumtion. 

Områdets koppling till globala mål och nationella miljömål 
Åtgärderna inom detta område bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 
2. Ingen hunger, 3. Hälsa och välbefinnande, 6. Rent vatten och sanitet och 13. 
Bekämpa klimatförändringarna. 
 
Åtgärderna stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 1. Begränsad 
klimatpåverkan, 4. Giftfri miljö, 7. Ingen övergödning, 9. Grundvatten av god 
kvalitet, 11. Myllrande våtmarker, 13. Ett rikt odlingslandskap och 16. Ett rikt 
växt- och djurliv. 
 
Nationella planeringsunderlag och vägledningar som är relevanta för det regionala 
arbetet med att nå ovanstående mål redovisas i bilaga 1. 

Regionala strategiska program 
Regionala strategier och program med åtgärder som bidrar till hållbar 
livsmedelsförsörjning. Se avsnittet Strategiska program med regionala åtgärder för mer 
information om nedanstående strategier och program. 

 Skånes livsmedelsstrategi 
 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och 

fiskeriprogrammet 
 Naturvårdsstrategi för Skåne och handlingsplan för grön infrastruktur 
 Åtgärdsprogram för vattenförvaltningen 
 Klimat- och energistrategi för Skåne 
 Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt 

Förslag på prioriterade åtgärder 
Här redovisas förslag på åtgärder för det regionala arbetet för hållbar 
livsmedelsförsörjning, utöver de åtgärder som redovisas i ovanstående strategiska 
program, och där det finns behov av ytterligare insatser för att öka de regionala 

 
53 Jordbruksverket, 2021, Hållbara livsmedelssystem – Definition, pågående initiativ och förslag på åtgärder, 
rapport 2021:3. 
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förutsättningarna att nå miljömålen och miljörelaterade globala hållbarhetsmål i 
Agenda 2030. 

Åtgärd HL1. Rådgivning och kompetensutveckling kring hållbara och robusta 
produktionssystem 

Kompetensutvecklingsinsatser genomförs som omfattar områdena optimal och 
minimal växtskydds- och näringsanvändning, jordhälsa, ekologisk produktion, 
regenerativt lantbruk, minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning. 
Ytterligare områden som ingår, och som är viktiga för pollinerare och andra 
nyttodjur i jordbruket, är betesmarker, trädgårdar, ängar och småbiotoper intill 
jordbruksmark. 
Huvudaktör: Länsstyrelsen. 
Medaktör: Jordbruksverket, SLU Alnarp, Hushållningssällskapet, Skånesemin, 
Regionmuseet. 

Åtgärd HL2. Riktad rådgivning till ängs- och betesmarker 

Värdefulla naturliga ängs- och betesmarker identifieras och brukare av dessa erbjuds 
rådgivning så att fortsatt och återupptagen hävd sker på ett sådant sätt att den 
biologiska mångfalden och kulturmiljön gynnas. 
Huvudaktör: Länsstyrelsen. 
Medaktör: Markägare. 

Åtgärd HL3. Strategi för småbiotoper i odlingslandskapet 

En strategi för hur mängden småbiotoper ska bevaras i odlingslandskapet och öka i 
slättbygden tas fram och implementeras för att kartlägga och förbättra situationen 
för dessa livsmiljöer i jordbrukslandskapet. Goda exempel används för att sprida 
engagemanget till brukare och allmänheten. 
Huvudaktör: Länsstyrelsen. 
Medaktör: Lunds universitet, SLU Alnarp, LRF Skåne, kommuner, markägare. 

Åtgärd HL4. Gynna vilda pollinatörer i hela landskapet 

Pollinering är en av våra viktigaste ekosystemtjänster som bidrar till produktion av 
livsmedel och till fungerande ekosystem. Vilda pollinatörer i det skånska landskapet, 
såsom vildbin, blomflugor, fjärilar och skalbaggar är trängda genom att deras 
livsmiljöer av främst blomrika ängar och hagar blivit färre. Åtgärder behövs för att 
öka blomrikedomen och förutsättningar för boplatser behöver skapas. Målet med 
åtgärderna är att uppnå största möjliga anpassning av markanvändningen i landskapet 
för att gynna de vilda pollinatörerna till nytta för livsmedelsproduktionen och för att 
skapa motståndskraftiga ekosystem. 
Huvudaktör: Länsstyrelsen, kommuner. 
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Medaktör: Region Skåne, Trafikverket, Fortifikationsverket, Skogsstyrelsen, 
markägare, idéburna organisationer. 

Åtgärd HL5. Stöd för teknikutveckling och digitalisering för ökad 
resurseffektivitet i livsmedelsproduktionen 

Innovationer och investeringar i ny teknik samt användning av digitala tjänster 
främjas för ökad resurshushållning och minskad negativ miljöpåverkan i 
livsmedelsproduktionen. Inom den samlade jordbrukspolitiken, CAP 2023-2027, 
kommer insatser för miljö- och resurshushållning att vara prioriterade. Tillgång till 
snabbt bredband i hela Skåne är centralt och särskilda satsningar för utbyggnaden på 
landsbygden, där primärproduktionen sker, är därför särskilt viktig. 
Huvudaktör: Länsstyrelsen, Region Skåne, kommuner, företag på landsbygden, 
bredbandsföretag. 
Medaktör: Post- och telestyrelsen, Jordbruksverket. 

Åtgärd HL6. Minskade läckage av växtskyddsmedel från växthus  

Vattenflödena i växthus kartläggs för att upptäcka riskområden och riskmoment för 
läckage av växtskyddsmedel. Åtgärdsplaner tas fram och åtgärder genomförs så att 
negativa effekter på vattenekosystem och pollinatörer undviks. 
Huvudaktör: Verksamhetsutövare, kommuner. 
Medaktör: Länsstyrelsen. 

Åtgärd HL7. Åtgärder för vattenhushållning och klimatanpassning i landskapet 

Naturliga och naturlika svämområden och våtmarker som fungerar som utjämnande 
magasin vid höga flöden bevaras och återskapas för att minska risken för erosion, 
översvämningsskador och uttorkning. Om bevattningsdammar anläggs ges de 
utformningen av våtmarker och ges även värden för biologisk mångfald och 
näringsrening och anpassas till landskapsbilden, samtidigt som de hushåller med 
vatten genom att ersätta motsvarande uttag av grundvatten för bevattning. 
Bevattningsvåtmarkerna placeras så att de inte hindrar återställningen av naturliga 
svämområden. 
Huvudaktör: Länsstyrelsen, kommuner, vattenråd, Skogsstyrelsen. 
Medaktör: LRF Skåne, Hushållningssällskapet. 

Åtgärd HL8. Främja kolinlagring i jordbruksmark 

Främja odlingsmetoder som ökar kolinlagringen i jordbruksmarken och samtidigt 
minskar förlusterna av kol till atmosfären. Stimulera till ökad anslutning till 
stödformer för odling av fånggröda och vårbearbetning, i syfte att öka kolinlagringen 
och minska kväveutlakningen. Främja spridning av resultat från forsknings- och 
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utvecklingsprojekt angående biokol och dess positiva inverkan på kolinlagring 
exempelvis vid arrangemang av kurser och seminarier. 
Huvudaktör: Lantbruksföretag, Länsstyrelsen. 
Medaktör: Jordbruksverket, Rådgivningsföretag, Svensk Kolinlagring, SLU Alnarp, 
LRF Skåne. 

Åtgärd HL9. Samverkan för att minska matsvinn 

Genom innovation och samverkan lokalt och regionalt (mellan forskning, företag, 
entreprenörer, kommuner, med flera) minskas matsvinnet i alla led i 
livsmedelskedjan. Samverkan som även främjar inkludering och jämlik hälsa 
uppmuntras. En regional plattform för erfarenhetsutbyte och ökad kunskap kring 
arbete för minskat matsvinn utreds. 
Huvudaktör: Region Skåne, kommuner, universitet och högskolor, 
livsmedelsföretag. 
Medaktör: Länsstyrelsen, Hållbar Utveckling Skåne, idéburna organisationer. 

Åtgärd HL10. Inköp av miljöbra mat 

Offentlig sektor köper i högre uträckning in mat som gynnar hållbar matproduktion 
och bidrar till minskade klimatutsläpp. Närproducerade, ekologiska och 
säsongsanpassade råvaror prioriteras. Andelen kött minskas till förmån för 
vegetabilier men inköp av naturbeteskött ökas. 
Huvudaktör: Kommuner, Region Skåne, Länsstyrelsen, statliga myndigheter. 
Medaktör: Livsmedelsföretag. 

Åtgärd HL11. Uppströmsarbete för minskade gifter i rötslam  

Aktivt uppströmsarbete bedrivs av VA-huvudmännen för att minska mängderna 
oönskade ämnen i det avloppsslam som produceras vid kommunala 
avloppsreningsverk. Uppströmsarbete uppmärksammas vid behov i tillsynen samt 
vid prövning av både reningsverk och verksamheter som avser släppa sitt vatten till 
kommunala reningsverk. 
Huvudaktör: VA-huvudmän, Länsstyrelsen, kommuner. 
Medaktör: Verksamhetsutövare, lantbruksföretag. 

Åtgärd HL12. Kunskapsuppbyggnad om fosforutvinning från rötslam 

Kunskapsuppbyggnaden kring alternativ till att omhänderta fosfor från rötslam, 
såsom förbränning, för återföring till jordbruksmark följs och vid tillräcklig kunskap 
genomförs åtgärder. 
Huvudaktör: Kommuner, företag, Länsstyrelsen. 
Medaktör: Universitet och högskolor. 
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Åtgärd HL13. Stöd till affärsutveckling av företag på landsbygden  

Stimulera och möjliggöra för landsbygdsföretagare att främst via 
kompetensutveckling och rådgivning ge förutsättningar för företagsutveckling och 
affärsmässighet i förhållande till egna uppsatta mål för företaget och samhällets 
förväntningar. Särskilt fokus bör läggas på företagens möjligheter att agera inom 
cirkulära affärsmodeller. 
Huvudaktör: Kompetenscenter företagsledning (KCF-Alnarp), Länsstyrelsen, 
Krinova, företag på landsbygden. 
Medaktör: Jordbruksverket, Region Skåne, rådgivningsföretag, FoU-aktörer. 

Åtgärd HL14. Samverkan för hållbar landsbygdsutveckling  

Samverkan mellan lokal och regional nivå fortsätter att utvecklas för att stärka miljö- 
och hållbarhetsperspektivet i de lokala utvecklingsstrategierna för Skånes 
Leaderområden för programperioden 2023-2027. Samordning av mål och insatser i 
de lokala utvecklingsstrategierna med relevanta regionala mål, planer och program 
av betydelse för en hållbar utveckling skapar förutsättningar för ökad samverkan och 
synergier i miljö- och hållbarhetsarbetet på lokal och regional nivå. 
Huvudaktör: Lokala aktionsgruppen för respektive Leaderområde, LAG (ideella-, 
offentliga- och privata organisationer), Leaderkontoren, kommuner, Region Skåne, 
Länsstyrelsen. 
Medaktör: Landsbygdsnätverket, Jordbruksverket. 
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Hållbar konsumtion och produktion 
Hållbar konsumtion och produktion handlar om att förändra sambandet mellan 
ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan, att öka resurseffektiviteten, minska 
resursutarmningen och avfallsmängderna liksom spridningen av farliga ämnen. Allt 
detta ska ske samtidigt som samhället behöver verka för en social utveckling, så att 
alla kan leva ett gott liv. Naturresurser och ekosystemtjänster är en förutsättning för 
ekonomisk och social utveckling, men överkonsumtion av dem har lett till 
miljöförstöring och ekonomiska förluster. Samhället behöver ställa om så att 
resurser används effektivt i giftfria flöden. För att vi ska kunna nå generationsmålet 
och miljökvalitetsmålen behöver både våra konsumtionsmönster och produktionen 
av varor och tjänster förändras. 

Områdets koppling till globala mål och nationella miljömål 
Åtgärderna inom detta område bidrar särskilt till att uppnå globala hållbarhetsmålen 
4. God utbildning för alla, 6. Rent vatten och sanitet, 8. Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt, 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 11. 
Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. 
Bekämpa klimatförändringarna, 14. Hav och marina resurser och 17. Genomförande 
och globalt partnerskap. 
 
Åtgärderna stödjer särskilt generationsmålet och miljömålen 1. Begränsad 
klimatpåverkan, 4. Giftfri miljö, 9. Grundvatten av god kvalitet och 15. God 
bebyggd miljö. 
 
Nationella planeringsunderlag och vägledningar som är relevanta för det regionala 
arbetet med att nå ovanstående mål redovisas i bilaga 1. 

Regionala strategiska program 
Regionala strategier och program med åtgärder som bidrar till hållbar 
livsmedelsförsörjning. Se avsnittet Strategiska program med regionala åtgärder för mer 
information om nedanstående strategier och program. 

 Klimat- och energistrategi för Skåne 
 Skånes livsmedelsstrategi 
 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och 

fiskeriprogrammet 

Förslag på prioriterade åtgärder 
Här redovisas förslag på åtgärder för det regionala arbetet för hållbar konsumtion 
och produktion, utöver de åtgärder som redovisas i ovanstående strategiska 
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program, och där det finns behov av ytterligare insatser för att öka de regionala 
förutsättningarna att nå miljömålen och miljörelaterade globala hållbarhetsmål i 
Agenda 2030. 

Åtgärd HK1. Stärka utbildningen för hållbar utveckling och främja ett livslångt 
lärande för alla 

Utbildningsinsatser på alla nivåer i samhället fortsätter utvecklas för att säkerställa 
att alla får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar 
utveckling och ett livslångt lärande både i sina yrkesroller och som medborgare. 
Kontinuerlig vidareutbildning av lärare inom förskola, grundskola, gymnasieskola, 
folkhögskola, universitet och högskola samt folkbildning om hållbar utveckling 
genomförs för att säkerställa att lärande för hållbar utveckling integreras i 
undervisningen inom hela utbildningssystemet.  
Huvudaktör: Lunds universitet, Malmö universitet, Högskolan i Kristianstad, SLU 
Alnarp, World Maritime University, folkhögskolor, kommuner och andra 
utbildningsaktörer. 

Åtgärd HK2. Utveckla arenor för ökad samverkan mellan forskning och 
samhälle i arbetet för hållbar utveckling 

Arenor för samverkan mellan forskning och offentlig verksamhet, näringsliv och 
civilsamhälle identifieras och vidareutvecklas. Genom att stärka utbytet av 
kunskaper och erfarenheter samt tillgängliggöra ny kunskap och identifiera nya 
forsknings- och utbildningsbehov utifrån regionala samhällsutmaningar, underbyggs 
beslut och samverkan kring framtagandet av innovativa lösningar som skapar hållbar 
utveckling. 
Frågan om att etablera en plattform för regionens lärosäten för erfarenhets- och 
kunskapsutbyte om hållbar utveckling, inklusive samverkan med andra 
samhällsaktörer utreds. 
Huvudaktör: Lunds universitet, Malmö universitet, Högskolan i Kristianstad, SLU 
Alnarp. 
Medaktör: Statliga myndigheter, Region Skåne, kommuner, näringsliv, idéburna 
organisationer, World Maritime University. 

Åtgärd HK3. Framtagande av strategi för ökad samverkan mellan idéburen och 
offentlig sektor inom miljö och hållbarhet 

En regional strategi tas fram för ökad samverkan mellan idéburen sektor och 
offentlig verksamhet i miljö- och hållbarhetsarbetet. Strategin ska peka ut 
prioriterade samverkansområden utifrån en analys av den idéburna sektorns 
pågående arbete och kompetenser inom miljö- och hållbarhetsområdet, samt 
redovisa finansieringsmöjligheter för det fortsatta arbetet. Strategin får gärna 
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innehålla samverkansområden som stärker möjligheterna till fysisk aktivitet, social 
inkludering och delaktighet. 
Huvudaktör: Länsstyrelsen, Region Skåne, kommuner, Nätverket Idéburen sektor 
Skåne, Hållbar utveckling Skåne. 
Medaktör: Idéburna organisationer. 

Åtgärd HK4. Regional handlingsplan för cirkulär ekonomi 

En regional handlingsplan för cirkulär ekonomi tas fram genom att den nationella 
strategin och handlingsplanen anpassas, förankras och omsättas i handling på regional 
och lokal nivå. Handlingsplanen ska visa hur man kan undanröja hinder, öka 
incitamenten och bidra till att accelerera den cirkulära samhällsomställningen. En 
gemensam plan ska skapa en drivkraft för involverade parter genom att 
målsättningar blir tydliga och konkreta åtgärder för att nå dem tas fram. 
Huvudaktör: Region Skåne, Länsstyrelsen, Hållbar utveckling Skåne. 
Medaktör: Sustainable Business Hub, Sydsvenska Handelskammaren, avfallsbolag, 
Delegationen för cirkulär ekonomi. 

Åtgärd HK5. Kompetenscentrum för hållbara inköp 

Formerna för finansiering, lokalisering och nyttjande av ett Kompetensforum för 
hållbara inköp i Skåne utreds. Väl på plats fyller forumet behovet av 
erfarenhetsutbyte och samordning kring hållbar upphandling. Detta genom att alla 
organisationer bidrar med informationsutbyte och sina olika kompetenser. Forumets 
fokus kommer bland annat vara att miljö-, hälso- och sociala krav ställs på varor, 
tjänster och entreprenader i den offentliga upphandlingen samt att uppföljning av 
kraven genomförs. 
Huvudaktör: Förbundet Skånes kommuner, Hållbar utveckling Skåne, Region 
Skåne, Länsstyrelsen, kommuner. 
Medaktör: Statliga myndigheter. 

Åtgärd HK6. Förebyggande av avfall och ökat återbruk 

För att främja det avfallsförebyggande arbetet i länet genomförs följande: 
A) Det systematiska arbetet med att förebygga avfall stärks inom alla verksamheter, 
genom en analys av varför avfall uppstår och vad som kan göras för att minska 
avfallet. Prioriterade avfallsslag är elektronik, mat, textil, plast och byggavfall. 
Framtagna vägledningar fortsätter spridas och kan fungera som underlag för arbetet. 
B) Den regionala samverkan för arbetet med förebyggande av avfall stärks. Goda 
exempel sprids i länet. 
C) Hushållen informeras om hur uppkomsten av avfall kan förebyggas och hur 
återbruk kan stimuleras.  
D) Återbrukskoncept utvecklas i kommunerna. 
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Huvudaktör: Kommuner, Region Skåne, statliga myndigheter, Hållbar Utveckling 
Skåne, företag, avfallsbolag, idéburna organisationer. 
Medaktör: Avfall Sverige. 

