
HÖGANÄS KOMMUN

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

KALLELSE
KOMMUNSTYRELSEN

VÄLKOMMEN

Datum och tid:  2021-05-11, kl 15:00-18:00
Plats: Zoom

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

Välkomna.

Peter Schölander (M)
Ordförande
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HÖGANÄS KOMMUN

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

KALLELSE
KOMMUNSTYRELSEN

1. Närvaro och justering  

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

 

3. Information om Leader nordvästra Skåne med Öresund Föredragande: Annika 
Jönsson 

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

4. Markanvisning till Peab i Viken Centrum, Viken 127:1 
(KS/2020/537)

Föredragande: Emil Sydvart 

Förslag till beslut
Planutskottets förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna förslag till markanvisningsavtal med Peab Markutveckling AB (556949-4437),
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet.

5. Ansökan om planbesked för fastigheten Flundrarp 4:51 
och Flundrarp 4:52 intill Semestervägen i Arild 
(KS/2020/639)

Föredragande: Emma 
Lindman 

Förslag till beslut
Planutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar

att ge avslag till ansökan om planbesked på fastigheterna Flundrarp 4:51 och Flundrarp 4:52.

6. Yttrande på samrådshandling för Regionplan för Skåne 
2022-2040 (KS/2020/632)

Föredragande: Milma 
Rantamäki Danielsson 

Förslag till beslut
Planutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar

att ställa sig bakom Familjen Helsingborgs yttrande,

att godkänna tillägget med kommunspecifika synpunkter.
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KALLELSE
KOMMUNSTYRELSEN

 

7. Direktupphandling av kapitalförvaltning till G.W 
Nymbergs stiftelse för Höganäs stad (KS/2021/123)

 

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar
 
att uppdra åt ekonomiavdelningen att genomföra direktupphandlingen och fatta beslut enligt 
gällande delegationsordning.
 
Ordförandeförslag:
Kommunstyrelsen beslutar
 
att uppdra åt ekonomiavdelningen att genomföra upphandlingen som ett förenklat förfarande och fatta 
beslut enligt gällande delegationsordning.

8. Upphandling av entreprenad för etapp i Vikens Hage 
(KS/2017/477)

 

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar
 
att bemyndiga kommunledningskontoret att upphandla entreprenör för utbyggnad av allmän 
platsmark i Vikens Hage, etapp 2.

9. Svar på motion angående ökad trygghet och säkerhet 
av vattenleveranser i Höganäs kommun (KS/2020/71)

 

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

10. Svar på motion angående resecentrum i Höganäs 
(KS/2019/1023)

 

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
 
att avslå motionen.
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KALLELSE
KOMMUNSTYRELSEN

 

11. Uppföljning av motioner (KS/2021/179)  
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att lägga uppföljning av motioner daterad den 14 april 2021 till handlingarna.

12. Fördelning av statsbidrag, den så kallade extra 
skolmiljarden (KS/2021/206)

 

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar

att fördela statsbidraget enligt den framräknade volymfördelningen där utbildningsnämnden 
tilldelas 80 % och kommunstyrelsen tilldelas 20 %,

att aktuella resurser som tilldelas kommunstyrelsen fördelas till vuxenutbildningen vid 
kommunledningskontorets näringslivsavdelning.

13. Uppföljning av ej verkställda beslut i kommunfullmäktige 
(KS/2021/197)

 

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att lägga förteckningen över beslut fattade i kommunfullmäktige till handlingarna.

14. Antagande av ny taxa för sotning och 
brandskyddskontroll 2021 (KS/2021/210)

 

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar

att anta den nya taxan för införande den 1 juni 2021.

15. Uppföljning av Höganäs kommuns folkhälsoprogram 
(KS/2021/175)

 

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna uppföljningen av Höganäs kommuns folkhälsoprogram.
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16. Svar på motion angående utsmyckning av det offentliga 
rummet (KS/2020/153)
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

17. Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga följande anmälningar till handlingarna:

Anmälningar
 KS/2021/193-1    Protokoll Extra Bolagsstämma. 2021-01-29. NSR AB
 KS/2021/193-2    Protokoll. Extra Bolagsstämma. 2021-01-29. Vera Park Circularity

AB
 KS/2021/193-3    Protokoll - Extra Bolagsstämma - NSR AB & Vera Park Circularity

AB - Pga nytt Ägardirektiv - 2021-01-29
 KS/2020/198-28    Mötesanteckningar ägarsamråd 8 april 2021
 KS/2020/198-29    Mötesanteckningar ägarsamråd 8 april 2021
 KS/2021/92-9    Protokoll BRÅ 21-04-06
 KS/2021/209-1    Kallelse till NSR AB årsstämma 2021
 KS/2021/209-2    Årsstämma NSR AB - 7 maj 2021 - kallelse och bilagor
 KS/2021/209-3    Årsstämma NSR AB - 7 maj 2021 - kallelse och bilagor
 KS/2021/209-4    Årsstämma NSR AB - 7 maj 2021 - kallelse och bilagor
 KS/2021/209-5    Årsstämma NSR AB - 7 maj 2021 - kallelse och bilagor
 KS/2021/209-6    Årsstämma NSR AB - 7 maj 2021 - kallelse och bilagor
 KS/2021/209-7    Årsstämma NSR AB - 7 maj 2021 - kallelse och bilagor
 KS/2021/209-8    Årsstämma NSR AB - 7 maj 2021 - kallelse och bilagor

18. Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag:
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga följande delegeringsbeslut till handlingarna:

Delegeringsbeslut
• KS/2020/452-12    Ordförandebeslut angående utvecklande av grunder i mål nr M 

1664-21
• KS/2021/176-1    Delegationsbeslut angående eldningsförbud 2021 i Höganäs 

kommun 2021
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KOMMUNSTYRELSEN

19. Redovisning av beslut fattade i kommunstyrelsens 
utskott samt i kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Ordförandeförslag:
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga redovisningarna till handlingarna.

20. Deltagande på lika villkor
Ärendet i korthet
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.

Förslag till beslut
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar enhetligt

att alla ledamöter anses sig ha deltagit på sammanträdet på lika villkor.
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Information om Leader nordvästra Skåne med 
Öresund
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KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG
KOMMUNSTYRELSEN

2021-15-11

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

§
Information om Leader nordvästra Skåne med Öresund

Sammanfattning av ärendet
På kommunstyrelsen kommer det att presenteras angående Leader nordvästra Skåne med Öresund. 

Beslut
Ordförandeförslag:
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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Markanvisning till Peab i Viken Centrum, Viken 127:1

KS/2020/537
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PROTOKOLL
KS PLANUTSKOTT

2021-04-27

SIGNATUR

 

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Peter Schölander (M) (ordförande)

Gustaf Wingårdh (M) (vice ordförande)
Ulf Molin (C)
Lennart Nilsson (S)
Lars Linderot (M)

Ej tjänstgörande ersättare Anders Ståhl (M)
Ann-Britt Strufve (M)

Övriga närvarande Fanny Lundqvist (utskottssekreterare)
Gulistan Batak (plan- och bygglovschef)
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Jacob von Post (chef för samhällsbyggnadsförvaltningen)
Karl Rüter (exploateringschef)

Sammanträdestid kl 13:30-14:15

Paragrafer §29

JUSTERING
Utsedd att justera Ulf Molin (C)

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

Jacob Derefeldt

Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander (M) 

Justerande ………………………………………………
Ulf Molin (C)                        

Protokollet justerat den 2021-04-28

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-04-28
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
KS PLANUTSKOTT

2021-04-27

SIGNATUR

 

KS/2020/537
§ 29
Markanvisning till Peab i Viken Centrum, Viken 127:1
Sammanfattning av ärendet  

Kommunen gick ut med en markanvisningstävling för Viken Centrum (fastigheten Viken 127:1) 
den 16 november 2020. Tävlingsbidragen skulle vara kommunen tillhanda senast den 18 januari 
2021. Tävlingen avser att möjliggöra trygghetsboenden och centrumverksamhet. 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 mars 2021 att utse Peab till vinnare av tävlingen. Detta 
markanvisningsavtal formaliserar beslut om tilldelning enligt Kommunstyrelsens beslut.

Förslag till markanvisningsavtal har utarbetats tillsammans med Peab Fastighetsutveckling Syd 
AB (556699-8430). Avtalet innebär att byggherren ska uppföra byggnader för trygghetsbostäder, 
centrumverksamhet samt samhällsservice utifrån byggherrens förslag till utformning.
 
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 9 april 2021,
Markanvisningsavtal för Viken 127:1.

 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner 
att utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna förslag till markanvisningsavtal med Peab Markutveckling AB (556949-4437),
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet.

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen

Anslaget nedtages den 2021-05-24
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-09
KS/2020/537

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

Markanvisning till Peab i Viken Centrum, Viken 127:1
Sammanfattning av ärendet
Kommunen gick ut med en markanvisningstävling för Viken Centrum (fastigheten Viken 127:1) den 
16 november 2020. Tävlingsbidragen skulle vara kommunen tillhanda senast den 18 januari 2021. 
Tävlingen avser att möjliggöra trygghetsboenden och centrumverksamhet. Kommunstyrelsen beslutade 
den 9 mars 2021 att utse Peab till vinnare av tävlingen. Detta markanvisningsavtal formaliserar beslut om 
tilldelning enligt Kommunstyrelsens beslut. 

Förslag till markanvisningsavtal har utarbetats tillsammans med Peab Fastighetsutveckling Syd AB 
(556699-8430). Avtalet innebär att byggherren ska uppföra byggnader för trygghetsbostäder, 
centrumverksamhet samt samhällsservice utifrån byggherrens förslag till utformning.

Beslutsunderlag 
Markanvisningsavtal för Viken 127:1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att godkänna förslag till markanvisningsavtal med Peab Markutveckling AB (556949-4437),

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet.

Karl Rüter
Exploateringschef

Emil Sydvart

Exploateringsingenjör
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HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se

www.Hoganas.se

MARKANVISNINGSAVTAL

Detta markanvisningsavtal avseende fastigheten Viken 127:1 (”Fastigheten”) har träffats 

mellan:

A. Höganäs kommun, 212000-1165, 263 82 Höganäs (”Kommunen”); och

B. Peab Markutveckling AB, 556949-4437, Box 808 169 28 Solna 

(”Byggherren”). 

1 BAKGRUND

En markanvisningstävling för ett nytt trygghetsboende inom fastigheten Viken 127:1 har 
genomförts med sista inlämningsdag den 18 januari 2021. Kommunstyrelsen beslutade den 
9 mars 2021 att tilldela markanvisningen till Byggherren utifrån inskickat förslag. 
Kommunen och Byggherren ska verka för att det ovan angivna området planläggs för 
trygghetsboende, mindre centrumverksamhet samt samhällsservice. 
Markanvisningsområdet och Byggherrens förslag till utformning av bostäderna framgår av 
bilaga 1. 

Detta avtal syftar till att reglera parternas åtaganden med anledning av exploateringen och 
överlåtelse av mark i samband därmed.

2 DETALJPLAN

Ett förslag till detaljplan (”Detaljplanen”) omfattande Fastigheten är under arbete, 
se samrådshandlingar i bilaga 2. Kommunen står för plankostnaden samt kostnader för 
utredning och projektering av allmän platsmark. 

3 KÖPESKILLING OCH BETALNING

Överenskommet pris om 3 100 kr/BTA. Slutlig köpeskilling fastställs vid upprättande av 
köpeavtal. Preliminär bedömning utifrån tävlingsbidrag innebär att preliminär köpeskilling 
kommer att uppgå till 9 052 000 kronor.

Köpeavtal kommer att upprättas i samband med att Detaljplanen antas med tillträde och 

betalning när Detaljplanen vunnit laga kraft. 
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HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se

www.Hoganas.se

4 MARKMILJÖFÖRORENINGAR

En miljöteknisk markmiljöundersökning har gjorts av Tyréns år 2013, se bilaga 3. 
Kommunen bekostar de efterbehandlingsåtgärder som nämns i undersökningen. För övriga 
åtgärder gäller att markföroreningar eller hinder i mark som upptäcks, vars uppkomst kan 
hänföras till tiden före tillträdesdagen, ombesörjer och bekostar Kommunen utan dröjsmål 
om syftet med åtgärden är för att Fastigheten ska kunna bebyggas enligt detta avtal. 
Bolaget förbinder sig att inte ställa högre krav än vad berörd svensk myndighet gör gällande 
saneringsåtgärder. Någon annan ersättning till Bolaget ska inte utgå.

5 BEBYGGELSE

Byggherren ska uppföra byggnader för trygghetsbostäder, centrumverksamhet samt 
samhällsservice i enlighet med Detaljplanen.

6 TIDPLAN

Byggherrens arbeten ska bedrivas enligt bifogad tidplan (”Tidplanen”), se bilaga 4.