Åtgärd HK7. Avfallsförebyggande genom tillsyn och prövning 

Vid prövning och tillsyn ställs krav på att verksamhetsutövaren redovisar hur de 
aktivt jobbar med avfallshierarkin samt hur de klassificerat sina olika avfallsströmmar 
och uppvisa deras efterlevnad av miljöbalken. Vidare ska verksamhetsutövaren visa 
på vilket sätt de arbetar förebyggande och hur de hanterar faror för miljön och 
konsekvenser av olyckor så att en hållbar utveckling kan främjas. Material som tagits 
fram inom Miljösamverkan Skånes projekt Avfallsförebyggande genom tillsyn och 
prövning används. 
Huvudaktör: Länsstyrelsen, kommuner. 

Åtgärd HK8. Främja effektiv och hållbar vattenhushållning hos näringslivets 
stora vattenanvändare 

Rådgivning och stöd genomförs för att effektivisera vattenanvändning och 
hushållning med vattenresurser hos större vattenanvändare för att främja ett 
systematiskt arbete med att minimera och recirkulera vatten i verksamheten. Stöd i 
form av verktyg för vattenkartläggning, åtgärdsanalys och handlingsplan utvecklas. 
Förutsättningarna för hushållning och effektivisering av vattenanvändningen 
uppmärksammas i prövning och tillsyn av verksamheter. 
Huvudaktör: Länsstyrelsen, Region Skåne, kommuner. 
Medaktör: Företag, Sydsvenska Handelskammaren, Krinova, VA-huvudmän. 

Åtgärd HK9. Systematiskt arbete med produktvalsprincipen vid hantering av 
kemiska ämnen 

För att minska förekomsten av farliga ämnen i samhället ställs krav på miljöfarliga 
verksamheter i samband med tillsyn och prövning att de ska arbeta aktivt och 
systematiskt med utfasningsarbete. Kemikalieanvändning ska i möjligaste mån 
ersättas av andra metoder och om det inte är möjligt ska mindre farliga ämnen 
premieras. För de kemiska ämnen som inte kan fasas ut eller substitueras med annat, 
ska hanteringen riskbedömas. Bedömningar av såväl möjligheten till utfasning och 
substitution samt hur kvarvarande kemikalier ska hanteras på ett säkert sätt behöver 
vara återkommande, för att fånga upp framtida ändrade förutsättningar. En 
förutsättning för arbetet är att verksamhetsutövare genomför inventeringar av vilka 
kemiska ämnen som används och vilka risker som finns därav, och tillsyn av 
kemikalieförteckningar blir därmed en naturlig startpunkt. 
Huvudaktör: Kommuner, Länsstyrelsen. 
Medaktör: Verksamhetsutövare. 
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Åtgärd HK10. Strategiskt arbete för ett giftfritt Skåne 

Det regionala arbetet med att fasa ut och minska den samlade exponeringen och 
spridningen av miljö- och hälsoskadliga ämnen, vilket också bidrar till giftfria och 
cirkulära kretslopp, fortsätter utvecklas genom följande insatser: 
A) Samverkan för genomförandet av lokala kemikalieplaner och kemikalieåtgärder 
på regional och lokal nivå. 
B) Inventering och utfasning av miljö- och hälsoskadliga kemiska produkter och 
varor i kommunala verksamheter och bolag med särskilt fokus på miljöer där barn 
vistas. 
C) Krav ställs på att varor och kemiska produkter är fria från särskilt farliga ämnen i 
samband med offentlig upphandling. I första hand upphandlas och köps in varor och 
kemiska produkter som uppfyller motsvarande kriterier som ingår i 
miljömärkningar. 
D) Företag som importerar eller tillverkar varor ställer krav på att nya varor är fria 
från särskilt farliga ämnen. 
E) Kompetenshöjande insatser genomförs för att stärka kunskapen om miljö- och 
hälsoskadliga ämnen hos myndigheter, kommuner och företag. 
Huvudaktör: Kommuner, Region Skåne, Länsstyrelsen, statliga myndigheter, 
företag. 
Medaktör: Arbets- och miljömedicin, universitet och högskolor, 
Kemikalieinspektionen. 

Åtgärd HK11. Hållbarhetssäkring av regionala ekonomiska stöd 

Beslutskriterier och rapporteringskrav för regionala ekonomiska stöd ses över och 
utvecklas vid behov, och där det är möjligt, så att relevanta stöd styr mot en hållbar 
utveckling. Syftet är att säkerställa att de organisationer och insatser som tilldelas 
ekonomiskt stöd genom offentlig finansiering också bidrar till en hållbar 
samhällsutveckling utifrån samtliga hållbarhetsdimensioner. 
Naturvårdsverkets handledning för kartläggning av potentiellt miljöskadliga 
subventioner54 kan användas som underlag för att identifiera, beskriva, bedöma och 
utveckla stödkriterier mot ökad hållbarhet. 
Huvudaktör: Region Skåne, Länsstyrelsen, statliga myndigheter. 
Medaktör: Tillväxtverket, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Energimyndigheten. 

Åtgärd HK12. Utveckling av näringslivets hållbarhetsarbete för stärkt 
konkurrenskraft, utvecklade affärsmodeller, ökad sysselsättning och 
attraktivitet 

Kompetenshöjande och rådgivande insatser genomförs för att öka förmågan hos små 
och medelstora företag att göra en systematisk analys av vilken påverkan 

 
54 Naturvårdsverket, 2014, Handledning för kartläggning av miljöskadliga subventioner. 
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verksamheten har i hela värdekedjan och vad som påverkar verksamheten ur ett 
miljö- och hållbarhetsperspektiv. Analysen kan bidra till att identifiera väsentliga 
områden, risker och möjligheter för utveckling av företagets affärsmodell och 
verksamhet samt möta ökande krav på redovisning av hållbarhetsarbetet från 
kunder, investerare och övriga samhället. Framtagna vägledningar som syftar till att 
stärka företagens miljö- och hållbarhetsarbete fortsätter spridas och kan fungera som 
underlag för erfarenhetsutbyte mellan företag. 
Huvudaktör: Små och medelstora företag, Sydsvenska Handelskammaren, 
Företagarna Syd, CSR Skåne (Stiftelsen TEM), NMC - Nätverket för Hållbart 
Näringsliv. 
Medaktör: Tillväxtverket, Almi, Region Skåne, Länsstyrelsen, kommuner, 
Lantmännen. 

Åtgärd HK13. Näringslivssatsning kring FN:s hållbarhetsmål som ett 
smörgåsbord för hållbara affärer 

Kunskapsuppbyggande insatser riktat till näringslivet genomförs där företagen lär sig 
mer om vad de globala hållbarhetsmålen betyder för den egna verksamheten. 
Insatserna skapar förutsättningar för små och medelstora företag att integrera 
hållbarhet i sin verksamhetsutveckling och därmed bli konkurrenskraftiga, attraktiva 
arbetsgivare och skapa nya affärsmodeller med andra företagare. 
Huvudaktör: Region Skåne, Länsstyrelsen, kommuner (näringslivskontor). 
Medaktör: Hållbar Utveckling Skåne, Almi, Business Sweden, små och medelstora 
företag. 

Åtgärd HK14. Hållbarhetssäkring av planer, beslut och investeringar 

Metoder för hållbarhetssäkring av planer, beslut och investeringar utvecklas som 
verktyg för att styra verksamheten mot ökad hållbarhet. Det är både den förväntade 
effekten och själva genomförandet av planen, beslutet eller investeringen som ska 
hållbarhetssäkras. Hållbarhetsfrågor behöver lyftas, diskuteras och bedömas i tidiga 
skeden genom att bredda perspektivet, ställa rätt frågor vid rätt tidpunkt och göra 
konsekvensbedömningar av olika planer, beslut och investeringar. 
Hållbarhetssäkringen ska bidra till att säkerställa att planer, beslut eller investeringar 
som genomförs är relevanta i förhållande till de strategier som finns för frågan eller 
området, leder till förbättrade sociala, miljömässiga och ekonomiska förhållanden, 
minskar negativa sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter av planen, beslutet 
eller investeringen, samt synliggör mål- och intressekonflikter. 
Huvudaktör: Kommuner, Länsstyrelsen, Region Skåne, statliga myndigheter. 
Medaktör: Idéburna organisationer, Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna. 
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Åtgärd HK15. Minskad nedskräpning 

En regional informationskampanj mot nedskräpning genomförs och ett gemensamt 
kartverktyg för inrapportering av nedskräpning tas fram. Strandstädningen 
genomförs i kommuner som har problem med marin nedskräpning. 
Huvudaktör: Kommuner, Marint Kunskapscenter i Malmö. 
Medaktör:, Länsstyrelsen, Region Skåne, Marint centrum i Simrishamn, idéburna 
organisationer. 

Åtgärd HK16. Minskad miljöpåverkan från plast 

Plastens miljöpåverkan beaktas i framtagande av strategier och planer samt vid 
upphandling och inköp. Regional strategi för att minska mängden plast i hav och 
natur används som kunskapsunderlag och som vägledning för genomförande av 
åtgärder för att minska de negativa effekter som plastanvändning kan medföra i form 
av nedskräpning, miljögifter och klimatutsläpp.  
Huvudaktör: Kommuner, Länsstyrelsen, Region Skåne, statliga myndigheter, 
livsmedelsföretag, detaljhandeln, städföretag, byggföretag, plastproducenter, 
produktindustrin, universitet och högskola, VA-huvudmän, avfallsbolag, idéburna 
organisationer. 

Åtgärd HK17. Hållbara konsumtionsmönster för ökad livskvalitet  

Kunskapsuppbyggande insatser genomförs kring konsumtionsmönster och livsstilar 
som leder till minskad miljöpåverkan med bibehållen eller ökande livskvalitet. 
Därmed stärks förståelsen för hur hållbara livsstilar, som kan innebära ett gott liv, 
kan integreras i det strategiska miljö- och klimatarbetet. Föra in den cirkulära tanken 
hos individen. 
Huvudaktör: Kommuner, Region Skåne, Länsstyrelsen, Hållbar Utveckling Skåne. 
Medaktör: Idéburna organisationer. 
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Genomförande av åtgärdsprogrammet 
Insatser för att nå miljömålen och miljörelaterade globala hållbarhetsmål i Agenda 
2030 behöver genomföras inom alla nivåer i samhället. Åtgärdsprogrammet för 
miljömålen fokuserar på åtgärder som kan genomföras av aktörer som är verksamma 
i Skåne. Åtgärderna kan till stor del genomföras inom ramen för befintliga uppdrag 
och verksamhet hos aktörer i länet. Detta förutsätter att åtgärderna används som 
underlag och vägledning för verksamhetsplanering och investeringsbeslut samt i 
upphandling och inköp av varor och tjänster. Flera åtgärder syftar till ökad regional 
samverkan vilket kan kräva att nya samarbetsformer och nätverk behöver utvecklas. 
 
Åtgärdsprogrammet har betydelse för den översiktliga planeringen utifrån kravet i 
plan- och bygglagen om att kommunerna i den fysiska planeringen ska redovisa hur 
kommunen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta 
nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar 
utveckling.55 
 
För flera av de strategiska program som lyfts fram i detta åtgärdsprogram, och som 
är viktiga för utvecklingen av det regionala miljöarbetet, finns redan etablerade 
processer och samverkansformer mellan berörda aktörer för att genomföra 
utvecklingsinsatser och åtgärder utifrån dessa strategier och program. 
 
Åtgärderna i åtgärdsprogrammet utgör en avgränsad del av de insatser som vi 
behöver genomföra i länet för att nå miljömålen och miljödimensionen av Agenda 
2030. Ett viktigt miljö- och hållbarhetsarbete pågår dagligen i länets kommuner, 
myndigheter, företag, lärosäten, föreningar och organisationer samt hemma hos alla 
invånare. Detta engagemang är avgörande för att skapa ett hållbart Skåne. 
Åtgärdsprogrammet kan ge miljöarbetet hos olika aktörer ett regionalt sammanhang 
och tydliggöra hur detta arbete bidrar till hållbar utveckling på alla nivåer i 
samhället. 

Finansiering av åtgärder 
Det finns flera möjligheter att använda riktade stöd, ersättningar och bidrag för att 
helt eller delvis finansiera åtgärdsarbetet. Några exempel är miljöersättningar och 
stöd för genomförande av EU:s jordbrukspolitik på regional nivå, åtgärdsprogram 
för hotade arter, stöd för lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) och säkrad 
dricksvattentillgång och vattenhushållning samt satsningar på naturvård, friluftsliv 
och folkhälsa (LONA), klimatinvesteringsbidrag (Klimatklivet), bidrag för sanering 
av förorenade områden för att bygga bostäder och bidrag till kulturmiljövård. 
Information om olika bidrag och stöd i arbetet för att nå miljömålen finns i 
rapporten Var finns pengarna?56 och på Länsstyrelsen Skånes webbplats. 

 
55 5 § Plan- och bygglag, SFS 2010:900. 
56 Länsstyrelsen Skåne, 2020, Var finns pengarna? - En sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till 
åtgärder och insatser för att nå miljömålen. 
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Möjligheter till finansiering av större insatser och projekt finns också genom EU:s 
struktur- och investeringsfonder och sektorsprogram för den nya programperioden 
2021-2027, se Region Skånes webbplats för utvecklingsaktörer57 för mer 
information.  

Flera EU-initiativ kan främja genomförandet av åtgärdsprogrammet  
EU:s tillväxtstrategi, Den europeiska gröna given, ska se till att miljö- och 
klimataspekterna genomsyrar all EU-politik framöver. Med målet att Europa ska bli 
den första klimatneutrala världsdelen år 2050 sätter den gröna given agendan för en 
grön samhällsomställning inom EU under nuvarande mandatperiod. Den gröna 
given innehåller initiativ och åtgärder för att minska utsläppen och 
energianvändningen, skydda den biologiska mångfalden, säkra en hållbar 
livsmedelspolitik och öka återvinningen av varor. Given omfattar också insatser för 
ren och trygg energi, byggande och renovering, smart mobilitet samt ett 
helhetsgrepp för en framtid utan föroreningar avseende såväl luft, vatten som 
kemikalier.  
 
För att hantera de ekonomiska och sociala konsekvenserna av Coronapandemin, och 
samtidigt stimulera medlemsländerna till en grön och digital omställning för att bli 
mer hållbara och motståndskraftiga, har EU lanserat en återhämtningsplan, Next 
Generation EU. React-EU är en del av denna återhämtningsplan och är en insats 
inom EU:s regionalfond som ska stärka näringslivets förmåga till omstart och 
omställning efter Coronapandemin. Fokus ligger på ökad digitalisering och 
övergången till en cirkulär ekonomi genom ökad resurseffektivitet och hållbara 
lösningar.58 
 
Ovanstående EU-initiativ kan få stor betydelse för möjligheten till hållbara 
investeringar inom flera områden som är viktiga för genomförandet av detta 
åtgärdsprogram. 

Ett socialt hållbarhetsperspektiv är viktigt i åtgärdsarbetet 

Social hållbarhet kan definieras som ”Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och 
jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga 
skillnader”. Ett socialt hållbart samhälle tål påfrestningar, är anpassningsbart och 
förändringsbenäget (resilient), det är dessutom av avgörande betydelse för 
demokratin.59 
 

 
57 Region Skåne, Utlysningar och finansiering, www.utveckling.skane.se/utlysningar-och-finansiering.   
58 Tillväxtverket, React-EU, www.tillvaxtverket.se/eu-program/nationella-
regionalfondsprogrammet/react-eu.  
59 Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner, Mötesplats social hållbarhet, 
www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/social-hallbarhet/  
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Socialt hållbara och demokratiska samhällen bidrar till miljömässig hållbarhet genom 
att inkluderade och informerade personer har möjligheter att fatta beslut och agera 
med hänsyn till miljön. När klyftor ökar så ökar även människors missnöje, 
samtidigt som känslan av sammanhang och framtidstron påverkas negativt. Minskad 
social hållbarhet kan vara en grogrund för social oro i samhället, vilket kan påverka 
förutsättningarna till att ta hand om vår gemensamma miljö för framtida 
generationer. 
 
Faktorer som medverkar till social hållbarhet är bland annat jämställdhet, 
delaktighet och inflytande. Det är därför viktigt att integrera ett jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektiv i genomförandet av åtgärderna i åtgärdsprogrammet. Detta kan 
ske genom att göra analyser som är baserade på till exempel kön och ålder. Det är 
också viktigt att definiera målgruppen och målgruppens behov. Det gör att fler kan 
ta del av exempelvis samhällsinformation samt att olika gruppers behov och 
intressen tas tillvara. De sociala aspekterna behöver belysas i genomförandet av 
samtliga åtgärder för att skapa bättre riktade insatser och aktiviteter som bidrar till 
ett mer inkluderande och hållbart samhälle. 

Tvärsektoriell samverkan är en förutsättning för hållbar utveckling 

I arbetet med att nå miljömålen och de globala hållbarhetsmålen behöver varje aktör 
ta hänsyn till de tre dimensionerna av hållbar utveckling samt hur arbetet påverkar 
övriga mål. För att klara detta krävs ökad kunskap och kompetens som kan nås 
genom ökad tvärsektoriell samverkan och samarbete. Därför är det centralt att 
arbeta tillsammans med andra aktörer. För att lyckas med omställningen till ett 
hållbart Skåne behöver det finnas samstämmighet kring hur hållbar utveckling kan 
nås och vilken väg vi behöver ta för att nå dit. 
 
En ökad tvärsektoriell samverkan och gemensamt lärande om förutsättningar för 
hållbar utveckling kan också bidra till att synliggöra synergier mellan de tre 
hållbarhetsperspektiven och ge en ökad samsyn kring hur målkonflikter kan 
förebyggas och hanteras i det regionala miljö- och utvecklingsarbetet. Tvärsektoriell 
samverkan underlättar för berörda aktörer att identifiera när målkonflikter kan 
uppstå, var de kan uppstå, bedöma om de kan jämkas och slutligen kan det krävas att 
vissa intressen ska bedömas gå före andra. Eventuella målkonflikter handlar oftast 
platsspecifika frågor som behöver prövas enskilt utifrån gällande lagstiftning och en 
balanserad avvägning mellan olika samhällsmål. En bred och inkluderande 
planeringsprocess i den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg för att 
uppmärksamma och hantera mål- och intressekonflikter. Här kan 
åtgärdsprogrammet för miljömålen bidra till ökad samverkan och vägledning kring 
prioriterade insatser för en hållbar utveckling i Skåne.  
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Uppföljning, aktualisering och revidering 

Uppföljning av åtgärder 
Länsstyrelsen Skåne har ett regionalt uppdrag att samordna och följa upp 
miljöarbetet i länet och rapportera utvecklingen till regeringen.60 I detta uppdrag 
ingår att göra en årlig regional bedömning av utvecklingen för generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen i Skåne. Uppföljningen av åtgärderna i det regionala 
åtgärdsprogrammet utgör ett viktigt underlag för miljömålsbedömningen. 
 
Länsstyrelserna har i samverkan och tillsammans med Naturvårdsverket och Havs- 
och vattenmyndigheten utvecklat ett gemensamt webbverktyg, Åtgärdswebben för 
Sveriges miljömål,61 för uppföljning och redovisning av länens åtgärdsprogram för 
miljömålen. Åtgärdswebben är en publik webbtjänst, där verksamhetsutövare, 
beslutsfattare, myndigheter och intresserad allmänhet kan se hur åtgärdsarbetet för 
att nå miljömålen utvecklas. Åtgärdswebben fungerar också som ett sätt att 
marknadsföra åtgärdsarbetet och visa upp goda exempel. 
 
Länsstyrelsen Skåne kommer att använda Åtgärdswebben för uppföljning av 
åtgärdsprogrammet. Uppföljningen avser genomförandet av respektive åtgärd 
utifrån genomförandegraderna nedan. En vägledning för bedömning av de olika 
genomförandegraderna för respektive åtgärd kommer att redovisas i 
Åtgärdswebben.  
 
G: Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak, alternativt pågår kontinuerligt 
H: Åtgärden är genomförd till hälften eller mer 
P: Åtgärden är påbörjad men ej genomförd till hälften 
E: Åtgärden är ej påbörjad 
Ej relevant: Åtgärden är ej relevant för organisationen som svarar på uppföljningen. 
 
Uppföljningen omfattar en självskattning av genomförandegraden för det egna 
åtgärdsarbetet och en kort beskrivning av vad som har gjorts. Åtgärdsuppföljning 
kommer att genomföras vartannat år och riktas till de organisationer som anges som 
huvudaktörer för åtgärder i åtgärdsprogrammet. Resultatet kommer att redovisas i 
Åtgärdswebben. 

Miljöövervakning bidrar till uppföljning av miljömål och åtgärder 
Den regionala miljöövervakningen är viktig för uppföljning av effekterna av det 
samlade miljöarbetet i Skåne. Miljöövervakning är återkommande och systematiskt 
upplagda undersökningar med syfte att följa tillståndet i miljön, ofta under lång tid. 
Miljöövervakningen ger underlag för att bedöma hur det står till i miljön, för att 

 
60 6 § Förordning med länsstyrelseinstruktion, SFS 2017:868. 
61 Länsstyrelserna i samverkan, Åtgärdswebben för Sveriges miljömål, www.atgardswebben.se.  
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följa upp hur vi lyckas med att förbättra statusen och för att upptäcka nya hot i 
miljön. I länsprogrammet för regional miljöövervakning62 redovisas den statligt 
finansierade miljöövervakningen tillsammans med en sammanfattning av övrig 
miljöövervakning i länet under programperioden 2021-2026. 

Aktualisering och revidering av åtgärdsprogrammet 
Det kan finnas ett behov av aktualisering av åtgärdsprogrammet under år 2023 med 
anledning av att några av de strategiska programmen, som redovisas i detta program 
och är centrala för det regionala miljöarbetet, kommer att uppdateras, revideras 
eller ersättas under programperioden. Det kan också tillkomma nya nationella 
kunskaps- och planeringsunderlag som tydligt kan bidra till att stärka och utveckla 
åtgärdsarbetet inom de prioriterade områden som redovisas i åtgärdsprogrammet. 
Även resultatet från åtgärdsuppföljningen kan eventuellt föranleda ett behov av att 
se över åtgärderna i programmet i samband med en aktualisering. 
 
Arbetet för att nå miljömålen ska fortsätta med sikte på år 2030. Det är samma år 
som vi ska ha nått de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och därmed en 
långsiktigt hållbar utveckling från lokal till global nivå. Under denna period kommer 
miljö- och hållbarhetsarbetet fortsätta att utvecklas på alla nivåer i samhället. En 
utvärdering av genomförande och resultat av åtgärdsprogrammet behöver 
genomföras i slutet av programperioden. Resultatet från utvärderingen blir ett 
viktigt underlag i en kommande diskussion om behovet av ett nytt samlat program 
med förslag till åtgärder som vägledning för det regionala arbetet för att nå 
miljömålen och den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030, och som sträcker 
sig efter den aktuella programperioden för åtgärdsprogrammet och fram till år 
2030. 
 
  

 
62 Länsstyrelsen Skåne, 2020, Miljöövervakning i Skåne - Länsprogram för regional miljöövervakning 2021–
2026, rapport 2020:28. 
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Bilaga 1. Nationella planeringsunderlag och 
vägledningar 
I denna bilaga redovisas nationella planeringsunderlag och vägledningar som är 
relevanta för det regionala arbetet inom de prioriterade områdena i det regionala 
åtgärdsprogrammet för miljömålen. Kunskapsunderlagen redovisas i sin helhet på 
webbplatsen www.planeringskatalogen.se.  
 
Nedanstående underlag som inte återfinns i Planeringskatalogen är direktlänkade till 
den aktuella myndighetens webbplats. 
 
Redovisningen av nationella planeringsunderlag och vägledningar kommer att uppdateras 
under remissperioden av åtgärdsprogrammet. 

Hållbara städer och samhällen 
Regeringen 

 Strategi för levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling (2018) 
 Den hala tvålen - Verktyg och metoder för social hållbarhet i fysisk planering 

och stadsutveckling (2021) 

Boverket 

 Politik för gestaltad livsmiljö (2018) 
 Gör grönskan till en naturlig del av staden (2021) 
 Ekosystemtjänster i den byggda miljön – vägledning & metod (2020) 
 Rumsliga förutsättningar för ekosystemtjänster i den byggda miljön (2019) 
 Parkering – ett effektivt verktyg för hållbar stadsutveckling (2019) 
 Vägledning ekosystemtjänster 
 Plats för trygghet (2010) 
 Buller vid detaljplanering 
 Buller och goda livsmiljöer 
 Industribuller 
 Hälsa, säkerhet och risker 

Rådet för hållbara städer  

 Hållbar stad, webbplats www.hallbarstad.se. 

Naturvårdsverket 

 Vägledningar om buller i samhället 
 Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller 
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Trafikverket 

 Buller och vibrationer – för dig i branschen 

Länsstyrelserna  

 Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030 

Hållbar mark- och vattenanvändning 
Jordbruksverket 

 Exploatering av jordbruksmark 2011-2015 
 Exploatering av jordbruksmark 2006-2010 
 Jordbruksmarkens värden 
 Jordbruksmark och kontrollerade översvämningsytor 
 Jordbrukets behov av vattenförsörjning (2018) 
 Se jordbruksmarkens värden 
 Nitratkänsliga områden, (2019) 
 Översvämning! Samhällets krisberedskap och förebyggande arbete när det 

gäller översvämningar som drabbar jordbrukssektorn 

SGU 

 Karttjänst om grundvattentillgång i så magasin (2021) 
 Vattenförsörjningsplaner, webbsida med vägledning till kommuner och 

länsstyrelser (2019) 
 Vattenförvaltnings av grundvatten – vägledning (2014) 
 Grundvatten i översiktsplanen (2018) 
 Grundvattnets sårbarhet (2017) 

Boverket 

 Vattenförsörjning i Samhällsplaneringen (2019) 

Naturvårdsverket 

 Skyddsvärda statliga skogar, vägledande webb (2019) 
 Biologisk mångfald i miljöbedömning (2020) 
 Grön infrastruktur och fysisk planering – så kan planeringen bidra (2019) 
 Tätortsnära natur och friluftsliv (2019) 
 Vägledning om kommunal friluftslivsplanering (2019) 
 Kartlägga naturområden för friluftsliv (2018) 
 Hänsyn till miljömål (2018) 
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 Ekosystemtjänster i myndigheternas verksamhet – en vägledning (2016) 

Riksantikvarieämbetet 

 Kulturarv och klimatförändringar (2020) 
 Kulturhistoriska värden i plan- och byggprocessen (2020) 
 Plattform kulturhistorisk värdering och urval (2015) 
 Kulturmiljön som en resurs i kommunal utveckling och planeringen (2008) 

Hållbar livsmedelsförsörjning 
Regeringen 

 Nationell livsmedelsstrategi med handlingsplan 

Jordbruksverket 

 Databasen TUVA – Ängs- och betesmarksinventeringar 

Hållbar konsumtion och produktion 
Regeringen 

 Strategi för cirkulär ekonomi med handlingsplan 

Naturvårdsverket 

 Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 
 Färdplan för hållbar plastanvändning 

Kemikalieinspektionen 

 Giftfritt från början - Underlag till regeringen med förslag på strategi och 
nya etappmål för farliga ämnen till 2030 
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Bilaga 2. Miljöutmaningar för Skåne 
Denna bilaga redovisas som ett separat dokument och kan laddas ner från 
Länsstyrelsen Skånes webbplats under rubriken Miljö och vatten/ Miljömål/  
Åtgärdsprogram inom miljömål, se länk. 
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Tillsammans för ett hållbart Skåne 
Det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen 2021-2025 redovisar 

prioriterade områden för det regionala miljöarbetet tillsammans med 

åtgärder som kan genomföras av skånska aktörer för att förbättra 

miljötillståndet i Skåne och öka förutsättningarna att nå nationella och 

regionala miljömål samt den miljömässiga dimensionen av Agenda 

2030. 

www.lansstyrelsen.se/skane 
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Bilaga 2. Svarsformulär för synpunkter på förslag till nytt regionalt åtgärdsprogram för miljömålen
Detta svarsformulär ska användas för att lämna synpunkter på Länsstyrelsen Skånes förslag till nytt regionalt
åtgärdsprogram för miljömålen 2021-2025, Tillsammans för ett hållbart Skåne.

Synpunkter och förslag till ändringar eller förbättringar av förslaget till åtgärdsprogram eller specifika åtgärder kan
redovisas under respektive flik. I fliken för synpunkter på rapporten väljer ni först vilket avsnitt och sida synpunkten
avser. Förslagen på åtgärder redovisas i efterföljande flikar för respektive prioriterat område i åtgärdsprogrammet.
Här skriver ni in synpunkter och förslag i direkt anslutning till aktuell åtgärd.

Länsstyrelsen Skåne välkomnar synpunkter på förslaget till åtgärdsprogram fram till den 30 september 2021. Skicka
svarsformuläret med era synpunkter digitalt till skane@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 501-33781-2020. Glöm
inte att fylla i uppgifterna nedan om vilken organisation som har lämnat synpunkterna.

Förslaget till åtgärdsprogram med bilaga kan laddas ner från Länsstyrelsen Skånes webbplats,
www.lansstyrelsen.se/skane, under rubriken Miljö och vatten/Miljömål/Åtgärdsprogram inom miljömål.

För mer information om förslaget till åtgärdsprogram och denna remiss kontakta Tommy Persson, tel 010-224 15 84,
e-post tommy.persson@lansstyrelsen.se, eller Susanne Dahlberg, tel 010-224 12 87, e-post
susanne.dahlberg@lansstyrelsen.se.

Synpunkterna har lämnats av följande organisation:
Namn: Höganäs Kommun
Organisation/
privatperson:
Telefon:
E-postadress: fredrik.seger@hoganas.se
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Synpunkter på remissrapport
Avsnitt i rapporten
(välj avsnitt genom att klicka på en cell/ruta nedan)

Sidnummer Synpunkt

PO: Hållbara städer och samhällen (Obs! Synpunkter
på åtgärder lämnas i separat flik.)

Åtgärder för att bidra till att uppnå det globala mål (13) bekämpa
klimatförändringarna saknas. Kommuner kan ta fram önskad utveckling
av utsläppen inom sitt geografiska område, kommuner kan styra över de
utsläppen som kommunen har rådighet över. Men merparten av
utsläppen har kommunen begränsad rådighet över. För att påverka dessa
utsläppen behöver samhällsövergripande insatser vidtas för såväl
invånare som verksamheter och region och stat. Länssstyrelsens roll för
att underlätta arbetet att hitta samverkan kan förtydligas i denna
åtgärdsplan.

PO: Hållbar konsumtion och produktion (Obs!
Synpunkter på åtgärder lämnas i separat flik.)

I vilken omfattning kommer framtagna åtgärder att bidra till regionens
beslutade klimatmål att Utsläppen av växthusgaser från konsumtion i
Skåne ska vara högst 5 ton koldioxidekvivalenter per person och år.
Kommer åtgärderna ge tillräcklig effekt?
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Förslag
Synpunkter på remissrapport
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Prioriterat område: Hållbara städer och samhällen
Nr Åtgärd Huvudaktör Medaktör
HS1 Regional dialog om hållbara städer

Dialogmöte genomförs tillsammans med Rådet för hållbara städer för att stärka
kommunernas förutsättningar i omställningen till en långsiktigt hållbar stads-
och samhällsutveckling. Lärande exempel, ny kunskap och verktyg, som har
tagits fram av myndigheter och experter inom Rådets regeringsuppdrag, sprids
för att bidra till gemensam kunskapsutveckling, inspiration och
omställningskraft hos olika samhällsaktörer. Dialogen behöver utgå ifrån
regionala utmaningar och förutsättningar att nå social, hälso- och miljömässig
hållbarhet.

Länsstyrelsen
Boverket (kansliet för Rådet
för hållbara städer)

Kommuner
Region Skåne
Universitet och högskolor
Bygg- och fastighetsföretag
Idéburna organisationer

HS2 Utvecklad tvärsektoriell planering för sociala, hälsomässiga och miljömässiga
aspekter
Formerna för tvärsektoriell planering utvecklas för att ta utgångspunkt i,
analysera och väga in sociala, hälsomässiga och miljömässiga aspekter,
framförallt i kommunernas tidiga planeringsskeden och i samband med
framtagande av de kommunala planeringsstrategierna. Befintliga kompetenser
inom kommunen och berörda organisationer uppmärksamma och används i
planeringsprocessen. Kommunernas arbete bör inledningsvis fokusera på hur
den egna organisationen och samverkanskulturen ger förutsättningar för just
bred intern och extern samverkan kring sociala, hälsomässiga och miljömässiga
aspekter.

Kommuner Idéburna organisationer
Länsstyrelsen

HS3 Miljö- och hållbarhetskrav i riktlinjer för markanvisning av ny bebyggelse
Miljö- och sociala hållbarhetsaspekter bör lyftas in i kommunernas riktlinjer för
markanvisning. Detta för att miljöaspekter och social hållbarhet ska
uppmärksammas och beskrivas i samband med att kommunen fördelar mark till
byggherrar.

Kommuner Bygg- och fastighetsföretag
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HS4 Gestaltning av hållbara livsmiljöer
Vid förändringar av platser som är allmänt tillgängliga, oavsett
huvudmannaskap, ska kommunen i samverkan med andra aktörer säkerställa
att miljön görs tillgänglig för alla så ingen lämnar utanför, att tillräcklig grönska,
ytor för lek och spel, platser för möten, tillgång till trygga och säkra
kommunikationsvägar för gång anordnas. För att åstadkomma detta krävs
samstämmighet kring gestaltningsarbetet och i förvaltningsskedet.

Kommuner Hyresgästföreningen
Idéburna organisationer
Bygg- och fastighetsföretag

HS5 Minskade störningar av trafikbuller i befintliga boendemiljöer
Befintliga bullerutsatta boendemiljöer där inomhusvärden inte lever upp till
Folkhälsomyndighetens krav uppmärksammas och åtgärdas. Bostadsbebyggelse
lokaliseras och utformas med hänsyn till de bullerstörningar som
infrastrukturen ger upphov till. Åtgärder vidtas i sådana områden där en god
inomhusmiljö eller tyst sida inte uppnås.

Kommuner
Trafikverket
Vägföreningar

HS6 Resurseffektivt och cirkulärt byggande
Vid upphandling av ny- eller ombyggnadsprojekt och renovering ställs stegvis
allt högre krav på förnybara, cirkulära och giftfria byggmaterial,
delningstjänster och återbruk när det bedöms som fördelaktigt ur ett
livscykelperspektiv.
Befintliga byggnaders potential som materialbank för återbruk av byggmaterial
uppmärksammas. Inventering av material inför rivning eller ombyggnad
genomförs som ett underlag för återbruk och högkvalitativ materialåtervinning.
Återbruk och produkter med hög materialåtervinning som kan ersätta
användning av jungfruliga material med höga klimatutsläpp i byggskedet bör
prioriteras, tillsammans med att nyttja den fulla livslängden på inbyggda
produkter samt att skapa cirkulära flöden för byggprodukter med kort livslängd
som byts ut i samband med anpassning av lokaler till nya hyresgäster. Den
potentialen för resurseffektivisering och minskad klimatpåverkan som finns i att
omvandla befintliga byggnader istället för att bygga nytt behöver också
beaktas.
Erfarenheter från arbetet med Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och
anläggningssektor i Malmö 2030 (LFM30) sprids till fler kommuner genom
etablering av ett skånskt nätverk för hållbart byggande.

Kommuner
Region Skåne
Statliga myndigheter
Fastighetsföretag

Sustainable Business Hub
Byggföretag
Materialleverantörer
Konsulter
Branschorganisationer
Forskningsinstitut
Universitet och högskolor
Energibolag
Avfallsbolag
Centrum för cirkulärt
byggande (CCBuild)

Page 437 of 514



HS7 Hållbar och cirkulär hantering av massor från byggande
Förutsättningar skapas för en mer cirkulär hantering av massor från byggnads-
och infrastrukturprojekt där överskottsmassor med lämpliga geotekniska och
markkemiska egenskaper kan användas för mer lågkvalificerade ändamål. Detta
minskar användningen av jungfruligt täktmaterial för annat än högkvalificerade
ändamål i en region där tillgången till ballast är begränsad och behöver
säkerställas för framtida generationer. För att hanteringen ska ske på ett
klimatsmart sätt behöver användandet av massor ske i samband med, eller i
närheten av dess uppkomst. Markytor för hantering och lagring av massor i
lämpliga lägen nära exploateringsområden, liksom ytor för etablering av
masslogistikcentraler, behöver avsättas i närheten av större byggnads- och
infrastrukturprojekt.