7 ANLÄGGNINGAR

Anläggande av gator, gång- och cykelvägar samt belysningsanläggningar för dessa på allmän 
platsmark enligt Detaljplanen ska utföras av Kommunen eller dennes entreprenör. 

8 AVTALSÖVERLÅTELSE

Byggherren äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till ett 
bolag inom Byggherrens koncern. Vid överlåtelse till ett bolag utanför Byggherrens koncern 
äger inte Byggherren rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan 
kommunens föregående skriftliga godkännande.

9 GILTIGHET

Detta avtal är för sin giltighet beroende av:

a) att kommunfullmäktige godkänner detta avtal;
b) att kommunfullmäktige antar Detaljplanen senast den 31 mars 2022.

Avtalet förfaller om Detaljplanen inte antas senast ovanstående datum. 

Om avtalet förfaller på ovanstående grunder ska ingendera part till följd därav äga rätt till 
ersättning från den andre parten av vad slag det vara må.
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HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se

www.Hoganas.se

10 TVIST

Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras av allmän domstol med Helsingborgs 
tingsrätt som första instans.

*

Detta avtal har upprättats i tre original, varav Byggherren tagit ett och Kommunen två. 

Höganäs 2021- Höganäs 2021-

HÖGANÄS KOMMUN Peab Fastighetsutveckling Syd AB

……………………………….. ………………………………..

Peter Schölander

……………………………….. ………………………………..

Herman Crespin

Peter Schölander och Herman Crespins egenhändiga namnteckningar bevittnas:

……………………………….. ………………………………..

Vittne 1 Vittne 2

Peab Fastighetsutveckling Syd AB:s egenhändiga namnteckningar bevittnas:

……………………………….. ………………………………..

Vittne 1 Vittne 2
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Bilaga 1

HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se

www.Hoganas.se

Markanvisningsområdet anges med röd linje. 
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Ansökan om planbesked för fastigheten Flundrarp 
4:51 och Flundrarp 4:52 intill Semestervägen i Arild

KS/2020/639
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PROTOKOLL
KS PLANUTSKOTT

2021-04-27

SIGNATUR

 

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Peter Schölander (M) (ordförande)

Gustaf Wingårdh (M) (vice ordförande)
Ulf Molin (C)
Lennart Nilsson (S)
Lars Linderot (M)

Ej tjänstgörande ersättare Anders Ståhl (M)
Ann-Britt Strufve (M)

Övriga närvarande Emil Sydvart (exploateringsingenjör)
Emma Lindman (planarkitekt)
Fanny Lundqvist (utskottssekreterare)
Gulistan Batak (plan- och bygglovschef)
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Jacob von Post (chef för samhällsbyggnadsförvaltningen)
Karl Rüter (exploateringschef)

Sammanträdestid kl 13:30-14:15

Paragrafer §28

JUSTERING
Utsedd att justera Ulf Molin (C)

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

Jacob Derefeldt

Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander (M) 

Justerande ………………………………………………
Ulf Molin (C)                        

Protokollet justerat den 2021-04-28

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-04-28
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
KS PLANUTSKOTT

2021-04-27

SIGNATUR

 

KS/2020/639
§ 28
Ansökan om planbesked för fastigheten Flundrarp 4:51 och 
Flundrarp 4:52 intill Semestervägen i Arild
Sammanfattning av ärendet  

Fastighetsägaren till Flundrarp 4:51 och Flundrarp 4:52, har den 24 februari 2021 inkommit till 
kommunen med ansökan om planbesked.

Syftet med ansökan är att kunna uppföra fyra stycken enfamiljshus på fastigheterna.

Plan- och bygglovsavdelningen bedömer att de negativa konsekvenserna med planansökan väger 
över de positiva med motivering att det strider mot gällande översiktsplan, ligger utanför 
sammanhållen bebyggelse, ingår inte i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, 
berörda riksintressen riskerar att påverkas negativt och ytan är i dagsläget uppodlad 
jordbruksmark. Om den föreslagna bebyggelsen får ett positivt planbesked kan det bli ett 
föredöme för vidare ansökningar från enskilda intressenter om att bygga i området. Detta strider 
mot kommunens intentioner för Arilds utveckling enligt Höganäs kommuns gällande 
översiktsplan.
 
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 8 april 2021,
Plan- och bygglovsavdelningen, Planutredning för Flundrarp 4:51 och 4:52, upprättad den 15 
april 2021,
Beställarens ansökan om planbesked, Ansökan om planbesked för Flundrarp 4:51 och 4:52.

 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner 
att utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att ge avslag till ansökan om planbesked på fastigheterna Flundrarp 4:51 och Flundrarp 4:52.

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen

Anslaget nedtages den 2021-05-24
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-08
KS/2020/639

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

Ansökan om planbesked för fastigheten Flundrarp 4:51 
och Flundrarp 4:52 intill Semestervägen i Arild
Sammanfattning av ärendet
Fastighetsägaren till Flundrarp 4:51 och Flundrarp 4:52, har den 24 februari 2021 inkommit till 
kommunen med ansökan om planbesked. 

Syftet med ansökan är att kunna uppföra fyra stycken enfamiljshus på fastigheterna. 

Plan- och bygglovsavdelningen bedömer att de negativa konsekvenserna med planansökan väger över de 
positiva med motivering att det strider mot gällande översiktsplan, ligger utanför sammanhållen 
bebyggelse, ingår inte i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, berörda riksintressen 
riskerar att påverkas negativt och ytan är i dagsläget uppodlad jordbruksmark. Om den föreslagna 
bebyggelsen får ett positivt planbesked kan det bli ett föredöme för vidare ansökningar från enskilda 
intressenter om att bygga i området. Detta strider mot kommunens intentioner för Arilds utveckling enligt 
Höganäs kommuns gällande översiktsplan.

Beslutsunderlag 
Plan- och bygglovsavdelningen, Planutredning för Flundrarp 4:51 och 4:52, upprättad den 15 april 2021.
Beställarens ansökan om planbesked, Ansökan om planbesked för Flundrarp 4:51 och 4:52 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att ge avslag till ansökan om planbesked på fastigheterna Flundrarp 4:51 och Flundrarp 4:52. 

Gulistan Batak
Plan- och bygglovschef

Emma Lindman
Planarkitekt
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PLANUTREDNING för fastigheterna 

FLUNDRARP 4:51 OCH 4:52 

i Arild 

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 
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2             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

PLANANSÖKAN, SYFTE 
Fastighetsägaren till Flundrarp 4:51 och Flundrarp 4:52 har inkommit 2021-02-24 till 
kommunen med ansökan om planbesked.  
 
Syftet med planansökan är att kunna uppföra fyra stycken enfamiljshus på fastigheterna.   

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
Aktuell fastighet, området 
 
Läge, areal och markägoförhållande 
Fastigheterna Flundrarp 4:51 och Flundrarp 4:52 ligger strax utanför nordvästra Arild och 
är nåbara via en mindre grusväg som är ansluten till Semestergatan och senare till 
Hagavägen. Fastigheterna har tillsammans en areal på 5 085 kvadratmeter och är i privat 
ägo.  
 
Fastigheterna används i dagsläget för jordbruk och ligger intill både öppna åkrar samt 
mindre skogspartier. Det finns i dagsläget ingen bebyggelse på fastigheterna.  
 
Teknisk försörjning 
Fastigheterna ingår inte i kommunalt verksamhetsområde för dagvatten, vatten och 
avlopp. Om det skulle vara aktuellt med byggnation bör det prövas om fastigheten kan 
anslutas till närliggande verksamhetsområde.  
 

Planer, förordnanden 
 
Översiktsplan för Höganäs kommun  
Planområdet ligger strax utanför Arild som i översiktsplanen beskrivs ha begränsade 
utvecklingsmöjligheter på grund av ortens och omgivningarnas höga kulturmiljövärden. I 
översiktsplanen föreslås endast möjlighet till ny bebyggelse utmed båda sidor av Stora 
vägen i Arild och förätningar ska göras inom outnyttjade byggrätter i harmoni med de 
kulturmiljövärden som präglar Arilds karaktär. I översiktsplanen ligger fastigheterna inom 
utpekat landsbygdsområde. Arild är inte heller en av de fem serviceorter som är utpekade 
i översiktsplanen för vidare utveckling och fastigheterna ligger inte inom sammanhållen 
bebyggelse.  

 
Bild: Fastigheternas läge 

 
Gällande detaljplaner 
Det finns inte någon gällande detaljplan för fastigheterna sen tidigare. 
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Naturvårdsplan 
Ett område i den allra sydligaste delen av Flundrarp 4:51 är utpekad som värdefull natur 
enligt Naturvårdsplanen.   
 
 Riksintresse 
Kulturmiljövård 
Området är inom riksintresse för kulturmiljövård. Riksintresset sammanfattas såhär: 

”Kustmiljö och odlingslandskap framvuxet ur det forna Kulla fälad med 
bosättningskontinuitet sedan förhistorisk tid med talrika bevarade fornlämningsmiljöer i 
ett variationsrikt landskap med sockencentrum, bymiljöer, fiskelägen, badorter och 
fyrplats.” 
 
Naturvård  
Fastigheten ligger inom område för riksintresse för naturvård och anses som unika eller 
speciella i en region, i landet eller settt ur ett internationellt perspektiv. 
 
Friluftsliv 
Fastigheten ligger inom områden av riksintresse för friluftsliv. 
 
Rörligt friluftsliv 
Fastigheten ligger inom områden av riksintresse för rörligt friluftsliv. 
 
Kustzon 
Fastigheten ingår i riksintresset för kust och skärgård. Längs hela Skånes kust ligger ett 
mellan 3-5 kilometer brett bälte som är riksintresse för kustzon. Det finns 
undantagsbestämmelser i 1§, sista stycken miljöbalken som lyder ”Bestämmelserna utgör 
inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller lokala näringslivet eller för 
utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret.” 
 
Natura 2000 
Ett Natura 2000 är beläget cirka 70 meter från fastigheten Flundrarp 4:52 och täcker stora 
delar av Kullaberg. Inom området finns många sällsynta växtarter och fågellivet är rikt 
inom området.  
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ANALYS AV FÖRESLAGEN PLAN 
Följande prioriteringsgrunder används för planprioritering: 

1. Genomförande av ÖP och kommunala mål  

I gällande översiktsplan för Höganäs kommun är planområdet utpekat som befintlig 

landsbygdsområde och ligger inte inom område med intresse för ny bebyggelse eller 

sammanhållen bebyggelse. Förslaget följer inte översiktsplanens intentioner.  

 

2. Allmänna intressen enligt PBL 

Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård, naturvård, friluftsliv, rörligt 

friluftsliv och kustzon. Den föreslagna bebyggelsen bedöms ha övervägande negativa 

konsekvenser för berörda riksintressen. 

 

3. Samhällsekonomisk hållbarhet och nytta  

Planområdet är i dagsläget jordbruksmark som ska prövas enligt 3 kap. 4 § miljöbalken 

(MB). Planområdet ingår inte i verksamhetsområde för dagvatten, vatten och avlopp. 

Närmsta busshållplats ligger cirka 1 km från fastigheterna. Närmsta förskola och 

grundskola ligger cirka 2,5 kilometer från området via befintlig väg.   

 

4. Övrigt 

Miljöavdelningen tillstyrker inte den föreslagna planläggningen för nybyggnation med 

hänvisning till att fastigheterna är taxerade som jordbruksfastigheter, har 

brukningsvärd jord och är uppodlad. Nybyggnationen bedöms inte vara av väsentligt 

samhällsintresse.  

 

Stadsmiljöavdelningen framhåller att om man inte tar ett helhetsgrepp och släpper 

enskilda intressenter fria så kan större områden omkring komma att exploateras.  

 

BEDÖMNING MED MOTIVERING 
 
Plan- och bygglovsavdelningen bedömer att de negativa konsekvenserna med 
planansökan väger över de positiva med motivering att det strider mot gällande 
översiktsplan, ligger utanför sammanhållen bebyggelse, ingår inte i kommunalt 
verksamhetsområde för dagvatten, vatten och avlopp, riksintressena riskerar att påverkas 
negativt och ytan är i dagsläget uppodlad jordbruksmark. Om den föreslagna bebyggelsen 
får ett positivt planbesked kan det bli ett föredöme för vidare ansökningar från enskilda 
intressenter om att bygga i området. Detta strider mot kommunens intentioner för Arilds 
utveckling enligt Höganäs kommuns gällande översiktsplan. 