Kommuner
Trafikverket
Byggföretag
Fastighetsföretag

Länsstyrelsen

HS8 Bostadstillsyn för hälsosamma boendemiljöer
Den förebyggande tillsynen för mer hälsosamma boendemiljöer prioriteras,
framförallt i socioekonomiskt svagare områden. Analyser av större
byggnadsbestånd i kommunen genomförs för att lokalisera bostadsområden
med ökad risk för undermåliga inomhusmiljöer som ett underlag för
prioritering av tillsynsinsatser. Insatserna kan dels handla om
informationsåtgärder som förbättrar boendes kunskaper om såväl boendemiljö
som gällande regelverk, dels om att hitta enkla sätt för de drabbade boende att
genomföra en anmälan, samt bedriva uppsökande tillsyn för en förbättrad
efterlevnad av regler för att uppnå hälsosammare boendemiljöer för alla.

Kommuner Länsstyrelsen
Fastighetsägare

HS9 Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet bevaras, används och
utvecklas
Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla
byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används
och utvecklas. Översiktsplaner ska redovisa och ge vägledning till hur
kommunen avser att bevara, använda och utveckla sådana miljöer.

Kommuner Länsstyrelsen
Fastighetsägare
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HS10 Integrering av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i urbana miljöer
Kommunernas planering, byggande och förvaltning fortsätter utvecklas för att
bättre ta tillvara och integrera biologisk mångfald och ekosystemtjänster i
urbana miljöer. Boverkets metod för hur ekosystemtjänster kan integreras i
utvecklingen av urbana miljöer och den kommande vägledningen för
grönplaner från Boverket och Naturvårdsverket ger bra underlag för hur
arbetet kan genomföras. Regionala planeringsunderlag tas fram för de
viktigaste ekosystemtjänsterna som rör urban och tätortsnära miljö, samt
regionalt för hälsa, rekreation och vattenrelaterade frågor
(grundvattenbildning, vattenreglering som ger översvämningsskydd och hållbar
tillgång till ytvatten).

Kommuner Länsstyrelsen
Region Skåne
Universitet och högskolor
Boverket
Naturvårdsverket

HS11 Skydd av tätortsnära natur
Vikten av att skydda den tätortsnära naturen är stor för friluftslivet, folkhälsan
och bevarandet av den biologiska mångfalden i Skåne. I takt med att länets
tätorter expanderar ökar behovet av långsiktiga skydd. Länsstyrelserna i Skåne,
Stockholm och Västra Götaland har i regleringsbrevet 2021 fått i uppdrag att
fortsätta genomförandet av sina respektive program för skydd av tätortsnära
natur. En genomförandeplan för åren 2021-2025 fram under år 2021.

Länsstyrelsen Kommuner

HS12 Friluftslivet tydliggörs i samhällsplaneringen
För att säkerställa att det finns tillgång till vardagsnära natur för friluftsliv,
rekreation och naturupplevelser behöver friluftslivet tydliggöras inom
samhällsplaneringen via strategiska planeringsunderlag för friluftsliv. Kartering
av viktiga områden för friluftsliv och kommunala friluftsplaner är avgörande för
att friluftslivet ska tydliggöras i samhällsplaneringen.

Kommuner Länsstyrelsen
Region Skåne

HS13 Kommunal samordnad varudistribution för effektiv och robust
varuförsörjning
Fler kommuner utreder, inför och utvecklar samordnad varudistribution.
Kommuner som tar kontroll över sin varuförsörjning kan minska känsligheten
för störningar samtidigt som trafikarbetet effektiviseras och hinder röjs för
lokala producenter att konkurrera i kommunala upphandlingar. Lagerhållning
av viktiga varor bör kopplas till systemet för att stärka robustheten ytterligare.

Kommuner Länsstyrelsen
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HS14 Harmonisering av lokal energiplanering med den nationella
energiomställningen
Förutsättningarna för etablering av energiproduktion, distribution och tillförsel
ska framgå av kommunernas översiktsplaner och energiplaner. Energiplanerna
ska vara aktuella och kunna utgöra ett underlag för elnätägares
nätutvecklingsplaner samt andra relevanta initiativ som pågår regionalt och
nationellt på området.
Skåne föreslås bli pilotlän för uppfyllande av en modernisering av den
kommunala energiplanslagstiftningen där Länsstyrelsen föreslås ha en
rådgivande och koordinerande roll gentemot kommunerna.
Nya kommunala energiplaner utvecklas med fördel i samverkan med lokala och
regionala energibolag, betydande systemanvändare samt andra väsentliga
aktörer.

Kommuner
Länsstyrelsen
Region Skåne

Energibolag
Näringsliv
Elbilsladdoperatörer
Aggregatorer
Fastighetsföretag.

NY Här kan ni lämna era förslag på nya åtgärder med aktörer
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Synpunkt Förslag

Länstyrelsens roll här som samordnande part?
Kommunerna är betjänta av stöd i att hitta best
practice. Kan med fördel samordnas med nätverk för
hållbart byggande enligt HS6

Prioriterat område: Hållbara städer och samhällen

Page 441 of 514



Page 442 of 514



Förtydliga länsstyrelsens roll, vilket stöd/samordning
kommer ges till kommunerna
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Samverkan mellan skånes kommuner för framtagande
av friluftsplaner vore värdefullt.  Det skulle medföra att
planerna får jämförbar omfattning i regionen.
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Prioriterat område: Hållbara mark- och vattenanvändning
Nr Åtgärd Huvudaktör Medaktör
HM1 Begränsad exploatering av jordbruksmark

Kommunens ställningstagande för hur man avser att undvika att ta
jordbruksmark i anspråk för exploatering bör framgå av kommunernas
planeringsstrategi.
Av översiktsplanen bör markanspråk på jordbruksmark tydligt kopplas till
kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning, dess värde för ekosystemtjänster
samt kommunens bedömning av vilka "väsentliga samhällsintressen som skall
tillgodoses" när exploatering på jordbruksmark föreslås.
En bedömning av miljökonsekvenserna för att ta jordbruksmark i anspråk bör
beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen till kommunernas översiktliga
planering för att synliggöra konsekvenserna som uppstår vid exploatering på
jordbruksmark samt visa på alternativen till att ta jordbruksmarken i anspråk. I
sammanhanget bör samtliga åtgärder som påverkar jordbruksmarkens värden
idag och på sikt vägas in såsom infrastruktur, solcellsanläggningar och
lantbrukets ökade behov av ytor för vattenhantering.

Kommuner Länsstyrelsen
Region Skåne
Jordbruksverket
LRF Skåne
SLU Alnarp

HM2 Införande av klimatanpassningszoner i fysisk planering
Kommunerna uppmärksammas om möjligheten att införa
klimatanpassningszoner genom informationskampanj via Regional
Kustsamverkans möten och i samband med yttranden kring fysisk planering.
Begreppet klimatanpassningszon innebär att kommunerna lägger in en så
kallad försiktighetszon längs med kusten som motsvarar den markyta som
behövs för att ta hänsyn till havsnivåhöjningens konsekvenser. Kommunerna
ska i den fysiska planeringen ta hänsyn till risken för översvämning och erosion
och bör även väga in behovet av reträttmarker för strandängar. Genom att
använda begreppet klimatanpassningszon blir det lättare att motivera behovet
av den avsatta markytan.

Länsstyrelsen
Kommuner
(samverkan via Regional
kustsamverkan)
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HM3 Ökad användning av naturbaserade lösningar för klimatanpassning
Naturbaserade lösningar används som åtgärder för att öka naturens egen
motståndskraft mot klimatförändringar och skapa förutsättningar för samhället
att anpassa sig till effekterna av ett förändrat klimat och kan samtidigt skapa
bättre förutsättningar för bevarandet av biologisk mångfald. Erfarenheter från
projekten Life Coast Adapt samt Building with Nature, som båda utarbetar
förslag och tester för att ta fram de bästa naturbaserade lösningarna, sprids för
att klimatanpassa Skåne. Projekten visar även på vikten av att arbeta
uppströms för att minska belastningen både vad gäller kvantitet och kvalitet av
dagvattenpåverkan vid Skånes kuster. I kommunernas översiktsplaner anges
förutsättningarna för eventuella anpassningsåtgärder och kommunens
ställningstagande angående markanvändningen.

Kommuner Länsstyrelsen
Region Skåne
Förbundet Skånes
kommuner

HM4 Framtagande av ny regional vattenförsörjningsplan
Den regionala vattenförsörjningsplanen uppdateras för att säkra den regionala
vattentillgången i ett långsiktigt perspektiv. Arbetet med den nya planen ska
bland annat bidra till en kartläggning av hur förutsättningarna för
vattenförsörjning till olika ändamål ser ut i länet idag och vad som kan
förväntas i framtiden. Vattenförsörjningsplanen ska utgöra ett
planeringsunderlag där vattenresurser av regional betydelse pekas ut och
åtgärdsförslag anges.

Länsstyrelsen Kommuner
VA-huvudmän
Vattentäktsinnehavare
Verksamhetsutövare
(industri, jordbruk)
SGU
SMHI
Havs- och
vattenmyndigheten

HM5 Framtagande av ny våtmarksstrategi med avseende på värdetrakter, minskad
klimatpåverkan och övergödning
A) En ny våtmarksstrategi tas fram för att koppla samman
övergödningsstrategin med åtgärdsprogrammet för vattenförvaltningen,
värdetrakter inom grön infrastruktur, ÅGP-arbete, flödesutjämning,
vattenhushållning och minskad klimatpåverkan, till exempel genom återvätning
av organogena jordar.
B) Utifrån strategin fortsätter arbetet med att skapa nya och restaurera
befintliga våtmarker. Den biologiska mångfalden i våtmarkerna bevaras genom
skötsel. I arbetet uppmärksammas också kulturhistoriska värden.

Länsstyrelsen
Karkägare
Kommuner
Vattenråd

Skogsstyrelsen
LRF Skåne
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HM6 Minskad miljöpåverkan från vattenkraft och dammar
Samverkan med verksamhetsutövare och berörda myndigheter, kommuner och
intresseorganisationer kring åtgärder för miljöanpassning av vattenkraften
enligt den nationella planen för omprövning av vattenkraften (NAP).
Åtgärderna syftar till att uppnå största möjliga nytta för vattenmiljön och för
nationell effektiv tillgång på vattenkraftsel, med hänsyn tagen till andra
samhällsintressen. Tillsynsinsatser och rättsliga åtgärder genomförs också vid
dammar och andra verksamheter som inte ingår i NAP (huvudsakligen andra
verksamheter än vattenkraft) och som har störst behov av miljöförbättrande
åtgärder.

Länsstyrelsen
Verksamhetsutövare

Kommuner
Kammarkollegiet
Havs- och
vattenmyndigheten
Intresseorganisationer

HM7 Utveckling av samverkan för en hållbar marin miljö
Interna och externa samrådsmöten genomförs med verksamhetsutövare,
kommuner, intresseorganisationer och berörda myndigheter kring
samförvaltning av fiske samt fisk och andra naturresurser för att bidra till ett
hållbart fiske och en hållbar marin miljö i Öresund och skånska Kattegatt.
Arbetet sker inom ramen för bildande av marina områdesskydd, framtagande
av bevarandeplaner för natura 2000, marin förvaltning samt prövning och
tillsyn av havsbaserad vindkraft.

Länsstyrelsen Verksamhetsutövare
Kommuner
Intresseorganisationer
Havs- och
vattenmyndigheten
Danska myndigheter (inom
Öresundssamarbetet)

HM8 Restaurering av marina miljöer genom återföring av sten
Insatser genomförs för att kartlägga historisk förekomst av stenfiske för att
därefter identifiera och prioritera lämpliga områden där återföring av sten kan
bli aktuellt. Åtgärden bidrar till att återställa havsbottnar i områden där block
och sten tidigare har tagits bort och återskapa viktiga livsmiljöer för
hårdbottenlevande arter.

Länsstyrelsen Kommuner
Havs- och
vattenmyndigheten

HM9 Kalkning av sjöar och vattendrag
Fortsatt kalkning av målsjöar och målvattendrag i enlighet med åtgärdsplan för
kalkning så att god status med avseende på försurning enligt
vattenförvaltningsförordningen uppnås.

Markägare
Fiskrättsägare
Kalkningsutförare

Länsstyrelsen
Kommuner
Havs- och
vattenmyndigheten

HM10 Information om effekter på skogsmarken vid biobränsleuttag
Markägare informeras om hur biobränsleuttag kan påverka
produktionsförmåga, biologisk mångfald, körskador och försurning av
skogsmark.

Skogsstyrelsen Markägare
Skogsbolag
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HM11 Återföring av vedaska till skogsmark
För att öka mängden aska som är tillgänglig för spridning i skogen fortsätter
Skogsstyrelsens dialog med askproducenter i Skåne.

Skogsstyrelsen Markägare
Skogsbolag
Biobränsleeldade
fjärrvärmeverk

HM12 Genomförande av strategi för formellt skydd av skog
Den regionala strategin för formellt skydd av skog genomförs. Strategin ska
bidra till ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt formellt skydd för
skogsbiologiska värdekärnor, även om andra motiv för skyddet finns, som
exempelvis den tätortsnära naturens betydelse för friluftslivet. Strategin ska
även bidra till uppfyllandet av relevanta internationella och nationella mål, och
utgör ett gemensamt underlag för arbetet med grön infrastrukturs värdetrakter
och områdesskyddet.

Länsstyrelsen
Skogsstyrelsen

Kommuner
Markägare

HM13 Naturvårdsåtgärder för hotade arter
Åtgärdsprogram för hotade arter och biotoper genomförs. Viktiga livsmiljöer
för dessa arter förbättras och utökas geografiskt. Informationsinsatser om arter
som är på väg att försvinna genomförs som en förstärkning av arbetet. EU:s
Life+ projekt om restaurering av vattendrag och hävdade marker genomförs.
Nya Life-projekt för hotade livsmiljöer och arter i Skåne tas fram.

Länsstyrelsen
Kommuner
Skogsstyrelsen

Markägare
Skogsbolag
Jordbruksföretag
Vattenråd
Dikningsföretag
Fiskevårdsområden
Trafikverket
Fortifikationsverket
Energibolag

HM14 Kunskapen om kulturmiljön utvecklas
Kunskaps- och planeringsunderlag avseende kulturmiljöns värden uppdateras
och utvecklas så att de bidrar till kulturmiljöhänsyn i planerings- och
samhällsbyggnadsprocesser och vid insatser för miljö- och klimatomställning.

Kommuner
Länsstyrelsen
Regionmuseet
Malmö museer
Kulturen i Lund
Helsingborgs museer
Skånes Hembygdsförbund
Statens fastighetsverk
Trafikverket
Skogsstyrelsen
Svenska kyrkan

Hembygdsföreningar
Hembygdsförbund
Fastighetsägare
Konsulter inom
kulturmiljöområdet
Riksantikvarieämbetet
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HM15
Regional strategi för friluftsliv
En regional strategi för ett hållbart friluftsliv tas fram. Friluftslivets alla aktörer
har olika roller och ansvar för att bidra till friluftslivspolitiken. För att
gemensamt bidra till ett hållbart friluftsliv i Skåne som inkluderar alla olika
målgrupper finns det behov av en gemensam övergripande strategi som tar
sikte på friluftslivspolitiken och de tio friluftslivsmålen.

Länsstyrelsen Region Skåne
Kommuner
Markägare
Friluftslivsorganisationer

HM16 Minskade utsläpp av farliga kemiska ämnen
Arbetet för att minska utsläpp och läckage av farliga kemiska ämnen från
punktkällor och diffusa källor upprätthålls på en hög nivå genom aktiv tillsyn av
kemikaliehantering vid miljöfarliga verksamheter. Fokus behöver ligga på att
den kemikalieanvändning som inte kan undvikas ska ske på ett säkert sätt, och
behöver innefatta kontroller av miljöfarliga verksamheters hanteringsrutiner
och rutiner för riskbedömningar.

Kommuner
Länsstyrelsen

Verksamhetsutövare

HM17

Undersökningar och effektivare åtgärder inom förorenade områden
A) Inom arbetet med förorenade områden, både inom tillsynen och genom
statliga bidrag, utförs undersökningar, och vid behov åtgärder, avseende objekt
med riskklass 1 och 2. För att stödja kommunernas tillsynsarbete ges riktad
vägledning samt utbildning om att undersöka och åtgärda förorenade områden.
B) Inför åtgärder av förorenade områden utreds alternativa åtgärdstekniker
framför schakt och deponering utan föregående behandling av massor.
Avsikten är att stimulera innovativa arbetssätt vilket förväntas leda till ett
effektivare saneringsarbete och till mer hållbara efterbehandlingsmetoder.

Länsstyrelsen
Kommuner
Verksamhetsutövare
Exploatörer

Naturvårdsverket
SGU
SGI

HM18 Cirkulära avloppslösningar för återanvändning av renat avloppsvatten
Arbetet för att renat avloppsvatten kan återanvändas för internt bruk i
reningsverk, för externt bruk i industri eller till bevattning samt för eventuell
infiltrering för att öka grundvattenbildningen stimuleras. För att detta ska vara
möjligt är det viktigt att öka provtagning på utgående avloppsvatten, utreda om
fler reningssteg ska installeras och om avancerad rening av föroreningar
behövs. Det kan också behöva utredas vilken påverkan en mindre tillförsel av
renat avloppsvatten får för flödet i recipienten innan en ändring genomföras.

VA-huvudmän
Kommuner

Länsstyrelsen
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NY Här kan ni lämna era förslag på nya åtgärder med aktörer
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Synpunkt Förslag
Prioriterat område: Hållbara mark- och vattenanvändning
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Redovisa hur regional strategi förhåller sig till
kommunala motsvarigheter. När förväntas regional
strategi vara klar? Kan kommunala planer tas fram
efter regional plan är framtagen eller är det omvänt.
Om kommunala planer tas fram först vore det bra att
redovisa det här. Samt avsätta resurser från
Länsstyrelsen till vägledning i framtagande.

Förtydliga länsstyrelsens roll. En uttalad regional
ambition att genomföra pilotprojekt för att undvika
utnyttjande av grundvattenförekomster vore värdefullt
för kommunerna och verksamhetsutövare.
Verksamhetsutövare med behov av processvatten
och/eller bevattning bör kopplas som aktör till denna
åtgärd.
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Prioriterat område: Hållbar livsmedelsförsörjning
Nr Åtgärd Huvudaktör Medaktör
HL1 Rådgivning och kompetensutveckling kring hållbara och robusta

produktionssystem
Kompetensutvecklingsinsatser genomförs som omfattar områdena optimal och
minimal växtskydds- och näringsanvändning, jordhälsa, ekologisk produktion,
regenerativt lantbruk, minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning.
Ytterligare områden som ingår, och som är viktiga för pollinerare och andra
nyttodjur i jordbruket, är betesmarker, trädgårdar, ängar och småbiotoper intill
jordbruksmark.