 
 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Att ge avslag till ansökan om planbesked på fastigheterna Flundrarp 4:51 och Flundrarp 
4:52. 
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UPPLYSNING 
 

 
Ett planbesked kan enligt 13 kap. 2§ plan- och bygglagen (2010:900) inte överklagas. 
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Från: Höganäs kommun <Kommunen@hoganas.se>
Till: <platinaks@hoganas.se>
Ärende: VB: Yttrande – Flundrarp 4:51 och 4:52, planutredning [2021SC20269]
Datum: 2021-04-06 09:17:49

Från:Maria Fänge <maria.fange@hoganas.se>

Skickat: den 4 april 2021 09:36

Till: Plan- och Bygglovsavdelningen <planochbygg@hoganas.se>

Ämne: Yttrande – Flundrarp 4:51 och 4:52, planutredning

Yttrande – Flundrarp 4:51 och 4:52, planutredning

Miljöavdelningen tillstyrker inte den föreslagna planläggningen för nybyggnationen med
hänvisning till att fastigheterna är taxerade som jordbruksfastigheter, har brukningsvärd
jordbruksmark och är uppodlad. I aktuell översiktsplan har området där fastigheten ingår
inte pekats ut som ett utbyggnadsområde eller område med sammanhållen bebyggelse.
Fastigheten ingår inte heller i ett kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Om det skulle bli aktuellt med en byggnation bör det prövas om fastigheten kan anslutas
till närliggande verksamhetsområde.
Fastigheterna ligger utom detaljplan och omfattas av riksintressen för kust- och skärgård,
kulturmiljövård, friluftsliv, rörligt friluftsliv och naturvård samt nationell bevarandeplan
odlingslandskap.

Nybyggnationen bedöms inte vara av ”väsentligt samhällsintresse”.

Att bebygga jordbruksmark ska prövas enligt 3 kap. 4 § miljöbalken (MB).

Se miljöavdelningens ärende MIL 2021-368.

Med vänlig hälsning

Maria Fänge

Miljöinspektör

Höganäs kommun

Miljöavdelningen

Järnvägsgatan 8

263 38 Höganäs

TEL: 042-337286
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Yttrande på samrådshandling för Regionplan för 
Skåne 2022-2040

KS/2020/632
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PROTOKOLL
KS PLANUTSKOTT

2021-04-27

SIGNATUR

 

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Peter Schölander (M) (ordförande)

Gustaf Wingårdh (M) (vice ordförande)
Ulf Molin (C)
Lennart Nilsson (S)
Lars Linderot (M)

Ej tjänstgörande ersättare Anders Ståhl (M)
Ann-Britt Strufve (M)

Övriga närvarande Dino Krcic (exploateringsansvarig)
Fanny Lundqvist (utskottssekreterare)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Karl Rüter (exploateringschef)
Milma Rantamäki Danielsson (planarkitekt)

Sammanträdestid kl 13:30-14:15

Paragrafer §26

JUSTERING
Utsedd att justera Ulf Molin (C)

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

Jacob Derefeldt

Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander (M) 

Justerande ………………………………………………
Ulf Molin (C)                        

Protokollet justerat den 2021-04-28

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-04-28
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
KS PLANUTSKOTT

2021-04-27

SIGNATUR

 

KS/2020/632
§ 26
Yttrande på samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-
2040
Sammanfattning av ärendet  

Samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040 har inkommit från Region Skåne den 1 
december år 2020.

Under 2019 inledde Region Skåne arbetet med att ta fram en regionplan för Skåne utifrån ett nytt 
uppdrag i 7 kap. plan- och bygglag (2010:900). Tillsammans med Skånes kommuner och andra 
aktörer har ett antal dialogmöten och träffar genomförts för att arbeta fram förslaget till 
regionplan och arbetssätt. Förslaget bygger vidare på Strukturbild för Skåne och det samarbete 
som finns i Skåne inom fysisk planering sedan 2005. Regionplanen utgör underlag för fortsatt 
dialog kring Skånes utveckling med fokus på fysisk planering. Samrådshandlingen är ett förslag på 
regionplan och hur samarbetet kring fysisk planering kan vidareutvecklas i Skåne. Med denna 
samrådsperiod önskar Region Skåne att alla berörda aktörer inkommer med synpunkter gällande 
både innehåll och arbetssätt, för att gemensamt skapa bästa möjliga utveckling för ett sömlöst 
Skåne för skåningarna.

Familjen Helsingborg har sammanställt ett gemensamt yttrande. Det har också tagits fram ett 
tillägg med kommunspecifika synpunkter.
 
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 9 april 2021,
Region Skåne, Missiv till samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040 den 1 december 
2020,
Familjen Helsingborg, yttrande på Regionplan för Skåne 2022-2040 den 9 april 2021,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tillägg med kommunspecifika synpunkter den 15 april 2021.
 
Planprocessen
Protokollet från kommunstyrelsen behöver direktjusteras.

 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner 
att utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att ställa sig bakom Familjen Helsingborgs yttrande,

att godkänna tillägget med kommunspecifika synpunkter.
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Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen

Anslaget nedtages den 2021-05-24
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Ärendenummer 2019-RU000065 

 

Regionala 

utvecklingsnämnden 

  

 

1 (4) 

Missiv till samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040 

 

Under 2019 inledde Region Skåne arbetet med att ta fram en regionplan för Skåne utifrån ett nytt uppdrag 

i 7 kap. plan- och bygglag (2010:900). Tillsammans med Skånes kommuner och andra aktörer har ett 

antal dialogmöten och träffar genomförts för att arbeta fram förslaget till regionplan och arbetssätt. 

Förslaget bygger vidare på Strukturbild för Skåne och det samarbete som finns i Skåne inom fysisk 

planering sedan 2005.  

Regionplanen utgör underlag för fortsatt dialog kring Skånes utveckling med fokus på fysisk planering. 

Samrådshandlingen är ett förslag på regionplan och hur samarbetet kring fysisk planering kan 

vidareutvecklas i Skåne. Med denna samrådsperiod önskar Region Skåne att alla berörda aktörer 

inkommer med synpunkter gällande både innehåll och arbetssätt, för att gemensamt skapa bästa möjliga 

utveckling för ett sömlöst Skåne för skåningarna.  

Samrådsförslaget presenteras digitalt i verktyget StoryMaps via följande länk: 

http://skane.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=84ac9b4bad2a496b9ec4130fd41b2f51.  

 

Använd gärna Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari som webbläsare, vid behov kopiera in länken 

till någon av dessa. Det går även att ladda ner som PDF från StoryMaps och från hemsidan.   

Region Skåne önskar särskilt synpunkter på huruvida förslaget till regionplan och regionplaneprocess 

uppfyller det behov och syfte som planen avser: 

Regionplan för Skåne 2022 – 2040 ska vara ett stöd för den fysiska planeringen i de skånska kommunerna 

vad gäller de mellankommunala och regionala planeringsfrågorna samt bidra till att skapa ett sömlöst 

Skåne för invånarna. Regionplanen är det fysiska uttrycket av den regionala utvecklingsstrategin Det 

öppna Skåne 2030. 

Vi tar gärna emot era synpunkter kring följande frågeställningar: 

 Flerkärnighetens roll som utgångspunkt för fysisk planering i Skåne. Inklusive beskrivningen av 

ortsstruktur och tillväxtmotorer, regionala- och lokala kärnor, med särskilt fokus på roller och 

viktiga utvecklingsfrågor.  

 Relevansen av planeringsstrategier och planeringsprinciper för Skånes hållbara utveckling samt 

hur de kan utvecklas för att bättre utgöra ett stöd till kommunerna. 

 Kartornas detaljeringsgrad och regionala eller mellankommunala relevans. Behov av ytterligare 

kartor eller förslag till hur befintliga kan utvecklas för att utgöra ett stöd. 

 Trender, utmaningar och omvärld, med särskilt fokus på hur väl beskrivningar fångar in den egna 

kommunens delregionala sammanhang, förutsättningar och utmaningar. Behov av utveckling för 

att bättre fånga in varierande förutsättningar inom olika delar av Skåne. 

 Viktiga frågor att arbeta vidare med, antingen inom Regionplan för Skåne 2022-2040 eller inom 

det fortsatta löpande arbetet med regional fysisk planering i Skåne. 
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2 (4) 

Samrådsperioden gäller från 2020-12-01 till 2021-04-30. 

Synpunkter på förslaget kan du lämna digitalt genom att skicka e-post till region@skane.se.  

Du kan också lämna synpunkter skriftligen till Region Skåne, 291 89 Kristianstad. Ange alltid 

diarienummer 2019-RU000065 som referens. 

För mer information och kontaktuppgifter gällande förslaget: www.skane.se/regionplan 
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Sändlista 

 

Akademiska hus AB 

Bjuvs kommun 

Blekinge tekniska högskola 

Bornholms Regionkommune 

Boverket 

Bromölla kommun 

Burlövs kommun 

Business Region Skåne 

Byggföretagen 

Båstads kommun 

Centerpartiet i Skåne 

Copenhagen Malmö Port 

Delmos 

Dragør Kommune  

Energimyndigheten 

E.ON  

Eslövs kommun 

Familjen Helsingborg 

Fastighetsägarna syd 

Finansdepartementet 

Folkhälsomyndigheten 

Fredenborg Kommune 

Företagarna Region Syd 

Försvarsmakten  

Gentofte Kommune 

Greater Copenhagen 

Greve Kommune 

Gribskov Kommune 

Halmstad kommun 

Havs- och vattenmyndigheten  

Helsingborgs hamn 

Helsingborgs stad 

Helsingörs kommun 

Hvidovre Kommune 

Hyresgästföreningen 

Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne  

Hässleholms kommun 

Höganäs kommun 

Högskolan i Halmstad 

Högskolan Kristianstad 

Hörby kommun 

Höörs kommun 

Hørsholm Kommune 

Ideon Science Park 

Innovation Skåne 

Innovationscenter för landsbygden 

IUC Syd 

Jernhusen 

Jordbruksverket 

Jämställdhetsmyndigheten 

K2 

Klippans kommun 

Kollektivtrafiknämnden, Region Skåne 

Krinova 

Kristdemokraterna i Skåne 

Kristianstads kommun 

Kristianstad Österlen Airport 

Kulturnämnden, Region Skåne 

Kustbevakningen 

Kävlinge kommun 

Køge Kommune 

Københavns Kommune 

Laholms kommun 

Landskrona hamn 

Landskrona stad 

Lantmäteriet 

Leader i Skåne 

Liberalerna i Skåne 

Linnéuniversitetet 

Lomma kommun 

LRF i Skåne 

Lunds kommun 

Lunds universitet 

Lyngby-Tårbæk Kommune 

Länsstyrelsen i Skåne 

Malmö Airport 

MalmöLundregionen 

Malmö stad 

Malmö universitet 

Markaryds kommun 

Medeon  

Migrationsverket 

Miljöpartiet i Skåne 

Moderaterna i Skåne 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Naturskyddsföreningen i Skåne 

Naturvårdsverket  

Olofströms kommun 

Osby kommun 

Patientnämnden, Region Skåne  

Personalnämnden, Region Skåne  

Perstorps kommun 

Polismyndigheten region Syd 

Post- och telestyrelsen 

Primärvårdsnämnden, Region Skåne  

PRO 

Psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnden 

Region Blekinge 

Region Dalarna 

Region Gotland 
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Region Gävleborg 

Region Halland 

Region Hovedstaden 

Region Jämtland Härjedalen 

Region Jönköpings län 

Region Kalmar län 

Region Kronoberg 

Region Norrbotten 

Region Sjælland 

Region Skåne 

Region Stockholm 

Region Sörmland 

Region Uppsala 

Region Värmland 

Region Västerbotten 

Region Västernorrland 

Region Västmanland 

Region Örebro län 

Region Östergötland 

Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne  

Regionsamverkan Sydsverige 

Riksantikvarieämbetet 

Rudersdal Kommune 

Servicenämnden, Region Skåne  

Simrishamns kommun 

Sjukhusstyrelse Helsingborg  

Sjukhusstyrelse Hässleholm 

Sjukhusstyrelse Kristianstad 

Sjukhusstyrelse Landskrona 

Sjukhusstyrelse Sus 

Sjukhusstyrelse Trelleborg 

Sjukhusstyrelse Ystad 

Sjukhusstyrelse Ängelholm 

Sjöbo kommun 

Sjöfartsverket 

Skatteverket 

Skogsstyrelsen 

Skolverket 

Skurups kommun 

Skåne-Blekinge jordägarförbund 

Skåne Nordost 

Skånes idrottsförbund 

Skånes kommuner 

SMHI 

Socialdemokraterna 

Solrød Kommune 

Staffanstorps kommun 

Stevns Kommune 

STF 

Stiftelsen Skånska landskap 

Svalövs kommun 

Svedala kommun 

Svenska kraftnät 

Svenska stadsnätsföreningen 

Svenskt Marintekniskt Forum, SMTF 

Svenskt Näringsliv i Skåne 

Sveriges lantbruksuniversitet 

Sverigedemokraterna i Skåne 

Sveriges geologiska institut 

Sveriges geologiska undersökning 

Sveriges kommuner och regioner 

Sveriges åkeriföretag 

Sydvatten AB 

Sydsvenska Handelskammaren  

Sydöstra Skånes samarbetskommitté 

Sysav  

Södra skogsägarna 

Sölvesborgs kommun 

Tillväxtanalys 

Tillväxtverket 

Tomelilla kommun 

Tårnby Kommune 

Tourism in Skåne 

Trafikanalys 

Trafikverket 

Trafikverket  

Transportstyrelsen 

Trelleborgs hamn 

Trelleborgs kommun 

Tullverket 

VA SYD 

Vellinge kommun 

Vinnova 

World Maritime University 

Vänsterpartiet Skåne 

Västra Götalandsregionen 

Ystad hamn 

Ystads kommun 

Åstorps kommun 

Älmhults kommun 

Ängelholm Helsingborg Airport 

Ängelholms kommun 

Öresundsinstitutet 

Örkelljunga kommun 

Östra Göinge kommun 
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Yttrande kring Regionplan för Skåne 

Om regionplanen 
Målet med regionplanen är att vara ett verktyg för att stärka Skånes utveckling som flerkärnig 

arbetsmarknads- och bostadsregion och vara en gemensam grund som underlättar samordning av fysiska 

strukturer över kommungränserna. Syftet är att skapa goda livsmiljöer för alla och i hela Skåne. 

Regionplanen har ett långsiktigt, regionalt perspektiv på den fysiska planeringen i Skåne. Familjen 

Helsingborg ser positivt på att regionplanen på sikt kan komma att stärka samverkan och bidra till samsyn 

för en hållbar samhällsutveckling av Skåne.  

Det är positivt att regionplanen har en övergripande nivå. Planen bör utgå från och stödja det kommunala 

självstyret. Det är positivt att genomförande och uppföljning av regionplanen beskrivs. Det skulle med 

fördel kunna kompletteras med ett kapitel om motstående intressen och målkonflikter, vilket också kan 

bidra till att förklara den övergripande nivån. 

Ambitionen är att regionplanen ska beskriva en regional utveckling, som komplement till hörnsamverkan 

och de kommunala översiktsplanerna. För att bidra till kommunernas översiktsplaner vore det värdefullt 

med mer faktabaserade förutsättningar i regionplanen, fler analyser av långsiktiga samhällsförändringar 

samt behov såsom tillgången på mark och markanvändning i Skåne. Kopplingen mellan trender, mål, 

strategier och planeringsprinciper kan också bli tydligare, det skulle både underlätta förståelsen för 

förslagen och möjligheten till genomförande hos olika aktörer. 

Regionplanen har 2040 som målår, med utblick mot 2050. Den saknar dock ett utvecklingsperspektiv 

utifrån den tidsperioden. Regionplanen behöver vara visionär och skapa utvecklingsmöjligheter för 

kommunerna, t ex genom att belysa framtid behov av mark för bostäder och verksamheter. Ett exempel 

som kan nämnas är att det framgår att bostadsbehovet i Skåne ska säkerställas, men inte vilken nivå det 

ska ligga på? Region Skånes målsättning har tidigare varit att det ska byggas 6 000 bostäder per år för att 

matcha en årlig befolkningstillväxt på 1 procent. Det skulle möjliggöra kommunal planering av bostäder 

och verksamheter. Ett annat område som behöver ett tydligt utvecklingsperspektiv för tidsperioden är 

framtidens kollektivtrafik och behov av infrastruktur. Ett tredje område är vilken omställning som 

behöver ske inom energisektorn. Andra exempel kan vara klimat- och energiomställningens framtida 

effekter på markanvändningen eller hur näringslivet ser på expansionsmöjligheterna i Skåne kopplat till 

den fysiska planeringen. Planen behöver baseras på pågående forskning och metodutveckling, bland annat 

för att få en mer effektiv markanvändning och för att utgöra värdefull kunskap till kommunernas 

översiktsplanering. 
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Om Flerkärnighet 
Det är positivt att Region Skåne har ambitionen att Skåne ska vara en flerkärnig region. I 

strukturbildsarbetet har en flerkärnig ortsstruktur pekats ut som den mest fördelaktiga ur tillväxtsynpunkt. 

I regionplanen pekas en nationell tillväxtmotor, tillväxtmotorer, regionala kärnor och lokala kärnor ut. 

Familjen Helsingborg anser att målsättningen med motorerna och kärnorna behöver tydliggöras, vad de 

ska utvecklas mot och vilken funktion ska de fylla i framtiden. De behöver beskrivas utifrån tydligare 

bedömningsgrunder och målsättningar. 

I konsekvensbeskrivningen till regionplanen konstateras att Skåne går mot en mer monocentrisk 

utveckling med en stark tillväxt i sydvästra Skåne, särskilt i Malmö som drar ifrån övriga Skåne. 

Utmaningen är att gynna snabbt växande storstäder och samtidigt stärka den flerkärniga ortsstrukturen. 

Forskning visar att ju fler av de största städerna i en region som har samma storlek, desto starkare 

flerkärnighet. Vikten av jämbördiga tillväxtmotorer talar alltså för att bibehålla flera regionala 

tillväxtmotorer och fortsätta utveckla ökade funktionella samband mellan dem och angränsande regioner. 

Risken är annars att potentialen i flerkärnigheten inte tillvaratas och att de regionala skillnaderna i tillväxt 

istället ökar. Farhågorna för en monocentrisk utveckling ökar, vilket även konsekvensbeskrivningen 

konstaterar. 

Nationell tillväxtmotor 

I det förslag på regionplan som föreligger definieras nu Malmö/Lund som nationell tillväxtmotor, men 

bakgrunden till denna förändring är oklar och behöver tydliggöras. Vad ska känneteckna en nationell 

tillväxtmotor? Vilka konsekvenser får denna nya definition vid prioriteringar av kommande nationella 

satsningar i regionen, till exempel av infrastruktur?  

Samtidigt, ur ett nationellt och regionalt perspektiv borde det vara naturligt att Helsingborg utgör ett 

”tredje ben” i den föreslagna nationella tillväxtmotorn i regionplanen. Mot bakgrund av Helsingborgs 

starka befolkningstillväxt (sett till Region Skånes befolkningsframskrivning växer Helsingborg mer än både 

Malmö och Lund de kommande 10 åren) och att staden i övrigt har en stor tillväxtpotential likt 

Malmö/Lund. Det skulle också gynna Skånes totala tillväxt och vår nationella tillväxtmotor skulle bli en 

ännu tydligare spelare i förhållande till övriga storstadsregioner. 

Helsingborg är också sedan länge en väl integrerad del i arbetsmarknadsregionen med Malmö/Lund och 

Köpenhamn. Med Copenhagen Airport inom pendlingsavstånd intar Helsingborg en ledande roll som 

hamn-, handels-och logistikstad i regionen. En fast förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör knyter ihop 

Öresundsregionen och ökar integrationen mellan Sverige och Danmark vilket bidrar till en större 

arbetsmarknad och ökad internationell konkurrenskraft.  

Om regionen väljer att peka ut Malmö- Lund som en nationell tillväxtmotor är det viktigt att säkra 

utvecklingen av funktionella samband mellan nordvästra och sydvästra Skåne och att säkra nationella 

satsningar inom exempelvis infrastruktur till nordvästra Skåne.  
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Regionala kärnor 

I Familjen Helsingborgs strukturplan pekas Helsingborg, Landskrona och Ängelholm ut som regionala 

kärnor. Ängelholm bör självklart pekas ut som en regional kärna i denna regionplan innan den beslutas 

(inte enbart som en potentiell regional kärna), speciellt i ett 2040 och 2050-perspektiv. Motiv till detta har 

tidigare framförts från både Familjen Helsingborg och Ängelholms kommun – Ängelholm utgör genom 

sin storlek, utbud, goda kollektivtrafik, regional flygplats och turism en viktig delregional kärna. 

Ängelholm centralort är tät och stadsmässig med bebyggelse i form av bostäder och verksamheter, handel 

och service. Ängelholm Akademi, samverkan mellan akademi/näringsliv/kommun, arbetar för ett Campus 

Ängelholm med målet att högskoleutbildningar ska finnas placerade i Ängelholm senast 2025. 

Lokala kärnor 

I regionplanen pekas även nya lokala kärnor ut. Det framgår dock inte vilka bedömningsgrunderna är för 

lokala kärnor och vad det innebär att vara en lokal kärna med sikte 2040-2050. Familjen Helsingborg 

föreslår att de lokala kärnorna ses över så att de överensstämmer med de samhällen med lokal service samt 

god kollektivtrafikförsörjning och regionala förbindelser som pekas ut i Familjens strukturplan.  

Familjen Helsingborg ser att det i regionplanen finns ett ökat fokus på centralisering och 

planeringsprinciper med ett tydligt fokus på urban utveckling. Planeringspricipen för de lokala kärnorna är 

”Utveckla de lokala kärnorna så att deras grundutbud av service och funktion som mötesplats 

upprätthålls”. Utvecklingen i de lokala kärnorna utgör en viktig funktion både för kommunerna och för 

regionen. Planeringsprinicpen för de lokala kärnorna behöver därför breddas för att även omfatta t ex 

kollektivtrafik. Region Skåne behöver arbeta för att binda samman våra centralorter i kommunerna för att 

bibehålla flerkärnighet och utvecklingskraft i det regionala territoriet. Det finns också behov av att se 

långsiktigt på ett utvecklat kollektivtrafiksystem som tar fasta på landsbygdsperspektivet.  

Det är viktigt att det finns en samstämmighet mellan vilka orter som pekas ut i nationella, regionala och 

lokala planer och program för till exempel infrastruktur, kollektivtrafik, service. Familjen Helsingborg har 

valt att peka ut samhällen med lokal service samt god kollektivtrafikförsörjning i den egna Strukturplanen. 

Regionens planeringsstrategi om att växa effektivt med en balanserad och hållbar mark- och 

vattenanvändning knyter an till Familjens Strukturplan genom att Strukturplanen föreslår att vi utnyttjar 

redan gjorda och kommande investeringar i infrastrukturen för att växa hållbart. Strukturplanen pekar ut 

orter dit bostäder i första hand hänvisas samt väletablerade orter där fortsatt utveckling möjliggör framtida 

kollektivtrafik. Familjen Helsingborgs Strukturplan har därmed ambition att vara framåtsyftande och 

möjliggöra utveckling i lägen där det finns potential för hållbar utveckling. 

Om Infrastruktur och kollektivtrafik 
Regionplanen överensstämmer på ett övergripande plan med prioriteringar för infrastruktur och 

kollektivtrafik som är beslutade av Familjen Helsingborg Det är bra att utgångspunkterna är redan fattade 

överenskommelser såsom Skånebilden och Greater Copenhagens trafikcharter. I Familjen Helsingborgs 

prioriteringar görs en delregional konkretisering av hur de övergripande målen för 

transportinfrastruktursystemet i Skåne ska kunna nås. Ambitionen och målet är exempelvis ett 

sammanhängande kollektivtrafiknät med både tåg- och busstrafik med minst halvtimmestrafik i 
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rusningstid och med smidiga anpassade bytesmöjligheter i hela nordvästra Skåne. Detta gäller även 

kopplingar över länsgränser. Kollektivtrafiken på landsbygden behöver, trots i vissa fall lågt resande, också 

prioriteras. Det är först då som ett faktiskt alternativ till biltrafik skapas. I Familjen Helsingborgs 

prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik samt i vår strukturplan redovisas att vi vill knyta samman 

huvudorter och lokala kärnor med varandra i vår delregion. Detta anknyter till begreppet om flerkärnighet 

för hela Skåne.  

Tåginfrastruktur 

I förslaget nämns en ny stambana anpassad för höghastighetståg som en viktig del i ett framtida 

järnvägssystem. Vi instämmer i att en ny stambana kan skapa nytta, men större fokus i Regionplanen bör 

läggas på att färdigställa Västkustbanestråket. Västkustbanan har stora outnyttjade potentialer. Jämfört 

med ny stambana Malmö-Stockholm kan en utbyggd Västkustbana förverkligas i relativ närtid och till 

avsevärt lägre kostnader. Banan är i stora delar anpassad för 250 km/h och det finns en hög 

befolkningskoncentration längs banan, inklusive stora ändpunktsmarknader som Köpenhamn och 

Göteborg. Det gör att nyttorna per satsad krona är stora. Texterna i förslaget behöver mer balanseras i 

detta perspektiv. Familjen Helsingborg vill särskilt lyfta fram enkelspåret genom Helsingborg i 

kombination med kapacitetsbristen på Helsingborg C som en kvarvarande flaskhals som påverkar hela 

Västkustbanans, men också hela Skånes tågsystems funktion.  

Det är viktigt att framhålla anslutningarna till noderna för den nya stambanan, däribland Hässleholm. De 

är helt avgörande för att transportsystemet ska bli effektivt. Skånebanans utveckling bör därför ses som en 

del av höghastighetsprojektet. Familjen Helsingborg anser att det är av högsta vikt att Skånebanan 

uppgraderas för attraktiva restider mellan delregionerna redan nu, inte först då en ny stambana kommer 

till Hässleholm.  