Länsstyrelsen Jordbruksverket
SLU Alnarp
Hushållningssällskapet
Skånesemin
Regionmuseet

HL2 Riktad rådgivning till ängs- och betesmarker
Värdefulla naturliga ängs- och betesmarker identifieras och brukare av dessa
erbjuds rådgivning så att fortsatt och återupptagen hävd sker på ett sådant sätt
att den biologiska mångfalden och kulturmiljön gynnas.

Länsstyrelsen Markägare

HL3 Strategi för småbiotoper i odlingslandskapet
En strategi för hur mängden småbiotoper ska bevaras i odlingslandskapet och
öka i slättbygden tas fram och implementeras för att kartlägga och förbättra
situationen för dessa livsmiljöer i jordbrukslandskapet. Goda exempel används
för att sprida engagemanget till brukare och allmänheten.

Länsstyrelsen Lunds universitet
SLU Alnarp
LRF Skåne
Kommuner
Markägare

HL4 Gynna vilda pollinatörer i hela landskapet
Pollinering är en av våra viktigaste ekosystemtjänster som bidrar till produktion
av livsmedel och till fungerande ekosystem. Vilda pollinatörer i det skånska
landskapet, såsom vildbin, blomflugor, fjärilar och skalbaggar är trängda genom
att deras livsmiljöer av främst blomrika ängar och hagar blivit färre. Åtgärder
behövs för att öka blomrikedomen och förutsättningar för boplatser behöver
skapas. Målet med åtgärderna är att uppnå största möjliga anpassning av
markanvändningen i landskapet för att gynna de vilda pollinatörerna till nytta
för livsmedelsproduktionen och för att skapa motståndskraftiga ekosystem.

Länsstyrelsen
Kommuner

Region Skåne
Trafikverket
Fortifikationsverket
Skogsstyrelsen
Markägare
Idéburna organisationer
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HL5 Stöd för teknikutveckling och digitalisering för ökad resurseffektivitet i
livsmedelsproduktionen
Innovationer och investeringar i ny teknik samt användning av digitala tjänster
främjas för ökad resurshushållning och minskad negativ miljöpåverkan i
livsmedelsproduktionen. Inom den samlade jordbrukspolitiken, CAP 2023-2027,
kommer insatser för miljö- och resurshushållning att vara prioriterade. Tillgång
till snabbt bredband i hela Skåne är centralt och särskilda satsningar för
utbyggnaden på landsbygden, där primärproduktionen sker, är därför särskilt
viktig.

Länsstyrelsen
Region Skåne
Kommuner
Företag på landsbygden
Bredbandsföretag.

Post- och telestyrelsen
Jordbruksverket

HL6 Minskade läckage av växtskyddsmedel från växthus
Vattenflödena i växthus kartläggs för att upptäcka riskområden och
riskmoment för läckage av växtskyddsmedel. Åtgärdsplaner tas fram och
åtgärder genomförs så att negativa effekter på vattenekosystem och
pollinatörer undviks.

Verksamhetsutövare
Kommuner

Länsstyrelsen

HL7 Åtgärder för vattenhushållning och klimatanpassning i landskapet
Naturliga och naturlika svämområden och våtmarker som fungerar som
utjämnande magasin vid höga flöden bevaras och återskapas för att minska
risken för erosion, översvämningsskador och uttorkning. Om
bevattningsdammar anläggs ges de utformningen av våtmarker och ges även
värden för biologisk mångfald och näringsrening och anpassas till
landskapsbilden, samtidigt som de hushåller med vatten genom att ersätta
motsvarande uttag av grundvatten för bevattning. Bevattningsvåtmarkerna
placeras så att de inte hindrar återställningen av naturliga svämområden.

Länsstyrelsen
Kommuner
Vattenråd
Skogsstyrelsen

LRF Skåne
Hushållningssällskapet

HL8 Främja kolinlagring i jordbruksmark
Främja odlingsmetoder som ökar kolinlagringen i jordbruksmarken och
samtidigt minskar förlusterna av kol till atmosfären. Stimulera till ökad
anslutning till stödformer för odling av fånggröda och vårbearbetning, i syfte att
öka kolinlagringen och minska kväveutlakningen. Främja spridning av resultat
från forsknings- och utvecklingsprojekt angående biokol och dess positiva
inverkan på kolinlagring exempelvis vid arrangemang av kurser och seminarier.

Lantbruksföretag
Länsstyrelsen

Jordbruksverket
Rådgivningsföretag
Svensk Kolinlagring
SLU Alnarp
LRF Skåne
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HL9 Samverkan för att minska matsvinn
Genom innovation och samverkan lokalt och regionalt (mellan forskning,
företag, entreprenörer, kommuner, med flera) minskas matsvinnet i alla led i
livsmedelskedjan. Samverkan som även främjar inkludering och jämlik hälsa
uppmuntras. En regional plattform för erfarenhetsutbyte och ökad kunskap
kring arbete för minskat matsvinn utreds.

Region Skåne
Kommuner
Universitet och högskolor
Livsmedelsföretag

Länsstyrelsen
Hållbar Utveckling Skåne
Idéburna organisationer

HL10 Inköp av miljöbra mat
Offentlig sektor köper i högre uträckning in mat som gynnar hållbar
matproduktion och bidrar till minskade klimatutsläpp. Närproducerade,
ekologiska och säsongsanpassade råvaror prioriteras. Andelen kött minskas till
förmån för vegetabilier men inköp av naturbeteskött ökas.

Kommuner
Region Skåne
Länsstyrelsen
Statliga myndigheter

Livsmedelsföretag

HL11 Uppströmsarbete för minskade gifter i rötslam
Aktivt uppströmsarbete bedrivs av VA-huvudmännen för att minska mängderna
oönskade ämnen i det avloppsslam som produceras vid kommunala
avloppsreningsverk. Uppströmsarbete uppmärksammas vid behov i tillsynen
samt vid prövning av både reningsverk och verksamheter som avser släppa sitt
vatten till kommunala reningsverk.

VA-huvudmän
Länsstyrelsen
Kommuner

Verksamhetsutövare
Lantbruksföretag

HL12 Kunskapsuppbyggnad om fosforutvinning från rötslam
Kunskapsuppbyggnaden kring alternativ till att omhänderta fosfor från rötslam,
såsom förbränning, för återföring till jordbruksmark följs och vid tillräcklig
kunskap genomförs åtgärder.

Kommuner
Företag
Länsstyrelsen

Universitet och högskolor

HL13 Stöd till affärsutveckling av företag på landsbygden
Stimulera och möjliggöra för landsbygdsföretagare att främst via
kompetensutveckling och rådgivning ge förutsättningar för företagsutveckling
och affärsmässighet i förhållande till egna uppsatta mål för företaget och
samhällets förväntningar. Särskilt fokus bör läggas på företagens möjligheter
att agera inom cirkulära affärsmodeller.

Kompetenscenter
företagsledning (KCF-
Alnarp)
Länsstyrelsen
Krinova
Företag på landsbygden

Jordbruksverket
Region Skåne
Rådgivningsföretag
FoU-aktörer
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HL14 Samverkan för hållbar landsbygdsutveckling
Samverkan mellan lokal och regional nivå fortsätter att utvecklas för att stärka
miljö- och hållbarhetsperspektivet i de lokala utvecklingsstrategierna för Skånes
Leaderområden för programperioden 2023-2027. Samordning av mål och
insatser i de lokala utvecklingsstrategierna med relevanta regionala mål, planer
och program av betydelse för en hållbar utveckling skapar förutsättningar för
ökad samverkan och synergier i miljö- och hållbarhetsarbetet på lokal och
regional nivå.

Lokala aktionsgruppen för
respektive Leaderområde,
LAG (ideella-, offentliga-
och privata organisationer
Leaderkontoren
Kommuner
Region Skåne
Länsstyrelsen

Landsbygdsnätverket
Jordbruksverket

NY Här kan ni lämna era förslag på nya åtgärder med aktörer

Page 459 of 514



Synpunkt Förslag
Rimligt att nämna lantbrukare som aktör? De är
målgrupp för genomförandet av åtgärder.

Prioriterat område: Hållbar livsmedelsförsörjning
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Förtydliga kommunernas roll. Innebär det att bygga ut
digital infrastruktur? Eller avses ytterligare åtgärder för
kommunerna?

Ska åtgärdens genomförande ske genom ordinarie
tillsynsarbete? Vore bra att förtydliga det i så fall, så
att det framgår att detta ska ingå i kommande
tillsynsplaner.

Markägare kan lyftas som huvudaktör här. Vore
värdefullt för att kunna genomföra åtgärder.

Kommunerna kan ha en roll här genom kommunens
rådgivande roll som tillsynsmyndighet och genom
näringslivsarbete.
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Åtgärden bör förtydligas och kopplas mot
livsmedelstrategi för sverige med mål om ekologiska
livsmedel. "Enligt detta mål ska 30 procent av
jordbruksarealen brukas ekologiskt och 60 procent av
den offentliga livsmedelskonsumtionen utgöras av
ekologiska livsmedel 2030." Genom regionala åtgärder
som knyter an till nationellla mål får regionens aktörer
bättre möjligheter att bidra till nationella mål.

Förtydliga gärna genomförandet. Länstyrelsen/KFSK
kan fylla en viktig samordnande funktion. Den enskilda
kommunens roll här är otydlig.

Kommunernas näringslivsarbete kan bidra här.
Kommunal energi och klimatrådgivning bidrar idag till
denna åtgärd.
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Prioriterat område: Hållbar konsumtion och produktion
Nr Åtgärd Huvudaktör Medaktör
HK1 Stärka utbildningen för hållbar utveckling och främja ett livslångt lärande för

alla
Utbildningsinsatser på alla nivåer i samhället fortsätter utvecklas för att
säkerställa att alla får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja
en hållbar utveckling och ett livslångt lärande både i sina yrkesroller och som
medborgare.
Kontinuerlig vidareutbildning av lärare inom förskola, grundskola,
gymnasieskola, folkhögskola, universitet och högskola samt folkbildning om
hållbar utveckling genomförs för att säkerställa att lärande för hållbar
utveckling integreras i undervisningen inom hela utbildningssystemet.

Lunds universitet
Malmö universitet
Högskolan i Kristianstad
SLU Alnarp
World Maritime University
Folkhögskolor
Kommuner och andra
utbildningsaktörer

HK2 Utveckla arenor för ökad samverkan mellan forskning och samhälle i arbetet
för hållbar utveckling
Arenor för samverkan mellan forskning och offentlig verksamhet, näringsliv och
civilsamhälle identifieras och vidareutvecklas. Genom att stärka utbytet av
kunskaper och erfarenheter samt tillgängliggöra ny kunskap och identifiera nya
forsknings- och utbildningsbehov utifrån regionala samhällsutmaningar,
underbyggs beslut och samverkan kring framtagandet av innovativa lösningar
som skapar hållbar utveckling.
Frågan om att etablera en plattform för regionens lärosäten för erfarenhets-
och kunskapsutbyte om hållbar utveckling, inklusive samverkan med andra
samhällsaktörer utreds.

Lunds universitet
Malmö universitet
Högskolan i Kristianstad
SLU Alnarp

Statliga myndigheter
Region Skåne
Kommuner
Näringsliv
Idéburna organisationer
World Maritime University

HK3 Framtagande av strategi för ökad samverkan mellan idéburen och offentlig
sektor inom miljö och hållbarhet
En regional strategi tas fram för ökad samverkan mellan idéburen sektor och
offentlig verksamhet i miljö- och hållbarhetsarbetet. Strategin ska peka ut
prioriterade samverkansområden utifrån en analys av den idéburna sektorns
pågående arbete och kompetenser inom miljö- och hållbarhetsområdet, samt
redovisa finansieringsmöjligheter för det fortsatta arbetet. Strategin får gärna
innehålla samverkansområden som stärker möjligheterna till fysisk aktivitet,
social inkludering och delaktighet.

Länsstyrelsen
Region Skåne
Kommuner
Nätverket Idéburen sektor
Skåne
Hållbar utveckling Skåne.

Idéburna organisationer
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HK4 Regional handlingsplan för cirkulär ekonomi
En regional handlingsplan för cirkulär ekonomi tas fram genom att den
nationella strategin och handlingsplanen anpassas, förankras och omsättas i
handling på regional och lokal nivå. Handlingsplanen ska visa hur man kan
undanröja hinder, öka incitamenten och bidra till att accelerera den cirkulära
samhällsomställningen. En gemensam plan ska skapa en drivkraft för
involverade parter genom att målsättningar blir tydliga och konkreta åtgärder
för att nå dem tas fram.

Region Skåne
Länsstyrelsen
Hållbar utveckling Skåne

Sustainable Business Hub
Sydsvenska
Handelskammaren
Avfallsbolag
Delegationen för cirkulär
ekonomi

HK5 Kompetenscentrum för hållbara inköp
Formerna för finansiering, lokalisering och nyttjande av ett Kompetensforum
för hållbara inköp i Skåne utreds. Väl på plats fyller forumet behovet av
erfarenhetsutbyte och samordning kring hållbar upphandling. Detta genom att
alla organisationer bidrar med informationsutbyte och sina olika kompetenser.
Forumets fokus kommer bland annat vara att miljö-, hälso- och sociala krav
ställs på varor, tjänster och entreprenader i den offentliga upphandlingen samt
att uppföljning av kraven genomförs.

Förbundet Skånes
kommuner
Hållbar utveckling Skåne
Region Skåne
Länsstyrelsen
Kommuner

Statliga myndigheter

HK6 Förebyggande av avfall och ökat återbruk
För att främja det avfallsförebyggande arbetet i länet genomförs följande:
A) Det systematiska arbetet med att förebygga avfall stärks inom alla
verksamheter, genom en analys av varför avfall uppstår och vad som kan göras
för att minska avfallet. Prioriterade avfallsslag är elektronik, mat, textil, plast
och byggavfall. Framtagna vägledningar fortsätter spridas och kan fungera som
underlag för arbetet.
B) Den regionala samverkan för arbetet med förebyggande av avfall stärks.
Goda exempel sprids i länet.
C) Hushållen informeras om hur uppkomsten av avfall kan förebyggas och hur
återbruk kan stimuleras.
D) Återbrukskoncept utvecklas i kommunerna.

Kommuner
Region Skåne
Statliga myndigheter
Hållbar Utveckling Skåne
Företag
Avfallsbolag
Idéburna organisationer

Avfall Sverige
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HK7 Avfallsförebyggande genom tillsyn och prövning
Vid prövning och tillsyn ställs krav på att verksamhetsutövaren redovisar hur de
aktivt jobbar med avfallshierarkin samt hur de klassificerat sina olika
avfallsströmmar och uppvisa deras efterlevnad av miljöbalken. Vidare ska
verksamhetsutövaren visa på vilket sätt de arbetar förebyggande och hur de
hanterar faror för miljön och konsekvenser av olyckor så att en hållbar
utveckling kan främjas. Material som tagits fram inom Miljösamverkan Skånes
projekt Avfallsförebyggande genom tillsyn och prövning används.

Länsstyrelsen
Kommuner

HK8 Främja effektiv och hållbar vattenhushållning hos näringslivets stora
vattenanvändare
Rådgivning och stöd genomförs för att effektivisera vattenanvändning och
hushållning med vattenresurser hos större vattenanvändare för att främja ett
systematiskt arbete med att minimera och recirkulera vatten i verksamheten.
Stöd i form av verktyg för vattenkartläggning, åtgärdsanalys och handlingsplan
utvecklas. Förutsättningarna för hushållning och effektivisering av
vattenanvändningen uppmärksammas i prövning och tillsyn av verksamheter.

Länsstyrelsen
Region Skåne
Kommuner

Företag
Sydsvenska
Handelskammaren
Krinova
VA-huvudmän

HK9 Systematiskt arbete med produktvalsprincipen vid hantering av kemiska
ämnen
För att minska förekomsten av farliga ämnen i samhället ställs krav på
miljöfarliga verksamheter i samband med tillsyn och prövning att de ska arbeta
aktivt och systematiskt med utfasningsarbete. Kemikalieanvändning ska i
möjligaste mån ersättas av andra metoder och om det inte är möjligt ska
mindre farliga ämnen premieras. För de kemiska ämnen som inte kan fasas ut
eller substitueras med annat, ska hanteringen riskbedömas. Bedömningar av
såväl möjligheten till utfasning och substitution samt hur kvarvarande
kemikalier ska hanteras på ett säkert sätt behöver vara återkommande, för att
fånga upp framtida ändrade förutsättningar. En förutsättning för arbetet är att
verksamhetsutövare genomför inventeringar av vilka kemiska ämnen som
används och vilka risker som finns därav, och tillsyn av kemikalieförteckningar
blir därmed en naturlig startpunkt.

Kommuner
Länsstyrelsen

Verksamhetsutövare
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HK10 Strategiskt arbete för ett giftfritt Skåne
Det regionala arbetet med att fasa ut och minska den samlade exponeringen
och spridningen av miljö- och hälsoskadliga ämnen, vilket också bidrar till
giftfria och cirkulära kretslopp, fortsätter utvecklas genom följande insatser:
A) Samverkan för genomförandet av lokala kemikalieplaner och
kemikalieåtgärder på regional och lokal nivå.
B) Inventering och utfasning av miljö- och hälsoskadliga kemiska produkter och
varor i kommunala verksamheter och bolag med särskilt fokus på miljöer där
barn vistas.
C) Krav ställs på att varor och kemiska produkter är fria från särskilt farliga
ämnen i samband med offentlig upphandling. I första hand upphandlas och
köps in varor och kemiska produkter som uppfyller motsvarande kriterier som
ingår i miljömärkningar.
D) Företag som importerar eller tillverkar varor ställer krav på att nya varor är
fria från särskilt farliga ämnen.
E) Kompetenshöjande insatser genomförs för att stärka kunskapen om miljö-
och hälsoskadliga ämnen hos myndigheter, kommuner och företag.

Kommuner
Region Skåne
Länsstyrelsen
Statliga myndigheter
Företag

Arbets- och miljömedicin
Universitet och högskolor
Kemikalieinspektionen

HK11 Hållbarhetssäkring av regionala ekonomiska stöd
Beslutskriterier och rapporteringskrav för regionala ekonomiska stöd ses över
och utvecklas vid behov, och där det är möjligt, så att relevanta stöd styr mot
en hållbar utveckling. Syftet är att säkerställa att de organisationer och insatser
som tilldelas ekonomiskt stöd genom offentlig finansiering också bidrar till en
hållbar samhällsutveckling utifrån samtliga hållbarhetsdimensioner.
Naturvårdsverkets handledning för kartläggning av potentiellt miljöskadliga
subventioner kan användas som underlag för att identifiera, beskriva, bedöma
och utveckla stödkriterier mot ökad hållbarhet.