Väginfrastruktur 

Vägtransportsektorn går mot en omställning till fossilfria transporter av både människor och gods. För att 

möta dagens och framtidens efterfrågan på trafiksäkerhet, kapacitet och robusthet för både kollektiva och 

individuella transporter prioriterar Familjen Helsingborg ett antal vägobjekt. 

Behoven tydliggörs i Familjen Helsingborgs Prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik som är ett 

underlag till kommande nationell respektive regional infrastrukturplan. Förstärkningar i vägnätet för ett 

antal vägar behövs för de kollektiva och individuella transporterna, till exempel för att möta framtidens 

efterfrågan på hållbara bussförbindelser inom Familjen Helsingborg och till angränsande kommuner och 

regioner. Väg E6 genom Skåne är en av landets mest trafikerade motorvägar och en viktig pulsåder för 

både Sverige och Norge och den har en viktig roll för regional arbetspendling. Därför bör 

framkomligheten och trafiksäkerheten längs väg E6 ökas i enlighet med fyrstegsprincipen.  

Nordvästra Skåne är ett nationellt logistiknav och regionen runt Helsingborg utsågs av en facktidning till 

Sveriges nästbästa logistikläge 2020. Och med kommande förverkligande av en fast HH-förbindelse 

kommer flödena av godstrafik på väg E6 att förändras. En diskussion och ett förhållningssätt till detta, 

med koppling till nordvästra Skåne som viktig logistiknod regionalt och nationellt, saknas i materialet.  
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Cykelinfrastruktur 

Planeringsprinciperna med fokus på hållbart resande redovisade i förslaget på regionplan harmoniserar 

också med Familjen Helsingborgs ambitioner. Familjen Helsingborgs kommuner prioriterar tillsammans 

satsningar för att uppnå säkra och gena cykelförbindelser mellan huvudorterna samt attraktiva leder för 

rekreativ cykling. Målsättningen inom Familjen Helsingborg är ett sammanhängande nät av cykelleder för 

pendling kompletterat med rekreativa cykelleder samt kopplingar till angränsande kommuner och regioner 

utanför Familjen Helsingborg. Familjen Helsingborg utvecklar även det finmaskiga cykelvägnätet runt 

kollektivtrafiknoder för ökad tillgänglighet och attraktivitet för gående och cyklister. Prioriteringarna för 

infrastruktur och kollektivtrafik används bland annat i arbetet med den regionala cykelvägsplanen.  

Hamn 

Helsingborgs funktion som en viktig logistiknod, med en djuphamn, två anslutande europavägar samt 

bangård för rangering av gods med mera gör att anslutande infrastruktur är av stor vikt för hela Sverige. 

Vikten av Helsingborgs hamn behöver därför förtydligas i materialet. 

Flygplats 

Flygplatser pekas ut i förslaget och det hade varit bra mefd en diskussion kring de olika regionala 

flygplatsernas funktion, hur de kompletterar varandra samt vilka ambitioner man har ur ett regionalt 

utvecklingsperspektiv för dessa. Även med ny stambana och en attraktiv Skånebana kommer behovet av 

Helsingborgs och Ängelholms flygplats att finnas.  

Om Energiförsörjning 
Energiförsörjning är ett viktigt utvecklingsområde för att lyckas med flera av Regionplanens ambitioner. 

Planens texter kan förstärkas när det gäller regionens tillgång till klimateffektiv och tillförlitlig 

energiförsörjning. Regionplanen nämner till exempel inte kraftvärmen, fjärrvärmen eller fjärrkylan, vilka 

allihop är viktiga energibärare i energisystemet i Skåne. Vilken förflyttning behöver ske inom 

energisystemet och dess olika energibärare för att klimatmålen ska kunna uppnås?  

Vi har nämnt tidigare att Regionplanen behöva vara mer visionär gällande framtidens kollektivtrafik och 

behov av infrastruktur. Ett exempel kan vara en analys av framtida energibehov för trafik. En ambition 

med större färdmedelsandelar för kollektivtrafiken kräver sannolikt en ökad trafikproduktion och ett ökat 

elbehov.  

Kopplingen mellan bebyggelseutveckling och energibehov kan också utvecklas.  

Om kartor och storymaps 

Strukturkartan 

Regionplanen bör utveckla strukturkartan för att lyfta utvecklingsinriktningen för Skåne. Det är önskvärt 

att kartan redovisar ett tydligt framtids- och visionsperspektiv. Det skulle kunna åstadkommas genom att 

regionplanen enbart innehåller strukturkartor, d v s att ta bort mark- och vattenanvändningskartan. Väl 

utvecklade strukturplaner bör fylla syftet i lagen med en regionplan.  
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Ett argument för att ta bort mark- och vattenanvändningskartan är att det är komplicerat att göra den 

korrekt, det krävs att den överensstämmer med alla 33 kommuners översiktsplaner, inte bara när kartan är 

ny. Den mark- och vattenanvändningskartan som presenteras i Regionplanen gör inte det, till exempel 

saknas större grönområden, gröna stråk och miljöer av betydelse för turism och rekreation i 

redovisningen, och det är svårt att se hur det skulle kunna bli möjligt att hålla den korrekt över tid. Det 

finns också en stor diskrepans gentemot Familjen Helsingborgs strukturplan i nuvarande version. Ett 

annat argument för att ta bort mark- och vattenanvändningskartan är att den till stor del är en 

nulägesbeskrivning medan Regionplanen ska ha sikte på 2040-2050. Ett tredje argument att det finns 

detaljerade kartor inom vissa områden såsom teknisk försörjning, medan andra viktiga områden som 

bostads- och verksamhetsförsörjning inte redovisas alls.  

Generella synpunkter på Regionplanens kartor är att läsbarheten och användbarheten av kartorna 

försvåras då informationen i kartorna är ritad i en annan skala än de läses i. Kartorna går att förbättra 

genom att nyttja möjligheterna i det digitala verktyget som att tända och släcka lager, eller belysa olika 

delar av kartan som i strukturkartan. Legenderna till kartorna är svårlästa. 

Regionplanen bör också innehålla en tydligare redovisad utvecklingsinriktning för vatten, såväl havet som 

sjöar och vattendrag. Familjen Helsingborg ser gärna en fortsatt dialog med utgångspunkt i hörnens 

strukturplaner eller motsvarande. Det kräver en djupare samverkan mellan Region Skåne och 

kommunerna/hörnen. Då rör sig regionen också bort från risken att hamna i det kommunala 

planmonopolet. Utöver hörnens egna material ser vi mycket positivt på att kopplingen till grannregionerna 

integreras i arbetet. 

Om process och fortsatt arbete  
Familjen Helsingborg ser regionplanearbetet viktigt utifrån ett regionalt utvecklingsperspektiv. Det finns 

en stor respekt för att processen är ny och behöver utvecklas över tid. De fyra hörnen kan vara bra 

dialogpartners framöver, tillsammans med de enskilda kommunerna. Kommunernas kompetenser bör tas 

till vara så tidigt som möjligt och används i det konkreta arbetet inte minst kring de målkonflikter som 

uppstår. Det fortsatta arbetet bör fokusera på konkreta framåtsyftande förslag kring utveckling av 

exempelvis mark, energiförsörjning, kollektivtrafik, infrastruktur och bostadsförsörjning.  

Det är viktigt att alla parter tar hänsyn till varandras uppdrag och förutsättningar, exempelvis det lagstyrda 

uppdraget för Region Skåne att skapa en Regionplan och kommunernas välfärdsuppdrag och kommunala 

självstyre.  

Avslutningsvis vill vi återkomma till att Familjen Helsingborg gärna är med och bidrar till utveckling och 

förverkligande av den kommande Regionplanen, både kring hur berednings- och beslutsprocesserna byggs 

upp och med fackkunskaper.  
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HÖGANÄS KOMMUN 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

TILLÄGG MED KOMMUNSPECIFIKA SYNPUNKTER

I Strukturkartan finns inte väg 112 med. Höganäs kommun anser att det är viktigt att väg 
112 finns med i kartan. Vägen är viktig för kopplingen mellan Höganäs kommun och 
Ängelholms kommun, men också för vidare koppling mot andra kommuner inom Familjen 
Helsingborg. Vi ser en utveckling där kopplingen mellan kommunerna stärks, speciellt med 
hänsyn till att Ängelholm bör pekas ut som en regional kärna. I kartan för infrastruktur för 
godstrafik finns inte Höganäs med under kategorin ”annan godshamn”. Höganäs saknas 
även i kartan för flöden för godstransport. Höganäs kommun anser att även Höganäs ska 
finnas med på kartorna, då hamnen i Höganäs hanterar gods.
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HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-09
KS/2020/632

Yttrande på samrådshandling för Regionplan för Skåne 
2022-2040 
Sammanfattning av ärendet
Samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040 har inkommit från Region Skåne den 1 december år 
2020.

Under 2019 inledde Region Skåne arbetet med att ta fram en regionplan för Skåne utifrån ett nytt uppdrag 
i 7 kap. plan- och bygglag (2010:900). Tillsammans med Skånes kommuner och andra aktörer har ett antal 
dialogmöten och träffar genomförts för att arbeta fram förslaget till regionplan och arbetssätt. Förslaget 
bygger vidare på Strukturbild för Skåne och det samarbete som finns i Skåne inom fysisk planering sedan 
2005.  

Regionplanen utgör underlag för fortsatt dialog kring Skånes utveckling med fokus på fysisk planering. 
Samrådshandlingen är ett förslag på regionplan och hur samarbetet kring fysisk planering kan 
vidareutvecklas i Skåne. Med denna samrådsperiod önskar Region Skåne att alla berörda aktörer 
inkommer med synpunkter gällande både innehåll och arbetssätt, för att gemensamt skapa bästa möjliga 
utveckling för ett sömlöst Skåne för skåningarna.  

Familjen Helsingborg har sammanställt ett gemensamt yttrande. Det har också tagits fram ett tillägg med 
kommunspecifika synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Region Skåne, Missiv till samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040, den 1 december 2020.
Familjen Helsingborg, yttrande på Regionplan för Skåne 2022-2040, den 9 april 2021.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tillägg med kommunspecifika synpunkter, den 15 april 2021.

Planprocessen
Protokollet från kommunstyrelsen behöver direktjusteras.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 

att ställa sig bakom Familjen Helsingborgs yttrande,

att godkänna tillägget med kommunspecifika synpunkter.

Gulistan Batak
Plan – och bygglovschef

Milma Rantamäki Danielsson
Planarkitekt
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Direktupphandling av kapitalförvaltning till G.W 
Nymbergs stiftelse för Höganäs stad

KS/2021/123
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT

2021-04-27

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)
Louise Stjernquist (L)

Övriga närvarande Fanny Lundqvist (utskottssekreterare)
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)

Sammanträdestid kl 08:45-09:50

Paragrafer §42

JUSTERING
Utsedd att justera Lennart Nilsson (S)

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

Jacob Derefeldt

Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander (M) 

Justerande ………………………………………………
Lennart Nilsson (S)                        

Protokollet justerat den 2021-04-27

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-04-28
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT

2021-04-27

SIGNATUR

 

KS/2021/123
§ 42
Direktupphandling av kapitalförvaltning till G.W Nymbergs 
stiftelse för Höganäs stad
Sammanfattning av ärendet  

Kommunledningskontoret upphandlar kapitalförvaltare för G.W Nymbergs stiftelse för Höganäs 
stad. Portföljen förvaltas idag diskretionär av en förvaltare och marknadsvärdet uppgår till cirka 
114 miljoner (den 31 mars 2021). Målsättningen är att bevara det reala värdet av det förvaltade 
kapitalet samtidigt som en jämn utdelning lämnas över tid. I september 2021 går nuvarande avtal 
ut och därav upphandlas tjänsten på nytt.

Leverantören ska kunna leverera en helhetstjänst, det vill säga placering och förvaltning av 
kapital, löpande redovisning, bokslut samt upprättande av årsredovisning. Placering ska göras i 
enlighet med placeringspolicy för stiftelsen.

Tilldelning av avtal görs till det anbud som uppfyller samtliga ställda krav och erbjuder det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet på grunden pris.

Upphandlingen genomförs enligt reglerna för direktupphandling.
 
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 7 april 2021,
Kommunledningskontoret, placeringspolicy för G.W Nymbergs stiftelse för Höganäs stad, den 
13 maj 2014,
Kommunledningskontoret, förfrågningsunderlag för upphandling, den 7 april 2021,
Kommunledningskontoret, personuppgiftsavtal för upphandlingen.

 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner 
att utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
 
att uppdra åt ekonomiavdelningen att genomföra direktupphandlingen och fatta beslut enligt 
gällande delegationsordning.

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen

Anslaget nedtages den 2021-05-24
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-07
KS/2021/123

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

Direktupphandling av kapitalförvaltning till G.W Nymbergs 
stiftelse för Höganäs stad
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret upphandlar kapitalförvaltare för G.W Nymbergs stiftelse för Höganäs stad. 
Portföljen förvaltas idag diskretionär av en förvaltare och marknadsvärdet uppgår till cirka 114 miljoner 
(den 31 mars 2021). Målsättningen är att bevara det reala värdet av det förvaltade kapitalet samtidigt som 
en jämn utdelning lämnas över tid. I september 2021 går nuvarande avtal ut och därav upphandlas tjänsten 
på nytt.

Leverantören ska kunna leverera en helhetstjänst, det vill säga placering och förvaltning av kapital, löpande 
redovisning, bokslut samt upprättande av årsredovisning. Placering ska göras i enlighet med 
placeringspolicy för stiftelsen.

Tilldelning av avtal görs till det anbud som uppfyller samtliga ställda krav och erbjuder det ekonomiskt 
mest fördelaktiga anbudet på grunden pris.

Upphandlingen genomförs enligt reglerna för ett förenklat förfarande.

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret, placeringspolicy för G.W Nymbergs stiftelse för Höganäs stad, den 13 maj 
2014,
Kommunledningskontoret, förfrågningsunderlag för upphandling, den 7 april 2021,
Kommunledningskontoret, personuppgiftsavtal för upphandlingen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta

att uppdra åt ekonomiavdelningen att genomföra upphandlingen som ett förenklat förfarande och fatta 
beslut enligt gällande delegationsordning.

Herman Crespin
Kommunchef

Jeanette Liljenberg
Controller
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Upphandlingsdokument
2021-04-07

Upphandlande organisation

Höganäs kommun
Ulrika Simmons Lundvall

Upphandling

Kapitalförvaltning till GW Nymbergs Stiftelse
KS/2021/123
Sista anbudsdag: 2021-04-30 23:59

Symbolförklaring

Texten ingår i annonsen Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att ingå i avtalet Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten/frågan innehåller ESPD-krav

Frågan är viktad och ingår i utvärderingen Frågan är viktad och ingår i utvärderingen

Frågan ställs endast upplysningsvis Frågan besvaras av upphandlaren

Frågan är markerad för särskild uppföljning

1. Administrativa föreskrifter

1.1 Inbjudan  

Höganäs kommun, Kommunledningskontoret inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning
avseende kapitalförvaltning till G.W Nymbergs stiftelse.

1.2 Upphandlingens omfattning
Höganäs kommun upphandlar förvaltning av kapitalet för G.W Nymbergs stiftelse för Höganäs stad.
Portföljen förvaltas idag diskretionärt av en förvaltare och marknadsvärdet uppgår till cirka 114 miljoner
(2021-03-31) där målsättningen är att bevara det reala värdet av det förvaltade kapitalet samtidigt som
en jämn utdelning lämnas över tid.

Anbudsgivaren ska kunna leverera en helhetstjänst, det vill säga placering och förvaltning av kapital,
löpande redovisning, bokslut samt upprättande av årsredovisning. Placering ska göras i enlighet med
placeringspolicy för stiftelsen.

1.3 Upphandlande myndighet
Höganäs kommun
Kommunledningskontoret
Organisationsnummer 212000-1165
www.hoganas.se

Den upphandlande myndigheten kallas "kommunen" i detta förfrågningsunderlag.

Sida 1/20
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1.4 Avtalstid
Beräknad avtalstid är från och med 2021-09-17 00:00 till och med 2023-09-16 00:00. Kommunen har
rätt att förlänga avtalet med 2 gånger om vardera 12 månader. Om det sker en överprövning eller om
upphandlingen av andra skäl blir försenad förskjuts avtalstiden i den omfattning upphandlingen
försenats.

1.5 Helt eller delat anbud
Anbudsgivaren kan endast lämna anbud på upphandlingen som helhet.

1.6 En eller flera leverantörer
Höganäs kommun har för avsikt att teckna avtal med en (1) leverantör. 

1.7 Anbud med alternativa utföranden
Höganäs kommun accepterar inte alternativa utföranden.

1.8 Upphandlingsförfarande
Upphandlingen genomförs som ett förenklat förfarande enligt 19 kap. lagen (2016:1145) om offentlig
upphandlingen, LOU. Höganäs kommun har möjlighet att förhandla med anbudsgivarna. Det är viktigt
att alla krav och villkor enligt detta förfrågningsunderlag följs.

Information kring upphandlingsförfarandet finns på www.upphandlingsmyndigheten.se/

1.9 Anbudets form och innehåll
Anbudsgivning sker enligt villkor i detta upphandlingsdokument.

Anbudet ska:

lämnas på svenska* vilket också ska vara det språk som tillämpas i tal och skrift i alla avseenden
som rör denna upphandling och den kommande avtalsperioden. Enstaka ord, fraser samt
vedertagna begrepp/fackuttryck accepteras på annat språk.
innehålla samtliga begärda handlingar och bilagor
fritextsvar bör lämnas i kommentarsfältet, undvik att hänvisa till bilagor om så inte efterfrågas
vara prissatt i SEK exklusive moms
uppfylla alla ställda krav.

*Produktkataloger, tekniska beskrivningar, intyg och liknande handlingar kan lämnas på engelska.
Anbudsgivaren ska på Höganäs kommuns begäran inom tio (10) dagar från förfrågan ordna och bekosta
översättning av handlingar till svenska.

1.10 Behandling av personuppgifter i samband med upphandlingsprocessen
Höganäs kommun publicerar alla avtal i en avtalskatalog. Denna är tillgänglig via intranätet för alla
Höganäs kommuns medarbetare. Syftet med tillgängligheten är att medarbetarna måste få del av
Höganäs kommuns avtal för att kunna nyttja dessa.

I avtalskatalogen kommer personuppgifter såsom leverantörens kontaktuppgifter att publiceras.

Kapitalförvaltning till GW Nymbergs Stiftelse KS/2021/123
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Anbudsgivaren ansvarar för att informera berörda om denna behandling.

1.11 Reservationer
Anbudsgivaren ska acceptera alla krav i sin helhet. Anbudet får inte innehålla reservationer.

1.12 Förfrågningsunderlagets bilagor
Till förfrågningsunderlaget hör följande bilagor:

Placeringspolicy för G.W. Nymbergs stiftelse för Höganäs stad
Personuppgiftsbiträdesavtal

1.13 Anbudsinlämning
Anbud ska lämnas via http://www.tendsign.com/.  Samtliga krav i upphandlingsdokumentet besvaras
och redogörs för direkt i upphandlingssystemet. Anbud lämnas via TendSignskonto registrerat på
anbudsgivarens organisationsnummer.

Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSign Support per e-post:
tendsignsupport@visma.com. 
Manual, instruktionsfilm, support och vanliga frågor och svar hittar du på
http://www.tendsign.com/support .

1.14 Frågor och svar samt kompletterande information under anbudstiden
Det är viktigt att anbudsgivaren kontaktar Höganäs kommun så snart som möjligt om något i
underlagen är oklart. För att ställa frågor använd funktionen "Frågor och svar" via TendSign. All
kommunikation hanteras och besvaras skriftligen genom upphandlingssystemet. Här publicerar
Höganäs kommun sina eventuella kompletteringar/förtydligande av upphandlingen under anbudstiden.
Det är därför viktigt att anbudslämnande leverantörer bevakar upphandlingen i TendSign regelbundet
under hela upphandlingsprocessen.

Höganäs kommun är skyldig att besvara frågor senast sex dagar före sista anbudsdag. För att
Höganäs kommun ska ha möjlighet att behandla och besvara frågorna inom denna tidsgräns så är sista
dag att inkomma med frågor Sista dag för att ställa frågor . Svar på leverantörers inkomna frågor
publiceras avidentifierade i funktionen "Frågor och svar".

För att underlätta besvarandet av frågor, och öka skyndsamheten i processen, skickas varje fråga in
separat.

1.15 Sista dag att lämna anbud
Sista dag att lämna anbud är 2021-04-30 23:59. 

Anbud som kommit in för sent kommer att förkastas.

1.16 Rättelse, förtydligande och komplettering av anbud
En upphandlande myndighets möjlighet att begära rättelser och/eller förtydliganden avseende lämnat
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anbud efter anbudstidens utgång är ytterst begränsad. För att Höganäs kommun ska ha möjlighet att
pröva och utvärdera anbudet är det viktigt att anbudet innehåller samtliga begärda uppgifter. Den
upphandlande myndigheten får medge att anbudsgivare får rätta en uppenbar felskrivning eller felräkning
eller något annat uppenbart fel i anbudet. Den upphandlande myndigheten får även begära att ett anbud
förtydligas om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Rättelser och/eller
förtydliganden besvaras skriftligt via TendSign, www.tendsign.com.

1.17 Anbudsöppning
Anbudsöppning planeras till 2021-05-01 00:00.

Efter anbudsöppning prövas och utvärderas inkomna anbud.

1.18 Anbudets giltighetstid
Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud sex (6) månader efter sista anbudsdag. 

Om upphandlingen blir föremål för överprövning förlängs anbudens giltighetstid per automatik i den
omfattning domstolens handläggning kräver dock längst sex (6) månader efter ursprungligt anbuds
giltighetstid.

Höganäs kommun kan komma att begära ytterligare förlängning av anbudens giltighetstid.

1.19 Avbrytande av upphandling
Upphandlingen kan komma att avbrytas om förutsättningarna (kravmässiga eller politiska) väsentligen
förändras under anbudstiden. Skäl kan även utgöras av att inkomna anbud inte motsvarar ställda krav
eller överskrider beräknad budget.

1.20 Tilldelningsbeslut
När beslut om antagen leverantör fattats, underrättas samtliga anbudsgivare om beslutet via e-post. Det
är därför av stor vikt att angiven e-postadress i TendSign är korrekt och hänvisar till behörig
kontaktperson.

Tilldelningsbeslut innebär inte att avtal är ingånget. Avtal träder ikraft först när det undertecknats av
behöriga för båda parter. Avtal kan tecknas tidigast tio (10) dagar efter meddelande/underrättelse om
tilldelningsbeslut skickats ut, det vill säga när tiden för avtalsspärren har gått ut.

1.21 Ersättning för upprättande av anbud
Höganäs kommun ersätter inte anbudsgivare för upprättande av anbud, eller andra aktiviteter i
anslutning till upprättande av anbud.

1.22 Begäran om sekretess
Enligt 19 kap. 3 § 2 st. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:402), nedan kallad OSL, gäller absolut
sekretess till dess att tilldelningsbeslut har fattats och meddelats i upphandlingen. I enlighet med
huvudregeln i OSL blir samtliga handlingar offentliga efter fattat tilldelningsbeslut. Vissa uppgifter i
anbud kan dock omfattas av sekretess enligt andra bestämmelser i OSL.
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Anbudsgivare som önskar att uppgifter i anbudet ska omfattas av sekretess, ska noga precisera vilka
uppgifter i anbudet som avses samt skälen till varför sekretess ska gälla för de uppgifterna. Observera
att skälen måste ha stöd i OSL för att Höganäs kommun ska kunna beakta önskan. Endast om det
finns särskild anledning att den enskilde kan antas lida skada vid utlämnande av uppgift omfattas
uppgiften av sekretess. Det åligger leverantören att påvisa att ett sådant samband finns mellan röjande
av uppgift och skada.

Gör Höganäs kommun bedömningen att uppgift eller uppgifter i ett av anbuden ska sekretessbeläggas
kommer samma uppgifter i övriga anbud att behandlas likvärdigt.

Höganäs kommun kan inte garantera att begärd information sekretessbeläggs eftersom en enskild
sekretessprövning genomförs vid varje tillfälle en handling begärs ut.

Om anbudsgivare vill sekretessbelägga uppgifter, ange i
separat bilaga vilka uppgifter (precisera exakta uppgifter) i
anbudet som bör sekretessbeläggas och redogör utförligt för
hur ett röjande av uppgifterna kan medföra skada.

Bifogad fil

Administrativa föreskrifter  

1.23 Anbudsgivarens kontaktuppgifter

a. Ange kontaktperson för avtalet med namn, telefonnummer
och e-postadress

Fritext

Administrativa föreskrifter  

b. Ange kontaktperson för beställningar av detta avtal med
namn, telefonnummer och e-postadress

Fritext

Administrativa föreskrifter  

c. Ange kontaktperson för elektronisk fakturering med namn,
telefonnummer och e-postadress

Fritext

Administrativa föreskrifter  
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2. Kvalificeringskrav (krav på anbudsgivaren)

2.1 Kvalificeringskrav - allmänt
Anbudsgivaren ska uppfylla samtliga ställda kvalificeringskrav. Eventuella leverantörer i underliggande
led ska uppfylla de krav som relaterar till de områden de används för. Anbudsgivaren ansvarar för att
eventuella leverantörer i underliggande led uppfyller dessa krav.