Region Skåne
Länsstyrelsen
Statliga myndigheter

Tillväxtverket
Naturvårdsverket
Jordbruksverket
Energimyndigheten
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HK12 Utveckling av näringslivets hållbarhetsarbete för stärkt konkurrenskraft,
utvecklade affärsmodeller, ökad sysselsättning och attraktivitet
Kompetenshöjande och rådgivande insatser genomförs för att öka förmågan
hos små och medelstora företag att göra en systematisk analys av vilken
påverkan verksamheten har i hela värdekedjan och vad som påverkar
verksamheten ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Analysen kan bidra till att
identifiera väsentliga områden, risker och möjligheter för utveckling av
företagets affärsmodell och verksamhet samt möta ökande krav på redovisning
av hållbarhetsarbetet från kunder, investerare och övriga samhället. Framtagna
vägledningar som syftar till att stärka företagens miljö- och hållbarhetsarbete
fortsätter spridas och kan fungera som underlag för erfarenhetsutbyte mellan
företag.

Små och medelstora
företag
Sydsvenska
Handelskammaren
Företagarna Syd
CSR Skåne (Stiftelsen TEM)
NMC - Nätverket för
Hållbart Näringsliv

Tillväxtverket
Almi
Region Skåne
Länsstyrelsen
Kommuner
Lantmännen

HK13 Näringslivssatsning kring FN:s hållbarhetsmål som ett smörgåsbord för
hållbara affärer
Kunskapsuppbyggande insatser riktat till näringslivet genomförs där företagen
lär sig mer om vad de globala hållbarhetsmålen betyder för den egna
verksamheten. Insatserna skapar förutsättningar för små och medelstora
företag att integrera hållbarhet i sin verksamhetsutveckling och därmed bli
konkurrenskraftiga, attraktiva arbetsgivare och skapa nya affärsmodeller med
andra företagare.

Region Skåne
Länsstyrelsen
Kommuner
(näringslivskontor)

Hållbar Utveckling Skåne
Almi
Business Sweden
Små och medelstora
företag

HK14 Hållbarhetssäkring av planer, beslut och investeringar
Metoder för hållbarhetssäkring av planer, beslut och investeringar utvecklas
som verktyg för att styra verksamheten mot ökad hållbarhet. Det är både den
förväntade effekten och själva genomförandet av planen, beslutet eller
investeringen som ska hållbarhetssäkras. Hållbarhetsfrågor behöver lyftas,
diskuteras och bedömas i tidiga skeden genom att bredda perspektivet, ställa
rätt frågor vid rätt tidpunkt och göra konsekvensbedömningar av olika planer,
beslut och investeringar. Hållbarhetssäkringen ska bidra till att säkerställa att
planer, beslut eller investeringar som genomförs är relevanta i förhållande till
de strategier som finns för frågan eller området, leder till förbättrade sociala,
miljömässiga och ekonomiska förhållanden, minskar negativa sociala,
miljömässiga och ekonomiska effekter av planen, beslutet eller investeringen,
samt synliggör mål- och intressekonflikter.

Kommuner
Länsstyrelsen
Region Skåne
Statliga myndigheter.

Idéburna organisationer
Hyresgästföreningen
Fastighetsägarna
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HK15 Minskad nedskräpning
En regional informationskampanj mot nedskräpning genomförs och ett
gemensamt kartverktyg för inrapportering av nedskräpning tas fram.
Strandstädningen genomförs i kommuner som har problem med marin
nedskräpning.

Kommuner
Marint Kunskapscenter i
Malmö

Länsstyrelsen
Region Skåne
Marint centrum i
Simrishamn
Idéburna organisationer

HK16 Minskad miljöpåverkan från plast
Plastens miljöpåverkan beaktas i framtagande av strategier och planer samt vid
upphandling och inköp. Regional strategi för att minska mängden plast i hav
och natur används som kunskapsunderlag och som vägledning för
genomförande av åtgärder för att minska de negativa effekter som
plastanvändning kan medföra i form av nedskräpning, miljögifter och
klimatutsläpp.

Kommuner
Länsstyrelsen
Region Skåne
Statliga myndigheter
Livsmedelsföretag
Detaljhandeln
Städföretag
Byggföretag
Plastproducenter
Produktindustrin
Universitet och högskola
VA-huvudmän
Avfallsbolag
Idéburna organisationer

HK17 Hållbara konsumtionsmönster för ökad livskvalitet
Kunskapsuppbyggande insatser genomförs kring konsumtionsmönster och
livsstilar som leder till minskad miljöpåverkan med bibehållen eller ökande
livskvalitet. Därmed stärks förståelsen för hur hållbara livsstilar, som kan
innebära ett gott liv, kan integreras i det strategiska miljö- och klimatarbetet.
Föra in den cirkulära tanken hos individen.

Kommuner
Region Skåne
Länsstyrelsen
Hållbar Utveckling Skåne

Idéburna organisationer

NY Här kan ni lämna era förslag på nya åtgärder med aktörer
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Synpunkt Förslag
Prioriterat område: Hållbar konsumtion och produktion
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En regional plan som ska omsättas på lokal nivå
behöver involvera kommunerna. Kommunen bör vara
en medaktör här. Vilka avfallsbolag avses som
medaktör? Kommunalt ägda avfallsbolag? och eller
privata avfallsbolag? Kommunen har oavsett en möjlig
roll här som ägare av kommunala avfallsplaner och
näringslivsutveckling.

Ett välkommet kompetenscentrum

Värdefulla insatser. Men det kan vara idé att dela upp
åtgärden i två. En för att hantera avfallsförebyggande
arbete, vilket innebär att förändra
konsumtionsmönster avseende produkter inom
prioriterade områden. detta arbete är kopplat till ex
åtgärd HK5 och handelsbranschen bland annat. En
åtgärd för att öka återbruket i regionen. Där insatser
för att öka återbruk kopplat till såväl kommunernas
verksamheter, avfallshantering och civilsamhälle är
prioriterade.
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Redovisa gärna möjliga synergier kopplade till HM18
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Åtgärden kan med fördel förtydligas avseende
kopplingar till HK12. Skillnaderna mellan
huvudaktörerna för de två åtgärderna är svår att
förstå. De syftar till samma resultat.
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Nedskräpning är ett område som ska ingå i kommunala
avfallsplaner. kommunala avfallsbolag har ofta en stark
koppling till frågan och bör lyftas som en medaktör.

Bör inte Akademien lyftas som en huvudaktör?
Förtydliga målgruppen för kunskapsuppbyggandet. Är
målgruppen invånare eller är det kommuner, region
skåne, Länsstyrelsen, Hållbar utveckling Skåne?
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Missiv_remiss_atgardsprogram.docx 

Förslag till regionalt åtgärdsprogram för 
miljömålen 2021-2025 
Länsstyrelsen Skåne har i dialog med aktörer i länet tagit fram ett förslag till 
regionalt åtgärdsprogram för miljömålen för perioden 2021-2025, Tillsammans för ett 
hållbart Skåne. Programmet ska ge vägledning för det regionala miljöarbetet och 
innehåller förslag på prioriterade åtgärder som kan genomföras av skånska aktörer 
för att öka förutsättningarna att nå nationella och regionala miljömål samt bidra till 
genomförandet av miljödimensionen av Agenda 2030 i Skåne. 
 
Nu önskar vi få in synpunkter och förslag för att göra åtgärdsprogrammet till en 
samlande och kraftfull utgångspunkt för det gemensamma arbetet mot ett mer 
hållbart Skåne. 

Svara på remissen 
Alla är välkomna att lämna synpunkter på föreslagna prioriterade områden, åtgärder 
och ansvariga aktörer. Det finns också möjlighet att lämna förslag på nya regionala 
åtgärder. 
 
Använd gärna bifogat svarsformulär för att lämna synpunkter och förslag (Excelfil). 
Svarsformuläret är strukturerat så att det går att lämna synpunkter på olika avsnitt i 
åtgärdsprogrammet och mer specifikt på förslagen till åtgärder. Det går naturligtvis 
också bra att lämna synpunkter och förslag utan att använda svarsformuläret. 
 
Synpunkter på förslaget till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 
ska lämnas in till Länsstyrelsen Skåne senast den 30 september 2021.  
 
Remissvar skickas digitalt till skane@lansstyrelsen.se med angivande av dnr 501-
33781-2020 och kontaktperson Tommy Persson. 
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Remissen skickas ut till ett antal remissinstanser enligt bifogad sändlista. Även andra 
som vill lämna synpunkter på programmet är välkomna att göra det. 
 
Förslaget till regionalt åtgärdsprogram med bilaga kan laddas ner från Länsstyrelsen 
Skånes webbplats under rubriken Miljö och vatten/Miljömål/Åtgärdsprogram inom 
miljömål. 

Bakgrund 
Länsstyrelsen Skåne har regeringens uppdrag att verka för att det generationsmål för 
miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås. En viktig del i 
detta uppdrag är att utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram 
med bred förankring i länet för att nå ovanstående mål. Åtgärdsprogrammet ska ge 
vägledning för hur olika regionala aktörer kan bidra till det samlade miljöarbetet i 
länet. Länsstyrelsen Skåne har också en viktig roll i att verka för att genomföra 
Agenda 2030 på regional nivå inom myndighetens ansvarsområden och i samarbete 
med andra aktörer i länet. Att arbeta integrerat med den miljömässiga dimensionen 
av Agenda 2030 och miljömålen i det regionala åtgärdsprogrammet kan bidra till ett 
bredare hållbarhetsarbete och ökat genomförande av Agenda 2030 på regional nivå. 
 
Programperioden för det tidigare åtgärdsprogrammet, Skånska åtgärder för 
miljömålen, sträckte sig fram till och med år 2020. Den regionala uppföljningen av 
miljömålen visar att vi endast når ett av femton nationella miljökvalitetsmål som är 
relevanta för Skåne. Att vi når miljömålen är en viktig förutsättning för att nå 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 
Länsstyrelsen Skåne har därför tagit fram ett förslag på ett nytt regionalt 
åtgärdsprogram med prioriterade områden och åtgärder fram till och med år 2025, 
som ska öka förutsättningarna för att nå miljömålen och den miljömässiga 
dimensionen av Agenda 2030 i Skåne. 

Mer information 
För mer information om förslaget till åtgärdsprogram och denna remiss kontakta 
Tommy Persson, tel 010-224 15 84, e-post tommy.persson@lansstyrelsen.se, eller 
Susanne Dahlberg, tel 010-224 12 87, e-post susanne.dahlberg@lansstyrelsen.se.   
 
Information om miljötillståndet i Skåne finns på www.skanesmiljomal.info. 
 
 
Ola Melin 
Länsöverdirektör   Tommy Persson 
    Miljöstrateg 
 
Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift. 
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Bilagor:  

1. Tillsammans för ett hållbart Skåne – Regionalt åtgärdsprogram för 
miljömålen 2021-2025 (Remissversion juni 2021) 

2. Svarsformulär för synpunkter på förslag till nytt regionalt åtgärdsprogram 
för miljömålen (Excelfil) 

3. Sändlista remiss 
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Bilaga 3. 
Sändlista för remiss av förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021-2025 
 
AAK Sweden AB 

AB Kristianstadsbyggen 

ABF Skåne 

AF Bostäder 

AFRY 

Akademiska Hus AB 

Akzo Nobel Decorative Coatings AB 

Alfa Laval Lund AB 

Almi Företagspartner AB 

Anoto Group AB 

Arbets- och miljömedicin Syd, Region Skåne 

Arbetsförmedlingen 

Arbetsmiljöverket 

Assemblin 

Astma- och Allergiföreningen i Skåne län 

Atea Sverige AB 

Avfall Sverige 

Axfood 

Baxter Medical AB 

BE Group Sverige AB 

Bee Charging Solutions 

Beijer Industri AB 

Bergendahlgruppen 

Biototal AB 

Bjuvs kommun 

Bona AB 

Boverket 

Bring Frigo AB 

Bromölla kommun 

Bruks Siwertell AB 

Burlövs kommun 

Business Sweden 

Byggnadsfirman Otto Magnusson AB 

Båstad kommun 

Börje Jönsson Åkeri AB 

C4 Energi AB 

Calluna 

Centerpartiet Skåne 

Centrum för cirkulärt byggande 

Continental Bakeries North Europe AB 

Coompanion Skåne 

Coop 

Cykelfrämjandet 

DEkstrand AB 

Den goda jorden  

DSV Road AB 

Duni AB 

E.ON Sverige  

Ecogain AB 

Ekdahl Miljö AB 

Ekologigruppen 

Ekologiska lantbrukarna i Skåne 

Energimyndigheten 

Entomologiska sällskapet i Lund 

Eolus Vind AB 

Eslöv FN-förening 

Eslövs kommun 

Fastighetsägarna Syd 

Findus Sverige AB 

Finja Prefab AB 

Folkuniversitetet Malmö 

ForSea Ferries 
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Fortifikationsverket 

Friluftsfrämjandet Region Syd  

Furninova AB 

Förbundet Skånes kommuner 

Företagarna Syd 

Försvarsmakten 

Försäkringskassan 

GeenCargo 

Glokala Folkhögskolan 

Granngården  

Greater Copenhagen 

Green landscaping Group AB 

Greppa näringen 

Grundvattenrådet Kristianstadslätten 

Haki AB 

Haldex Brake Products AB 

Havs- och vattenmyndigheten 

Havsmiljöinstitutet 

HEAB Byggställningar AB 

Heimstaden AB 

Hejdes Woody Bygghandel 

Hela Sverige ska leva Skåne 

Helge å Kommittén för samordnad kontroll 

Helgeåns Vattenråd 

Helsingborgs Hamn 

Helsingborgs stad 

Helsingborgshem 

Hifab AB 

HSB Skåne 

Hushållningssällskapet Kristianstad 

Hushållningssällskapet Malmöhus 

Hyresgästföreningen 

Håll Sverige Rent 

Hållbar utveckling Skåne 

Hässleholm FN-förening 

Hässleholm Miljö AB 

Hässleholms kommun 

Höganäs kommun 

Högskolan i Kristianstad 

Höje å Vattenråd 

Hörby kommun 

Höörs kommun 

ICA 

Idéburen Utveckling Skåne 

Ifö Geberit AB 

Ikano Bostad  

Inrego AB 

Internationella miljöinstitutet 

IVL Svenska Miljöinstitutet 

Jordbruksverket 

Jordens vänner 

Jordägareförbundet Skåne och Blekinge 

Jägareförbundet Skåne   

Jämställdhetsmyndigheten 

Kammarkollegiet 

Kemikalieinspektionen 

Klippans kommun 

Konsumentverket 

Kraftringen Energi AB 

KRAV 

Kriminalvården 

Krinova Incubator & Science Park 
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Kristdemokraterna Skåne 

Kristianstad FN-förening 

Kristianstads kommun 

Kronofogdemyndigheten 

Kronägg 

Kustbevakningen 

KåKå AB 

Kävlinge kommun 

Kävlingeåns Vattenråd  

Lagans Vattenråd 

Lambertsson Sverige AB 

Landsbygdsnätverket 

Landskrona kommun 

Lantmännen 

Lantmäteriet 

Leader LAG PH 

Leader nordvästra Skåne med Öresund 

LEADER Sydöstra Skåne 

Leader Söderslätt LLU 

Liberalerna Skåne 

Lindab Sverige AB 

Livsmedelsföretagen 

Livsmedelsverket 

LK Systems AB 

LKF 

Lomma kommun 

LRF Skåne 

Luftfartsverket 

Lundaland 

Lunds FN-förening 

Lunds kommun 

Lunds universitet 

Lyckeby Starch AB 

Läkemedelsverket 

Länsstyrelsen i Blekinge län 

Länsstyrelsen i Hallands län 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

M - Volvo Car Mobility 

Malmö Airport 

Malmö FN-förening 

Malmö stad 

Malmö universitet 

Marint centrum Simrishamn 

Marint Kunskapscentrum Malmö 

McNeil AB 

Medborgarskolan Region Syd 

MedCardApps AB 

Mellanskånes renhållningsaktiebolag 

Mertz Transport AB 

Migrationsverket 

MiljöMatematik Malmö AB 

Miljöpartiet Skåne 

MittSkåne Utveckling 

MKB 

Moderaterna Skåne 

MSL International AB 

Myndigheten för säkerhet och beredskap 

Myndigheten för yrkeshögskolan 

Naturskyddsföreningen i Skåne 
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Naturvårdsingenjörerna AB 

Naturvårdsverket 

NBV Region Syd 

NCC 

NMC - Nätverket för hållbart näringsliv 

Nolato AB 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp 

Nordvästskånes kustvattenkommitté  

Norra Åsbo Renhållnings AB 

Nybroån, Kabusaån och Tyge å Vattenråd 

Nätverket Idéburen sektor 

Oatly AB 

Orkla foods 

Osby kommun 

Panduro 

Peab Anläggning AB 

Perstorp Specialty Chemicals AB 

Perstorps kommun 

PlanetPeople AB 

Plikt- och prövningsverket 

Plåt & Ventföretagen 

Polismyndigheten i Skåne län 

Polykemi AB 

Post- och telestyrelsen 

PreZero Recycling AB 

Puggehatten, Skånes Mykologiska Förening 

Pågen AB 

Ragn-Sells AB 

Ramboll 

Region Skåne 

Regionmuseet 

Rejlers Sverige AB 

RF-SISU Skåne 

Ribban Beach Camp 

Riksantikvarieämbetet 

Ringsjös Vattenråd 

RISE 

Roxtec International AB 

Rååns Vattenråd 

Röda Korset 

Rönneåns Vattenråd 

Saint-Gobain Ecophon AB 

Samhall 

Samverkan för Hanöbukten 

Saxån-Braåns Vattenråd 

Saxån-Braåns Vattenvårdskommitté 

Scan 

Scan Coin AB 

Schneider Electric Buildings AB 

Segeåns Vattenråd och Vattendragsförbund 

Sensus studieförbund 

SGRI - Scandinavian Green Roof Institute 

Simrishamns Hamn 

Simrishamns kommun 

Sjöbo kommun 

Sjöfartsverket 

Skanska 

Skatteverket 

Skogsstyrelsen 

Skogssällskapet 

Skolverket 
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Skräbeåns Vattenråd 