2.2 Obligatoriska uteslutningsgrunder
Leverantör ska uteslutas från deltagande i upphandling om någon av de situationer som anges i 13 kap.
1 § 1-6 pp. LOU (brott) föreligger och under förutsättning att undantaget i 13 kap. 5 § LOU inte är
tillämpligt.

Leverantör ska uteslutas från deltagande i upphandling om situationer som anges i 13 kap. 2 § 1 st. 
LOU (obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter) föreligger och det fastställts genom ett bindande
domstolsavgörande eller myndighetsbeslut som vunnit laga kraft. 

Leverantör får, enligt 13 kap. 2 § 2 st. LOU, uteslutas om myndigheten på annat lämpligt sätt kan visa
att de skyldigheter som avses i 13 kap. 2 §1 st. LOU inte har fullgjorts.

Leverantör får uteslutas från deltagande i upphandling om någon av de situationer som anges i 13 kap.
3 § 1-9 pp LOU (missförhållanden i övrigt i fråga om leverantörs verksamhet) föreligger och under
förutsättning att undantaget i 13 kap. 5 § LOU inte är tillämpligt.

2.3 Uteslutningsgrunder
Anbudsgivaren ska intyga på heder och samvete att uteslutningsgrund enligt 13 kap. 1-3 §§ lag
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) inte föreligger.

Bekräftelse att anbudsgivande företag och eventuella
underleverantörer inte är föremål för uteslutningsgrunder enligt
ovan.

Ja/Nej. Ja krävs

Krav på anbudsgivaren  

2.4 Behörighet att utöva yrkesverksamhet
Anbudsgivaren ska vara registrerad i ett aktiebolags-, handels- eller föreningsregister eller motsvarande
register som förs i den stat där anbudsgivarens verksamhet är etablerad samt vara godkänd för F-skatt.
Undantag från kravet på registrering medges i de fall där registrering hos bolagsverket inte är
obligatoriskt. Höganäs kommun kommer att kontrollera uppgifterna.

2.5 Anbudsgivare som inte är etablerad i Sverige
Anbudsgivare som inte är etablerad i Sverige ska bifoga registreringsintyg eller motsvarande uppgifter
från behörig officiell myndighet i etableringslandet. Intyget ska vara högst tre (3) månader gammalt
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räknat från sista dag att lämna anbud i denna upphandling. Höganäs kommun kontrollerar att
inlämnade uppgifter är korrekta.

Aktuellt registreringsintyg bifogas

Bifogad fil
Krav på anbudsgivaren  

2.6 Anbudsgivarens ekonomiska och finansiella ställning
Anbudsgivaren och eventuella underleverantörer ska ha en god och stabil ekonomi så att ett långsiktigt
avtal med Höganäs kommun kan upprätthållas. Anbudsgivaren ska uppfylla minst tre (3) enligt ranking
hos SYNA eller på annat sätt kunna styrka att företagets ekonomiska och finansiella ställning
motsvarar ställda krav.

När ranking är lägre och/eller saknas eller företag är under bildande, styrks den ekonomiska och
finansiella ställningen genom att bifoga bokslut med revisionsberättelse och/eller den senaste balans
och resultaträkningen om detta finns tillgängligt. Ekonomisk och finansiell ställning kan även styrkas
genom bankgaranti, bankintyg eller liknande innehållande en ekonomisk plan för företagets verksamhet
och med beskrivning av hur uppdraget kommer att säkerställas.

Höganäs kommun kontrollerar ranking hos SYNA. Anbudsgivaren ansvarar för att bifoga de intyg som
efterfrågas så att Höganäs kommun kan göra en korrekt bedömning av anbudsgivarens ekonomiska
och finansiella ställning när ranking är lägre eller saknas.

a. Uppfylls kravet på en god och stabil ekonomi?

Ja/Nej. Ja krävs
Krav på anbudsgivaren  

b. Ranking saknas/ är lägre. Handlingar som styrker en god och
stabil ekonomi har bifogats anbudet.

Bifogad fil

Krav på anbudsgivaren  

2.7 Anbudsgivarens tekniska och yrkesmässiga kapacitet
Anbudsgivaren ska ha en organisation med förmåga och kapacitet att leverera tjänster i den
omfattning och komplexitet som framgår av detta förfrågningsunderlag.

2.7.1 Anbudsgivarens organisation
Beskriv förvaltningsteamet och kundansvarig. Beskriv också kortfattat offererad förvaltning och
förvaltningsstrategin.

Bifogad beskrivning enligt ovan

Bifogad fil
Krav på anbudsgivaren  
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2.7.2 Tillstånd från finansinspektionen  

Kapitalförvaltaren ska vara ett värdepappersinstitut som har Finansinspektionens tillstånd för
diskretionär förvaltning av finansiella instrument enligt lagen om värdepappersrörelse.

Bifoga underlag/dokumentation som styrker ovan krav.

a. Accepteras och uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs
Krav på anbudsgivaren  

b. Bifoga efterfrågan information

Bifogad fil
Krav på anbudsgivaren  

2.7.3 Granskning  

Anbudsgivaren ska ange om den har varit eller är föremål för granskning av Finansinspektionen och om
det finns en varning under de senaste tre åren. Anbudsgivaren ska kunna beskriva vad som har hänt.

Bifoga redogörelse enligt ovan om anbudsgivaren varit föremål
för granskning av Finansinspektionen och om det finns en
varning under de senaste tre (3) åren.

Bifogad fil

Krav på varan/tjänsten  

2.8 Referensuppdrag
Anbudsgivaren ska ha erfarenhet av liknande uppdrag och redovisa två (2) referensuppdrag av liknande
art och omfattning som det efterfrågade uppdraget. Uppdragen ska vara utförda på ett för referenten
tillfredsställande sätt och utförda under de senaste tre (3) åren beräknat från sista anbudsdag.
Referensuppdragen kan vara pågående.

Referenser anges lämpligen med uppgift om:
Uppdragsgivare (namn på extern organisation)
Referenskund/kontaktperson, som bör vara vidtalad
Beskrivning av uppdrag
Period för utförande
Kontaktperson inklusive kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och e-postadress).
Kontaktuppgifterna ska vara kontrollerade så att de är rätt.

Referensuppdragen ska avse olika uppdragsgivare.

Referensuppdragen ska lämnas i anbudet.

I de fall Höganäs kommun har egna referenser kan dessa komma att användas istället för i anbudet
angivna referenser.

Anbudsgivare som inte kan lämna referensuppdrag till exempel på grund av att verksamheten är

Kapitalförvaltning till GW Nymbergs Stiftelse KS/2021/123

Sida 8/20

Page 60 of 260



nystartad ska bifoga handlingar som visar att anbudsgivaren uppfyller kravet. En sådan handling kan
exempelvis visa att personer i ledande ställning har erfarenheter av likvärdiga uppdrag genom tidigare
verksamhet eller anställning. Uppdragen ska avse de senaste tre åren beräknat från sista anbudsdag.

a. Referensuppdrag 1

Bifogad fil
Krav på anbudsgivaren  

b. Referensuppdrag 2

Bifogad fil
Krav på anbudsgivaren  

2.9 Åberopande av annat företags kapacitet
Leverantören får för ett visst kontrakt åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla krav som avser
ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet.

Om kapacitet som åberopas avser ekonomisk och finansiell ställning, ska det åberopade företaget åta
sig ett solidariskt ansvar för leverantörens fullgörande av kontraktet.

a. Åberopas annat företags kapacitet i något avseende? Om
svaret är ja, ska omfattningen av detta beskrivas i nedan
textruta och filer bifogas enligt b)

Om svaret är nej, ange detta i informationsrutan. 

Fritext

Krav på anbudsgivaren  

b. Underleverantörs intyg om solidariskt ansvar för
leverantörens fullgörande av kontrakt om den åberopade
kapaciteten avser ekonomisk och finansiell ställning

Bifogad fil

Krav på anbudsgivaren  

2.10 Anbudsgivarens kvalitetsarbete
Anbudsgivaren ska ha kvalitetsledningsrutiner som säkerställer att anbudsgivaren kommer att utföra
uppdraget enligt avtalad omfattning och att avtalad kvalitet blir uppnådd samt upprätthållen under
avtalstiden.

Anbudsgivaren ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Detta kan uppfyllas i form av certifiering
från tredje part till exempel ISO 9001 eller likvärdigt, eller i form av dokumenterade
kvalitetsledningsrutiner.

Bevis som styrker att kravet uppfylls ska lämnas på begäran inom tre (3) arbetsdagar, från det att
begäran skickats ut.
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Accepteras och uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs
Krav på anbudsgivaren  

2.11 Anbudsgivarens miljöarbete
Anbudsgivaren ska ha miljöledningsrutiner som säkerställer att anbudsgivaren kommer att utföra
uppdraget enligt avtalad omfattning och att avtalad kvalitet blir uppnådd samt upprätthållen under
avtalstiden.

Anbudsgivaren ska bedriva ett systematiskt miljöarbete. Detta kan uppfyllas i forma av certifiering från
tredje part till exempel ISO 14001 eller likvärdigt, eller i form av egna dokumenterade
miljöledningsrutiner.

Bevis som styrker att kravet ovan uppfylls ska lämnas på begäran inom tre (3) arbetsdagar, från det att
begäran skickats ut.

Accepteras och uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs
Krav på anbudsgivaren  

2.12 Personuppgiftsbiträdesavtal
Båda parter är skyldiga att hantera personuppgifter i enlighet med de krav som ställs enligt
Dataskyddsförordningen. Höganäs kommun hanterar personuppgifter i egenskap av arbetsgivare och
som upphandlande myndighet enligt LOU. Leverantören hanterar i sin tur personuppgifter utifrån sitt
verksamhetsområde och utifrån de tjänster och lösningar som upphandlas.

De personuppgifter Höganäs kommun ansvarar för ska av anbudsgivaren behandlas enligt Höganäs
kommuns instruktioner och enligt det ändamål Höganäs kommun bestämt. Se bifogat
personuppgiftsbiträdesavtal som ska undertecknas i samband med att huvudavtal tecknas.

Accepteras personuppgiftsbiträdesavtalet?

Ja/Nej. Ja krävs
Krav på anbudsgivaren  
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3. Krav på varan/tjänsten

3.1 Inledning
Leverantören ska uppfylla samtliga ställda krav. Leverantören ska kunna visa att ställda krav uppfylls i
enlighet med den utredning/verifiering som efterfrågas av Höganäs kommun.

3.2 Uppdragsbeskrivning  

Anbudsgivaren ska leverera en helhetstjänst, det vill säga placering och förvaltning av kapitalet, löpande
redovisning, bokslut samt upprättande av årsredovisning.

Uppdraget som helhet är aktivt, diskretionärt och med en långsiktig horisont. Högsta möjliga avkastning
eftersträvas under iakttagande av de i bifogad placeringspolicy angivna riskbegränsningar.

Accepteras och uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs
Krav på varan/tjänsten  

3.3 Placeringspolicy  

Förvaltaren ska följa placeringspolicyn, Placeringspolicy för G.W. Nymbergs stiftelse för Höganäs stad.

Accepteras och uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs
Krav på varan/tjänsten  

3.4 Hantering av aktuell portfölj  

Anbudsgivaren ska kunna hantera en överföring av aktuell portfölj gällande de aktier och/eller fonder
som stiftelsen eventuellt vill behålla. Vilka innehav som ska behållas diskuteras gemensamt vid
inledningen av uppdraget.

Accepteras och uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs
Krav på varan/tjänsten  

3.5 Administration  

Följande ska ingå i uppdraget:

Fullständig administration av stiftelsens affärer och redovisning samt upprättande av årsredovisning
samt deklaration. Rapportering enligt placeringspolicyn samt en till två genomgångar per år
innehållande en avstämning av portföljens utveckling och sammansättning.
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Accepteras och uppfylls kravet?

Ja/Nej. Ja krävs
Krav på varan/tjänsten  

3.6 Riskhantering  

Beskriv kortfattat hur ni arbetar för att minimera risker i förvaltningen.

Bifogad fil för beskrivning enligt ovan.

Bifogad fil
Krav på varan/tjänsten  
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4. Utvärdering och pris

4.1 Grund för tilldelning av kontrakt
Den leverantör vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för Höganäs kommun kommer att
tilldelas kontraktet.

Utvärdering sker på följande grund:

- pris

4.2 När två eller fler anbud är lika
Om två eller fler anbud har samma anbudssumma kommer lottning att tillämpas.

4.3 Pris  

Anbudsgivaren ska lämna pris (exklusive mervärdesskatt) för omfattningen av tjänsten enligt kraven och
placeringspolicyn.  Samtliga kostnader och avgifter som har samband med uppdragsutförandet ska
ingå i lämnat pris. Inga resekostnader, övernattningskostnader, traktamenten, övertidsersättningar eller
andra tillkommande kostnader såsom exempelvis legala avgifter, depåavgifter, kostnader för förvaring av
värdepapper, utrustning, verktyg, förbrukningsmaterial eller liknande medges.