Skräbeåns vattenvårdskommitté 

Skurups kommun 

Skånefrö AB 

Skånemejerier 

Skånes Ess 

Skånes folkhögskolor i samverkan 

Skånes Fältbiologer 

Skånes Geologiska Sällskap 

Skånes Hembygdsförbund  

Skånes Herpetologiska Förening  

Skånes Livsmedelsakademi 

Skånes Luftvårdsförbund 

Skånes Orienteringsförbund 

Skånes ornitologiska förening 

Skånes Socialdemokratiska Partidistrikt 

Skånesemin 

Skånetrafiken 

Skånska Energi AB 

Skånskt Naturbeteskött 

SMHI 

Sony Nordic 

Sparbanken Syd 

Sportfiskarna Skåne 

Staffanstorps kommun 

Starka Betongindustrier AB 

Statens fastighetsverk 

Statens folkhälsomyndighet 

Statens Geotekniska Institut 

Stena Recycling 

Stensåns Vattenråd 

Stiftelsen Skånska Landskap 

Stiftelsen TEM 

Stora Enso Nymölla AB 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

Studiefrämjandet 

Studieförbundet Vuxenskolan Skåneregionen 

Sustainable Business Hub 

Svalövs kommun 

Svarteåns vattenråd 

Sveaskog 

SWECO 

Svedala kommun 

Swedavia 

Svenska Kolinlagring 

Svenska Kyrkan, Lunds stift 

Svenskt Näringsliv 

Svenskt Sigill 

Svenskt Vatten 

Sverigedemokraterna Skåne 

Sveriges Byggindustrier 

Sveriges Ekokommuner 

Sveriges Geologiska Undersökningar 

Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp 

Sveriges Trafikskolors Riksförbund 

Sveriges Åkeriföretag Syd  

Sydsvenska Industri- och handelskammaren 

Sydvatten 

Sydved 

Sydvästra Skånes vattenråd 

Sydvästskånes grundvattenkommitté 

Sydkustens vattenvårdsförbund 
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SYSAV 

Söderåsens Miljöförbund 

Södra skogsägarna 

Tetra Pak AB 

The Absolut Company AB 

The Loop Factory AB 

Thomée Gruppen AB 

Tillväxtverket 

Tomelilla kommun 

Tourism in Skåne 

Trafikverket 

Trelleborg Industri AB 

Trelleborgs hamn 

Trelleborgs kommun 

Trivector Traffic 

TT-Line AB 

Tullverket 

Tyréns 

Ubisoft Entertainment Sweden AB 

Upphandlingsmyndigheten 

VA Syd 

Vattenmyndigheten Södra Östersjön 

Vattenmyndigheten Västerhavet 

Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten 

Vegeåns Vattendragsförbund 

Vellinge kommun 

Vestas Sverige 

Wihlborgs 

Vinnova 

Visma Software AB 

World Maritime University 

Vossloh Nordic Switch Systems AB 

WSP 

Vänsterpartiet Skåne 

Världsnaturfonden WWF 

Yrkesfiskarna 

Ystad Energi AB 

Ystad Hamn Logistik AB 

Ystad/Österlen FN-förening 

Ystads kommun 

Ystad-Österlenregionens Miljöförbund 

Åstorps kommun 

Ängelholms kommun 

Öresunds vattenvårdsförbund 

Öresundskraft AB 

Örkelljunga kommun 

Österlens Kommunala Renhållning AB 

Österlens Kraft AB 

Österlens vattenråd 

Östra Göinges kommun 
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15 

Svar på motion angående boende och 
sysselsättning inom LSS verksamheten i Höganäs 

kommun  

KS/2020/476 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2021-09-28    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lennart Nilsson (S) 
Göran Bengtsson (M) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Lars Linderot (M) 

Anna Larsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) 

  
Sammanträdestid kl 08:45-10:30 
  
Paragrafer §103 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Anders Ståhl (M) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Anders Ståhl (M)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2021-10-05 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-10-06 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2021-09-28    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2020/476 
§ 103 
SVAR PÅ MOTION ANGÅENDE BOENDE OCH SYSSELSÄTTNING 
INOM LSS VERKSAMHETEN I HÖGANÄS KOMMUN 
Sammanfattning av ärendet   
Motion har inkommit från Christian Johansson (SD) den 7 september 2020. Motionärerna yrkar att 
riktlinjer tas fram så att personer med neuropsykiatriska funktionshinder inte får blandas med personer 
som också har missbruksproblematik, att kommunen erbjuder samma goda stöd/omvårdnad för 
samtliga brukare oavsett funktionshinder men inte alltid under ”samma tak”, att personalen inom LSS 
får större utrymme för att planera individuella aktiviteter för brukarna samt få egna utlägg ersatta vid 
dessa aktiviteter, att personalen i större utsträckning skall erbjudas fortlöpande utbildning gällande 
psykiatriska diagnoser/funktionshinder, självskadebeteende, SPISS (SjälvmordsPrevention i Svensk 
Sjukvård), hot och våld med mera. 
  
Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2020, § 208, att uppdra åt socialförvaltningen att 
utarbeta ett yttrande över inkommen motion för svar till kommunfullmäktige. Socialförvaltningen har 
återkommit med ett förslag på yttrande med redogörelse för kommunens LSS-boenden som riktar sig 
till olika personkretsar. Vilken personkrets respektive individ tillhör bestäms utifrån diagnos. Yttrandet 
beskriver vidare målsättningen med kommunens boenden för personer med funktionsnedsättningar, 
behovet av samordnade insatser vid eventuellt missbruk och möjligheterna för aktiviteter på respektive 
boende. Slutligen redogör yttrandet för den utbildning/kompetensutveckling som redan 
erbjuds personalen inom LSS och hur arbetet med att komplettera dessa med ytterligare 
utbildningsmöjligheter pågår.  
  
Beslutsunderlag 
Socialnämnden, beslut den 1 september 2021, § 112, 
Socialnämndens arbetsutskott, beslut den 18 augusti 2021, § 142, 
Socialförvaltningen, yttrande den 2 augusti 2021, 
Christian Johansson (SD): Motion angående boende och sysselsättning inom LSS verksamheten i 
Höganäs kommun, inkommen den 7 september 2020, 
Kommunstyrelsen, beslut den 10 november 2020, § 208. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget beslut under proposition och finner att 
arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
  
att motionen ska anses vara besvarad. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2021-11-01
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 PROTOKOLL 

 SOCIALNÄMNDEN  
 

 2021-09-01    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Ingemar Narheim (M) (ordförande) 
Roger Andersson (M) 
Gunilla Tengvall (M) 
Boel Olsson Litström (M) 
Anna Hedbrant (C) 
Peter Graff (S) (2:e vice ordförande) 
Ann-Margreth Larsson (S) 
Ulrika Adsersen (L) 
Emma Wennerholm (V)  ersätter Pia Lidwall (KD) 
Carina Lövstedt (C)  ersätter Marie Tidedal (M) (vice ordförande) 
Ann-Charlotte Tengvall (SD)  ersätter Christian Johansson (SD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare   
  
Övriga närvarande  Anita Bengtsson (avdelningschef IFO) 

Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 
Viweca Thoresson (socialchef) 

  
Sammanträdestid kl 14:00-14:45 
  
Paragrafer §112 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Ulrika Adsersen (L) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Ulrika Adsersen (L)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2021-09-03 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-09-03 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 SOCIALNÄMNDEN  
 

 2021-09-01    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     SN/2021/165 
§ 112 
SVAR PÅ MOTION ANGÅENDE BOENDE OCH SYSSELSÄTTNING 
INOM LSS VERKSAMHETEN I HÖGANÄS KOMMUN 
Sammanfattning av ärendet   
Motion har inkommit från Christian Johansson (SD) den 7 september 2020. Motionärerna yrkar att 
riktlinjer tas fram så att personer med neuropsykiatriska funktionshinder inte får blandas med personer 
som också har missbruksproblematik, att kommunen erbjuder samma goda stöd/omvårdnad för 
samtliga brukare oavsett funktionshinder men inte alltid under ”samma tak”, att personalen inom LSS 
får större utrymme för att planera individuella aktiviteter för brukarna samt få egna utlägg ersatta vid 
dessa aktiviteter, att personalen i större utsträckning skall erbjudas fortlöpande utbildning gällande 
psykiatriska diagnoser/funktionshinder, självskadebeteende, SPISS (SjälvmordsPrevention i Svensk 
Sjukvård), hot och våld med mera. 
  
Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2020, § 208, att uppdra åt socialförvaltningen att 
utarbeta ett yttrande över inkommen motion för svar till kommunfullmäktige. 
  
Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott, beslut den 18 augusti 2021, § 142, 
Christian Johansson (SD): Motion angående boende och sysselsättning inom LSS verksamheten i 
Höganäs kommun, inkommen den 7 september 2020, 
Kommunstyrelsen, beslut den 10 november 2020, § 208. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Ingemar Narheim (M) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
socialnämnden beslutar enligt förslaget.  
 
Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att anse motionen besvarad. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2021-09-29
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 YTTRANDE  1 (3) 
 
 

   2021-08-13 
 SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE  SN/2021/165 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SVAR PÅ MOTION ANGÅENDE BOENDE OCH 
SYSSELSÄTTNING INOM LSS VERKSAMHETEN I 
HÖGANÄS KOMMUN 
 
Sammanfattning av ärendet 
Motion har inkommit från Christian Johansson (SD) den 7 september 2020. 
Motionärerna yrkar att riktlinjer tas fram så att personer med neuropsykiatriska 
funktionshinder inte får blandas med personer som också har missbruksproblematik, att 
kommunen erbjuder samma goda stöd/omvårdnad för samtliga brukare oavsett 
funktionshinder men inte alltid under ”samma tak”, att personalen inom LSS får större 
utrymme för att planera individuella aktiviteter för brukarna samt få egna utlägg ersatta 
vid dessa aktiviteter, att personalen i större utsträckning skall erbjudas fortlöpande 
utbildning gällande psykiatriska diagnoser/funktionshinder, självskadebeteende, SPISS 
(SjälvmordsPrevention i Svensk Sjukvård), hot och våld med mera. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2020, § 208, att uppdra åt 
socialförvaltningen att utarbeta ett yttrande över inkommen motion för svar till 
kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag 
Christian Johansson (SD): Motion angående boende och sysselsättning inom LSS 
verksamheten i Höganäs kommun, inkommen den 7 september 2020, 
Kommunstyrelsen, beslut den 10 november 2020, § 208. 
 
Yttrande 
I Höganäs kommun finns nio boende som riktar sig till olika personkretsar. På boende 
blandas ej de olika personkretsarna. LSS boendena drivs av Höganäs Omsorg AB på 
uppdrag av Socialnämnden. Beroende på diagnos bestäms vilken personkrets man tillhör:  

 
Personkrets 1: personer med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning), 
autism eller autismliknande tillstånd. 

 
Personkrets 2: personer med betydande och bestående begåvningsmässig 
funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld 
eller kroppslig sjukdom. 

 
Personkrets 3: personer som har andra stora varaktiga fysiska eller psykiska 
funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att 
man har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på sig, laga 
mat, förflytta sig eller kommunicera med omgivningen. 
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  2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Målsättningen med boendet är att det ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och ge full 
delaktighet i samhällslivet för de personer som lagen omfattar. Målet är att den enskilde 
får möjlighet att leva som andra. Det innebär bland annat att ha möjlighet att bo som 
andra – att ha ett eget hem med allt vad det innebär av trygghet och trivsel i sin närmiljö.  
En bostad som tillförsäkrar personer med omfattande funktionsnedsättningar goda 
levnadsvillkor är en av förutsättningarna för att nå lagstiftningens mål.  

 
Antalet personer i Sverige med riskabel alkoholkonsumtion och beroende är cirka  
1 000 000, det vill säga cirka 20% av den vuxna befolkningen, till detta kommer cirka  
77 000 som regelbundet använder narkotika. För personer med till exempel depression, 
autism, ångest eller psykossjukdom är den procentuella delen som någon gång i livet har 
ett missbruk betydligt högre. 
För de individer som bor på ett LSS boende är detta deras hem och de har rätt att bo 
kvar även i det fall de hamnar i ett missbruk. Personer erhåller inte beslut om boende 
utifrån att man har ett missbruk men naturligtvis kan det i denna grupp precis som i 
resten av samhället finnas individer med ett pågående missbruk. För att dessa individers 
behov ska tillgodoses kan det finnas behov av samordnade insatser till exempel via 
socialtjänsten eller sjukvården i det fall den enskilde så önskar   
Besluten följs regelbundet upp för att bedöma om det enskilda boendet tillgodoser den 
enskildes behov, rättigheter och önskemål. Socialnämnden följer också upp utföraren 
enligt fastställd plan för uppföljning av avtal och verksamhet.  

 
Det har kommit till förvaltningens och socialnämndens kännedom om att närmiljön för 
ett boende upplevs otrygg utifrån bland annat ungdomsgäng som vistas på gården. Det 
finns idag en planering att bygga ett nytt boende på annan plats.  
 
Gällande planerade insatser är det utförarens bedömning att det idag finns utrymme att 
planera och genomföra individuella aktiviteter på de olika boendena. Alla omsorgstagare 
har en genomförandeplan som kontinuerligt uppdateras utifrån behov och önskemål, i 
denna finns möjlighet att planera för olika aktiviteters genomförande. Personal har redan 
idag möjlighet efter samråd med enhetschef att få ersättning för de utgifter de har i 
samband med sociala aktiviteter tillsammans med omsorgstagaren. 

 
Gällande fortlöpande utbildning så pågår för närvarande ett arbete med att ta fram en 
plan för utbildning/kompetensutveckling i samband med den plan som görs för 
utvecklingsområden som identifierats för LSS. Redan under 2020 påbörjades utbildning i 
lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik, denna kommer att fortsätta tills 
målet är uppnått. Utbildningen ges enhetsvis med målet att samtliga medarbetare ska 
erhålla samma kompetens. En utbildningsportal med digitala utbildningar har skapats 
som alla medarbetare inom LSS har tillgång till. I denna portal finns till exempel 
utbildningar:  

• SPiSS 
• Möta personer med självskadebeteende 
• Autism  
• Lågaffektivt bemötande 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anse motionen besvarad. 
 
 

     Viweca Thoresson 
Socialchef 

 
Anita Bengtsson 

Avdelningschef 
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Redovisning av beslut fattade i kommunstyrelsens 
utskott, samt kommunfullmäktige 

 
   

Page 494 of 514



 PROTOKOLL 

 KS MILJÖUTSKOTT  
 

 2021-10-04    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Margareta Widell (M) (ordförande) 
Göran Bengtsson (M) (vice ordförande) 
Anna Larsson (M) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Ann-Britt Strufve (M)  ersätter Johan Ingvarson (MP) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Bertil Ziegler (M) 
  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Fredrik Seger (hållbarhetsutvecklare) 
  
Sammanträdestid kl 16:00-16:15 
  
Paragrafer §§21-22 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

Margareta Widell (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Kerstin Björkäng Wirehed (S)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2021-10-04 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-10-05 
anslagits på kommunens anslagstavla 
 
Anslaget nedtages den  2021-10-29
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 PROTOKOLL 

 KS MILJÖUTSKOTT  
 

 2021-10-04    
 

SIGNATUR   

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
§ 21 Antagande av remissvar på regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021-2025 
§ 22 Deltagande på lika villkor 
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 PROTOKOLL 

 KS MILJÖUTSKOTT  
 

 2021-10-04    
 

SIGNATUR   

     KS/2021/469 
§ 21 
Antagande av remissvar på regionalt åtgärdsprogram för 
miljömålen 2021-2025 
Sammanfattning av ärendet   
Länsstyrelsen Skåne har i dialog med aktörer i länet tagit fram ett förslag till regionalt åtgärdsprogram för 
miljömålen för perioden 2021-2025: Tillsammans för ett hållbart Skåne. Programmet ska ge vägledning för 
det regionala miljöarbetet och innehåller förslag på prioriterade åtgärder som kan genomföras av skånska 
aktörer för att öka förutsättningarna att nå nationella och regionala miljömål samt bidra till genomförandet 
av miljödimensionen av Agenda 2030 i Skåne. 
 
Länsstyrelsen önskar få in synpunkter på framtaget åtgärdsprogram. Kommunledningskontoret har 
sammanställt synpunkter på framtaget förslag enligt utsänd Excel-mall för återkoppling. Höganäs 
bedömer att föreslagna åtgärder i stort passar in i kommunens beslutade mål och åtgärder i Höganäs 
miljöprogram 2015-2025 och stärker kommunens genomförande av beslutade mål och åtgärder. 
Synpunkterna från Höganäs belyser i flera fall förtydliganden kring roller och genomförande av åtgärder. 
 
Följande två övergripande synpunkter lyfts, utöver synpunkter på specifika åtgärder som sammanställts i 
utsänd Excel-mall: 
 En av kommunens utmaningar är att bekämpa klimatförändringarna. Kommuner kan ta fram 

önskad utveckling av utsläppen inom sitt geografiska område och kommuner kan styra över de 
utsläppen som kommunen har rådighet över. Men merparten av utsläppen har kommunen 
begränsad rådighet över. För att påverka dessa utsläpp behöver samhällsövergripande 
insatser vidtas för såväl invånare som verksamheter, region och stat. Länsstyrelsens roll för att 
underlätta arbetet att hitta samverkan kan förtydligas i denna åtgärdsplan. 

 Utmaningar kopplade till hållbar konsumtion är viktiga, men Höganäs saknar analys kring effekt 
av föreslagna åtgärder. I vilken omfattning kommer framtagna åtgärder att bidra till regionens 
beslutade klimatmål att utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne ska vara högst 5 ton 
koldioxidekvivalenter per person och år. Kommer åtgärderna att ge tillräcklig effekt? 

  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret, yttrande till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021-2025 den 28 
september 2021, 
Länsstyrelsen, remissversion regionalt åtgärdsprogram till miljömålen 2021-2025 den 28 september 2021, 
Länsstyrelsen, missiv/remiss åtgärdsprogram den 27 september 2021, 
Länsstyrelsen, sändlista remiss regionalt åtgärdsprogram miljömålen 2021-2025 den 27 september 2021. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Margareta Widell (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
miljöutskottet beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta kommunledningskontorets förslag till yttrande som sitt eget, 
 
att förklara beslutet omedelbart justerat. 
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 PROTOKOLL 

 KS MILJÖUTSKOTT  
 

 2021-10-04    
 

SIGNATUR   

Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
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 PROTOKOLL 

 KS MILJÖUTSKOTT  
 

 2021-10-04    
 

SIGNATUR   

§ 22 
Deltagande på lika villkor 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente (KFS 2020:13) 1 kap § 8 får kommunstyrelsen och övriga nämnder, 
om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud och bildöverföring sker i realtid, med anslutning säkrad mot obehörig åtkomst och 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
  
Beslut 
Miljöutskottet beslutar enhetligt 
  
att alla ledamöter anses sig ha deltagit på sammanträdet på lika villkor.  
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2021-09-28    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lennart Nilsson (S) 
Göran Bengtsson (M) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Lars Linderot (M) 

Anna Larsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Kerstin Björkäng Wirehed (S) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jeanette Liljenberg (controller) §101 
Margareta Engkvist Björkenhall (chef för teknik- och 
fastighetsförvaltningen) §98 
Maria Bylund (ekonomichef) §§98-99 
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef) §§99-105 
Pär Ragvald (stadsmiljöchef) §102 
Sandra Flodmark (redovisningsansvarig) §§98-99 
Emanuel Schmidt (kustingenjör SWECO) §98 
Olof Persson (SWECO) §98 

  
Sammanträdestid kl 08:45-10:30 
  
Paragrafer §§98-105 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Anders Ståhl (M) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Anders Ståhl (M)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2021-10-05 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2021-09-28    
 

SIGNATUR   
 
  

Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-10-06 
anslagits på kommunens anslagstavla 
 
Anslaget nedtages den  2021-11-01
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2021-09-28    
 

SIGNATUR   

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
§ 98 Information från SWECO 
§ 99 Godkännande av delårsrapport 2021 för Höganäs kommun 

§ 100 Godkännande av intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelsens förvaltningar 
(exklusive kultur- och fritidsförvaltningen) 

§ 101 Utvidgning av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen 2021 

§ 102 Godkännande av ordningsföreskrifter för torgplatser och street food samt taxa för 
försäljningsplatser 

§ 103 Svar på motion angående boende och sysselsättning inom LSS verksamheten i Höganäs 
kommun 

§ 104 Finansiering av lokalkostnader för Vikenskolan etapp 2 
§ 105 Fastställande av valdistriktsindelning 
 

Page 3 of 11Page 502 of 514



 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2021-09-28    
 

SIGNATUR   

§ 98 
Information från SWECO 
Sammanfattning av ärendet 
Emmanuel Schmidt och Olof Persson från SWECO i Malmö presenterar möjliga alternativ för en 
eventuell byggnation av ett erosions- och översvämningsskydd i Viken Södra, samt svarar på utskottets 
frågor gällande detsamma.  
  
Beslutsunderlag 
Muntlig presentation på sammanträdet den 28 september 2021.  
  
Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
  
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Paragrafen är justerad 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2021-09-28    
 

SIGNATUR   

     KS/2021/226 
§ 99 
Godkännande av delårsrapport 2021 för Höganäs kommun 
Sammanfattning av ärendet   
Enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) ska kommunen minst en gång per 
räkenskapsår upprätta en delårsrapport. Enligt Kommunallagen (2017:725) ska kommunstyrelsen 
överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige senast två månader efter rapportperiodens slut. 
 
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har sammanställt en delårsrapport för perioden 1 januari 
till 31 augusti 2021 med en prognos för årets resultat. Prognosen för årsbokslutet visar ett resultat på 60,2 
mnkr, exklusive exploateringsintäkter som prognostiseras landa på 38 mnkr. Flera nämnder prognostiserar 
ett överskott jämfört med budget vid årets slut. Totalt uppgår nämndernas prognos till ett överskott om 
11 mnkr jämfört med budget. Årets prognos präglas, likt förra året, av pandemin där kommunen även i år 
får ta emot ökade generella statsbidrag. Detta, i kombination med exploateringsintäkter och delvis 
outnyttjade fonder och reserver gör att finansförvaltningen står för den största delen av den 
prognostiserade positiva avvikelsen jämfört med budget.  
 
Med anledning av de driftkostnader exploateringsenheten haft i pågående exploateringsprojekt under året 
föreslås kommunledningskontorets exploateringsavdelning tillföras 2,9 mnkr i budget. Anslaget finansieras 
via 2 mnkr i för ändamålet avsatta medel och 0,9 mnkr ur budgeterad reserv om totalt 6 mnkr. 
 
Måluppfyllelsen för strategierna i delårsbokslutet är god där 6 strategier av 8 anses nästan uppfyllda och 2 
strategier är helt uppfylld. Det bedöms att kommunen har en god ekonomisk hushållning där 
måluppfyllelsen för verksamheterna är god samtidigt som de finansiella målen är uppfyllda. De finansiella 
målen prognostiseras vara uppfyllda även till helårsbokslutet. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, delårsrapport 2021, 
Valnämnden, beslut den 15 september 2021, § 10, 
Utbildningsnämnden, beslut den 14 september 2021, § 51, 
Överförmyndarnämnden, beslut den 8 september 2021, § 16, 
Bygg- och miljönämnden, beslut den 25 augusti 2021, § 169. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget beslut under proposition och finner att arbetsutskottet 
beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna Höganäs kommuns delårsrapport, 
 
att tillföra kommunledningskontorets exploateringsavdelning 2 mnkr i budget samt 0,9 mnkr från 
budgeterad reserv om totalt 6 mnkr. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2021-09-28    
 

SIGNATUR   

     KS/2021/98 
§ 100 
Godkännande av intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelsens 
förvaltningar (exklusive kultur- och fritidsförvaltningen) 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunstyrelsens förvaltningar har, med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, tagit fram ett 
förslag till intern kontrollplan för år 2022.  
 
Förvaltningarna utgår från gemensamma riktlinjer och anvisningar för intern kontroll, dokumentet ska 
vägleda dem i arbetet med den risk- och väsentlighetsanalys som ligger som underlag till den interna 
kontrollplanen. I anvisningarna finns även avsnitt som beskriver vikten av att tydligt formulera både risk 
och kontrollmoment, så att kontrollmomenten går att följa upp och bedömning kan göras av 
uppföljningen. Genom tydligt formulerade kontrollmoment kopplade till risken kan vi också säkerställa att 
vi kontrollerar rätt saker. 
 
Förtroendevalda har bjudits in i arbetet med framtagande av risk- och väsentlighetsanalyser och planer. 
Detta i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 30 oktober 2014, § 111, ”Val av förtroendevalda 
avseende intern kontroll”. 
 
I förslaget finns både nya identifierade risker och tidigare risker som kvarstår. Ekonomiavdelningens 
bedömning är att samtliga förvaltningar har rapporterat godkända risk- och väsentlighetsanalyser och 
förslag till interna kontrollplaner för 2022. 
 
För kultur- och fritidsförvaltningen bereder kultur- och fritidsutskottet förslag till beslut till 
kommunstyrelsen. 
  
Beslutsunderlag 
Risk och väsentlighetsanalys 2022 för kommunstyrelsens förvaltningar (exklusive kultur- och 
fritidsförvaltningen) den 16 september 2021,  
Intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelsens förvaltningar (exklusive kultur- och fritidsförvaltningen) 
den 9 september 2021. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget beslut under proposition och finner att arbetsutskottet 
beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att godkänna kommunstyrelsens förvaltningars (exklusive kultur- och fritidsförvaltningens) interna 
kontrollplaner för 2022. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2021-09-28    
 

SIGNATUR   

     KS/2021/430 
§ 101 
Utvidgning av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen 
2021 
Sammanfattning av ärendet   
Den allmänna vatten- och avloppsanläggningen byggs ut i kommunen i enlighet med VA-planen. Övrig ny 
bebyggelse i, och i närheten av, befintliga verksamhetsområden behöver tas in i verksamhetsområdena för 
respektive tjänst, vatten, avlopp och dagvatten. 
  
Beslutsunderlag 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, kartor över verksamhetsområdena Viken, Stubbarp och 
”Potatisåkern”. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget beslut under proposition och finner att arbetsutskottet 
beslutar att bifalla förslaget. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att utöka verksamhetsområdet för vatten, spill och i förekommande fall dagvatten för aktuella fastigheter i 
enlighet med bifogad redovisning. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 

Page 7 of 11Page 506 of 514



 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2021-09-28    
 

SIGNATUR   

     KS/2021/416 
§ 102 
Godkännande av ordningsföreskrifter för torgplatser och street 
food samt taxa för försäljningsplatser 
Sammanfattning av ärendet   
Under 2020 och 2021 har det skett en markant ökad efterfrågan på både torgplatser och street foodplatser.  
För att underlätta för näringsidkare har e-tjänster för ansökan tagits fram och platsernas lokalisering har 
förtydligats och utvidgats.  
 
Torgen som föreslås för torghandel är: Sundstorget, Kyrkplatsen, Arnbergs plats somt Gruvtorget. 
Taxan för försäljningsplatser har även uppdaterats med en symbolisk anmälningsavgift. 
  
Beslutsunderlag 
Förslag på ordningsföreskrifter för torghandel och street food i Höganäs kommun, 
Förslag på taxa för försäljningsplatser i Höganäs kommun, 
Kartbilagor. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget beslut under proposition och finner att arbetsutskottet 
beslutar att bifalla förslaget. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna ordningsföreskrifter för torghandel och street food i Höganäs kommun, 
 
att taxa för försäljningsplatser i Höganäs kommun börjar gälla från och med 1 januari 2022. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2021-09-28    
 

SIGNATUR   

     KS/2020/476 
§ 103 
Svar på motion angående boende och sysselsättning inom LSS 
verksamheten i Höganäs kommun 
Sammanfattning av ärendet   
Motion har inkommit från Christian Johansson (SD) den 7 september 2020. Motionärerna yrkar att 
riktlinjer tas fram så att personer med neuropsykiatriska funktionshinder inte får blandas med personer 
som också har missbruksproblematik, att kommunen erbjuder samma goda stöd/omvårdnad för 
samtliga brukare oavsett funktionshinder men inte alltid under ”samma tak”, att personalen inom LSS 
får större utrymme för att planera individuella aktiviteter för brukarna samt få egna utlägg ersatta vid 
dessa aktiviteter, att personalen i större utsträckning skall erbjudas fortlöpande utbildning gällande 
psykiatriska diagnoser/funktionshinder, självskadebeteende, SPISS (SjälvmordsPrevention i Svensk 
Sjukvård), hot och våld med mera. 
  
Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2020, § 208, att uppdra åt socialförvaltningen att 
utarbeta ett yttrande över inkommen motion för svar till kommunfullmäktige. Socialförvaltningen har 
återkommit med ett förslag på yttrande med redogörelse för kommunens LSS-boenden som riktar sig till 
olika personkretsar. Vilken personkrets respektive individ tillhör bestäms utifrån diagnos. Yttrandet 
beskriver vidare målsättningen med kommunens boenden för personer med funktionsnedsättningar, 
behovet av samordnade insatser vid eventuellt missbruk och möjligheterna för aktiviteter på respektive 
boende. Slutligen redogör yttrandet för den utbildning/kompetensutveckling som redan 
erbjuds personalen inom LSS och hur arbetet med att komplettera dessa med ytterligare 
utbildningsmöjligheter pågår.  
  
Beslutsunderlag 
Socialnämnden, beslut den 1 september 2021, § 112, 
Socialnämndens arbetsutskott, beslut den 18 augusti 2021, § 142, 
Socialförvaltningen, yttrande den 2 augusti 2021, 
Christian Johansson (SD): Motion angående boende och sysselsättning inom LSS verksamheten i 
Höganäs kommun, inkommen den 7 september 2020, 
Kommunstyrelsen, beslut den 10 november 2020, § 208. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget beslut under proposition och finner att arbetsutskottet 
beslutar att bifalla förslaget. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
  
att motionen ska anses vara besvarad. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2021-09-28    
 

SIGNATUR   

     KS/2021/332 
§ 104 
Finansiering av lokalkostnader för Vikenskolan etapp 2 
Sammanfattning av ärendet   
Den nya grundskolan i Viken har byggts i två etapper. Den första etappen innefattar matsal, 
skolexpedition och klassrum för praktiska ämnen och stod klar den 1 maj 2019. En andra etapp med 
resterande klassrum samt till- och ombyggnad av gymnastiksal stod klar den 1 januari 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2020, § 94, i samband med beslut om budget 2021, att 
tillföra utbildningsnämnden ram för ökade lokalkostnader inklusive effekter för interkommunal ersättning 
från 2021 för Vikenskolan etapp 2, motsvarande 4 200 tkr per år. Kommunfullmäktige gav samtidigt 
kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om ramtillförseln när anläggningen var färdigställd. Beloppet ovan 
avser helårsvärde och skulle anpassas till driftstart. Finansiering föreslås tas ur hyresfonden, där medel för 
2021 har fonderats för detta syfte. 
 
Den ökade lokalkostnaden är nu beräknad till totalt 4 187 tkr per år i 2021 års värde. I den ingår 
hyreskostnad, städkostnad samt interkommunal ersättning. 
 
Utbildningsnämnden begär finansiering av den tillkommande kostnaden för intern lokalhyra och 
interkommunal ersättning.  
  
Beslutsunderlag 
Utbildningsnämnden, ordförandebeslut på delegation, signerat den 18 maj 2021, 
Utbildningsnämndens tjänsteskrivelse den 25 maj 2021. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget beslut under proposition och finner att arbetsutskottet 
beslutar att bifalla förslaget. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att tillföra utbildningsnämnden 4 187 tkr för 2021 för de ökade lokalkostnaderna, 
 
att effekten av de ökade lokalkostnaderna arbetas in i budget 2021 och framåt 
av kommunledningskontorets ekonomiavdelning, 
 
att finansiera den ökade lokalkostnaden med medel ur hyresfonden. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
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 PROTOKOLL 

 KS ARBETSUTSKOTT  
 

 2021-09-28    
 

SIGNATUR   

     KS/2021/459 
§ 105 
Fastställande av valdistriktsindelning 
Sammanfattning av ärendet   
Valnämnden beslutade den 31 maj 2021, § 7, att uppdra åt kommunledningskontoret att utarbeta förslag 
på justering av valdistriktens gränser i syfte att uppnå en jämnare fördelning av antalet röstberättigade per 
valdistrikt. 
 
Kommunkansliet har utifrån valnämndens beslut utarbetat förslag på nya valdistrikt. Utöver en del 
justeringar i centralorten Höganäs som syftat till att skapa förutsättningar för kommande byggnationer är 
det främst boende på landsbygden öster om Höganäs som påverkas. Tidigare val har dessa tillhört 
Höganäs Ö men nu tillhör de Jonstorp V vilket innebär en något längre resväg till vallokalen för en del 
väljare. 
  
Beslutsunderlag 
Valnämnden, beslut den 15 september 2021, § 11. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget beslut under proposition och finner att arbetsutskottet 
beslutar att bifalla förslaget. 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att fastställa förslag till valdistrikt vid allmänna valet 2022 enligt valnämndens förslag nummer tre, 
  
att kommunfullmäktige omedelbart justerar beslutet. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
 
Paragrafen är justerad 
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 PROTOKOLL 

 KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT  
 

 2021-09-27    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Anders Ståhl (M) (ordförande) 
Margareta Widell (M) 
Fredrik Eljin (KD) (vice ordförande) 
Reinhold Knutsson (S) 
Göran Lock (MP) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Bertil Ziegler (M) 
  
Övriga närvarande   
  
Sammanträdestid kl 16:00-18:00 
  
Paragrafer §§18-19 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Margareta Widell (M) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

Sekreterare ……………………………………………… 
Emma Nilsson 

 
Ordförande ……………………………………………… 

Anders Ståhl (M)  
 
Justerande ……………………………………………… 

Margareta Widell (M)                         
 
 
 
Protokollet justerat den 2021-09-29 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2021-09-29 
anslagits på kommunens anslagstavla 
 
Anslaget nedtages den  2021-10-29
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 PROTOKOLL 

 KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT  
 

 2021-09-27    
 

SIGNATUR   

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
§ 18 Förslag till intern kontrollplan för kultur- och fritidsförvaltningen 2022 
§ 19 Kultur- och fritidsutskottets informations- och anmälningsärenden 
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 PROTOKOLL 

 KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT  
 

 2021-09-27    
 

SIGNATUR   

     KS/2021/448 
§ 18 
Förslag till intern kontrollplan för kultur- och fritidsförvaltningen 2022 
Sammanfattning av ärendet   
Enligt kommunallagen 6 kap § 7 ska nämnder och utskott försäkra sig om att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs i ett övrigt tillfredsställande sätt. Till grund för intern 
kontrollarbetet har kommunfullmäktige antagit ett reglemente, 2012-12-12 § 145.  
 
Förvaltningarna utgår från gemensamma riktlinjer och anvisningar för intern kontroll, dokumentet ska 
vägleda i arbetet med den risk- och väsentlighetsanalys som ligger som underlag till den interna 
kontrollplanen. I anvisningarna finns även avsnitt som beskriver vikten av att tydligt formulera både risk 
och kontrollmoment, så att kontrollmomenten går att följa upp och bedömning kan göras av 
uppföljningen. Genom tydligt formulerade kontrollmoment kopplade till risken kan vi också säkerställa att 
vi kontrollerar rätt saker. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp har, med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, 
tagit fram ett förslag till intern kontrollplan för år 2022. Flera nya risker har identifierats inför 2022 
samtidigt som några risker från 2021 kvarstår med viss modifikation.  
Även i år har de förtroendevalda bjudits in i arbetet med framtagande av risk- och väsentlighetsanalyser 
och planer. Detta i enlighet med tidigare beslut ”Val av förtroendevalda avseende intern kontroll”, 
KS/2014/750. I arbetet med att ta fram kultur- och fritidsförvaltningens risk- och väsentlighetsplan samt 
interna kontrollplan har Margareta Widell (M) samt Reinhold Knutsson (S) deltagit. 
 

Beslutsunderlag 
 Protokollsförslag 
 Förslag till intern kontrollplan för kultur- och fritidsförvaltningen 
 Intern kontrollplan 2022 
 Risk och väsentlighetsanalys 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna kultur- och fritidsförvaltningen intern kontrollplan för 2022. 
 

Beslutet ska skickas till  
Kommunstyrelsen 
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 PROTOKOLL 

 KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT  
 

 2021-09-27    
 

SIGNATUR   

     KS/2021/214 
§ 19 
Kultur- och fritidsutskottets informations- och anmälningsärenden 
Sammanfattning av ärendet   
Förvaltningschefen informerar om förvaltningens verksamheter Höganäs Sportcenter, Eric Ruuths 
kulturhus, bibliotek, föreningsliv, kultur, folkhälsa, ungdomssamordning, tillgänglighetssamordning, 
ekonomi, personal samt projektet nytt Kulturhus och Tennishallen.  
 
Förvaltningschefen informerar även om yttranden, bidragsansökningar och delegationsbeslut. 
 

Beslutsunderlag 
 Protokollsförslag 
 Delegationsbeslut, Musikdagar i Arild 
 Musikdagar i Arild - Ansökan om föreningsstöd 
 Musikdagar i Arild 2021 

Beslut 
Kultur- och fritidsutskottet beslutar  
att lägga redovisad information till handlingarna 
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