Kapitalförvaltning
Ersättning för kapitalförvaltning ska anges som ett arvode och som beräknas på det genomsnittliga
totala marknadsvärdet under året:
- Förvaltningsavgift: Anges i procent.

Administrationskostnad
Ersättning för administration uppgår till ett arvode per år för stiftelsen. 
- Administrationsavgift: Anges i sek

Anbudsgivaren ska lämna pris för upphandlingen i bifogad prisbilaga.

Samtliga efterfrågade prisuppgifter ska vara ifyllda för att anbud ska kunna utvärderas.

Förfrågningsunderlagets prisbilaga ska besvaras i den originalbilaga som annonserats med
upphandlingen. Höganäs kommun accepterar inte omgjord prisbilaga.

Bifogad prisbilaga

Bifogad fil
Utvärdering och lägst pris  
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5. Avtalsvillkor

5.1 Allmän information
Följande avtal kommer att tecknas med vinnande leverantör. Leverantören intygar genom sin
anbudsinlämning att samtliga avtalsvillkor godkänns.

5.2 Avtalets parter
Detta avtal har träffats mellan

Höganäs kommun, organisationsnummer 212000-1165, nedan beställaren, och [ange bolagets
fullständiga namn], organisationsnummer [xxxxxx-xxxx],nedan leverantören, och reglerar leverans av
Kapitalförvaltning till GW Nymbergs Stiftelse till Höganäs kommun. Med parter i detta avtal avses
beställaren och leverantören.

5.2.1 Överlåtelse av avtal och ägarskifte
Part får inte utan motpartens skriftliga godkännande överlåta och/eller pantsätta rättigheter och
skyldigheter enligt detta avtal till annan.

5.2.2 Underleverantör
Beställaren ska skriftligen godkänna de underleverantörer leverantören avser anlita för utförande av del
eller delar av leverantörens åtagande enligt detta avtal. Underleverantör ska uppfylla samma krav som
leverantören. Leverantören ansvarar för underleverantörs eller underkonsults åtagande och utförande så
som för sitt eget. Ersättning för leverans utbetalas till leverantören och inte till underleverantören.
Eventuella viten och skadestånd kommer att riktas mot leverantören.

Om en underleverantör som anlitats av leverantören bryter mot bestämmelse i detta avtal eller
beställaren bedömer att denna saknar nödvändig kompetens, är jävig eller av andra skäl
bedöms olämplig för uppdraget och rättelse inte vidtas omedelbart, har beställaren rätt att kräva att
underleverantör byts ut av leverantören utan oskälig dröjsmål. Innan byte av underleverantör ska
parterna överlägga. Leverantören har inte rätt till ersättning för eventuella merkostnader vid byte
av underleverantör. Bytet utgör inte grund för förändring av avtalade villkor.

5.3 Avtalsperiod
Beräknad avtalsperiod är från och med  2021-09-17 00:00  till och med   2023-09-16 00:00 . Beställaren
har rätt att förlänga avtalet  2 gång/er om vardera  12 månad/er.

Eventuell förlängning ska ske skriftligen senast sex (6) månader före avtalstidens utgång.

Om det sker en överprövning eller om upphandlingen av andra skäl blir försenad förskjuts avtalstiden i
den omfattning upphandlingen försenats.

5.4 Kontaktpersoner
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Kontaktpersoner för detta avtal är:

För beställaren (Höganäs kommun): 
Namn: Jeanette Liljenberg
E-post: jeanette.liljenberg@hoganas.se
Telefon: 042-33 73 34
Adress: Centralgatan 20, 263 38 Höganäs

För leverantören:
Namn:
E-post:
Telefon:
Adress:

5.5 Avtalets handlingar
För avtalet gäller nedanstående handlingar:

Avtalet
Förfrågningsunderlag inkl. bilagor 
Prisbilaga, avtalade tjänster samt optioner
Personuppgiftsbiträdesavtal

5.6 Handlingars inbördes ordning
Under avtalsförhållandet gäller följande handlingar:

1. Skriftliga ändringar och tillägg
2. Detta avtal inklusive bilagor
3. Samtliga upphandlingsdokument
4. Leverantörens anbud

För det fall ovan handlingar innehåller motstridiga uppgifter ska dessa gälla i nämnd ordning såvida inte
omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.

5.7 Ändringar och tillägg
Eventuella ändringar och tillägg ska vara skriftliga och biläggas detta avtal för att äga giltighet.
Ändringar och tillägg under avtalsperioden ska dessutom, för att äga giltighet, vara förenliga med vad
som anges i 17 kap. 8 -12 §§ LOU.

5.8 Omförhandling
Under löpande avtalsperiod äger endera parten rätt att skriftligen begära omförhandling av detta avtal om
det under avtalsperioden inträffar omständigheter vilka förändrar endera partens förutsättningar att
uppfylla sina förpliktelser enligt detta avtal. Omständigheter som kan föranleda förhandling enligt denna
punkt är förändrad lagstiftning, force majeure-liknande händelser och oförutsedda
organisationsförändringar hos beställaren som påverkar avtalsförhållandet.

Part är härvid skyldig att omedelbart underrätta andra parten om sådana befarade och/eller inträffade
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omständigheter vilka kan leda till att omförhandling kan komma att begäras.

5.9 Uppdraget

5.9.1 Omfattning
Förvaltning av kapitalet för G.W Nymbergs stiftelse för Höganäs stad. Portföljen förvaltas idag
diskretionärt av en förvaltare och marknadsvärdet uppgår till cirka 114 miljoner (2021-03-31) där
målsättningen är att bevara det reala värdet av det förvaltade kapitalet samtidigt som en jämn utdelning
lämnas över tid.

Leverantören ska kunna leverera en helhetstjänst, det vill säga placering och förvaltning av kapital,
löpande redovisning, bokslut samt upprättande av årsredovisning. Placering ska göras i enlighet med
placeringspolicy för stiftelsen.

5.9.2 Kraven förs in här

5.9.3 Uppdragets utförande
Leverantörens utförande av uppdraget ska ske i enlighet med bestämmelserna i detta avtal.

Leverantören ska utföra alla delar av uppdraget fackmannamässigt och med den skicklighet och
omsorg som beställaren har anledning att förvänta av ett välrenommerat företag verksamt inom
branschen.

5.9.4 Förändrade förutsättningar för uppdragets genomförande
Uppdraget kan komma att ändras om det sker väsentliga förändringar i beställarens organisation. Det
kan gälla förändring av befintlig verksamhet, förflyttning av verksamhet, omorganisation, ändrad
driftskapacitet, verksamhet som får ny associationsform eller upphör/ överförs till annan verksamhet.
Beställaren äger då rätt att omförhandla hela eller delar av uppdraget. Ersättning ska härvid utgå för
utfört arbete och nödvändig avvecklingskostnad.

5.9.5 Otillbörlig påverkan
Leverantören får inte utöva någon form av otillbörlig påverkan på beställarens personal genom att bland
annat erbjuda ej avtalade tjänster eller på annat sätt försöka påverka beställarens medarbetare i deras
yrkesutövning.

5.9.6 Kompetens hos leverantörens medarbetare
Leverantören ansvarar för att erforderlig och överenskommen kompetens och kapacitet finns hos
leverantören under hela avtalsperioden avseende samtliga tjänster som omfattas av detta avtal.

Leverantören får byta ut medarbetare knutna till uppdrag hos beställaren endast efter skriftligt
medgivande från beställaren.

Leverantören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål byta ut medarbetare som saknar avtalad kompetens,
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anses vara jäviga eller med vilken beställaren anser sig ha samarbetssvårigheter.

Vid byte av medarbetare står leverantören för eventuella merkostnader och den introduktion som krävs
för att kunna utföra uppdraget innan denne träffar beställarens representanter.

5.10 Immateriella rättigheter

5.10.1 Marknadsföring
Leverantören får ej använda beställarens namn, stadsvapen eller grafiska profil i syfte att marknadsföra
sig själv utan beställarens skriftliga medgivande.

5.10.2 Sekretess
Part får inte till tredje man lämna ut handlingar eller på annat sätt återge uppgifter om motpartens
verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller som i övrigt rör motpartens
interna förhållanden, i annan utsträckning än vad som erfordras för uppdragets genomförande eller det
som beställaren är skyldig att utlämna enligt lag.

Sekretesskyldigheten gäller under avtalstiden samt under fem år efter avtalets upphörande. När det
gäller uppgifter som är sekretessbelagda enligt lag gäller sekretessen under den tid som anges i lagen.

5.10.3 Ägande och nyttjanderätt
Beställaren erhåller genom detta avtal äganderätten till allt material och immateriella rättigheter som
framkommer vid uppdragets utförande. Leverantören och underleverantörer har således ej rätt att
använda material/utnyttja resultat som framkommit vid uppdragets utförande, framtaget för beställaren,
för egen eller annan beställares räkning, utan beställarens medgivande.

5.11 Leveransförsening
Blir tjänsten inte utförd eller utförs den för sent och detta inte beror på beställaren eller något
förhållande på dennes sida har beställaren rätt till vite.

5.12 Fel i tjänsten
När utförandet av tjänsten avviker från vad som avtalats föreligger ett fel i utförandet av tjänsten. Vid ett
fel i utförande av tjänsten ska beställaren dokumentera ärendet och utan dröjsmål informera
leverantören om detta. Leverantören är skyldig att utan kostnad vidta nödvändiga åtgärder för att
avhjälpa felet och/eller begränsa den skada som uppstår i samband med den felaktigt utförda tjänsten.

Om felet inte avhjälps eller åtgärdas inom rimlig tid har beställaren rätt att själv avhjälpa felet på
bekostnad av leverantören.

Vid upprepade fel i utförandet av tjänsten ska leverantören på beställarens begäran inkomma med en
åtgärdsplan för hur de återkommande felen ska hanteras och minimeras. Åtgärdsplanen ska innehålla
en tidplan för avhjälpande. Följs inte tidplanen har beställaren rätt att utkräva skadestånd för den
olägenhet som uppstår till följd av att tidplanen för åtgärd/rättelse överskridits. I samband med att
skadestånd utkrävs finns även en rätt för beställaren att häva avtalet med omedelbar verkan.
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5.13 Pris
Pris enligt leverantörs anbud.

5.13.1 Slutfaktura
Slutfakturering ska ske vid uppdragets upphörande. Leverantören ska inom tre månader efter det att
uppdraget slutförts översända faktura som omfattar återstående fordringar avseende uppdraget. Senare
inkomna fakturor betalas ej.

5.14 Prisjustering
Offererade priser är fasta under hela avtalsperioden, inklusive eventuella förlängningsoptioner.

5.15 Fakturering Höganäs kommun
För fakturering se länk: https://www.hoganas.se/Foretagare/Upphandling--inkop/upphandling-och-inkop/

Fakturamärkning: ref  998

5.15.1 Faktureringsavgifter
Faktureringsavgifter, påminnelseavgifter eller liknande får inte debiteras.

5.15.2 Dröjsmålsränta
Leverantören har rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt Räntelag, SFS (1975:635), om beställaren inte
betalar i rätt tid. Ränta regleras på anmodan av leverantören. Beställaren har rätt till dröjsmålsränta i
de fall leverantören åläggs att betala vite och dröjer med detta. Ränta ska i så fall regleras på anmodan
av beställaren. Dröjsmålsränta utgår maximalt med det belopp som stadgas enligt Räntelagen.

5.15.3 Betalningsmottagare/factoringbolag
Leverantören får inte utan skriftligt medgivande från beställaren överlåta rätten att mottaga betalning.

5.16 Information, uppföljning och statistik

5.16.1 Information
Parterna är skyldiga att fortlöpande via respektive kontaktperson informera varandra om förhållanden i
sina respektive verksamheter som kan vara av betydelse för motparten.

Informationsskyldigheten innebär bland annat att parterna ska skriftligt hålla varandra underrättade om
aktuella adresser, telefonnummer, e-postadresser samt eventuella namnbyten.

För fullgörande av detta avtal behöver beställaren endast försöka nå leverantören på den adress,
telefon eller e-postadress som angivits i detta avtal eller den ändrade information beställaren fått tal del
av.
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5.16.2 Uppföljning
Rapportering enligt placeringspolicyn samt en till två genomgångar per år innehållande en avstämning
av portföljens utveckling och sammansättning.

Uppföljningsmöten kan ske som distansmöten eller på plats hos beställaren. Eventuella omkostnader
betalas av vardera avtalspart för sig.

5.17 Ansvar och avhjälpande

5.17.1 Försäkring
Det åligger leverantören att på egen bekostnad teckna och vidmakthålla sedvanliga försäkringar för sin
verksamhet och de tjänster som erbjuds. Försäkringarna ska omfatta egendom, skadeståndskrav för
sak-, person- och ren förmögenhetsskada (ansvar), avbrott i verksamheten, rättsskydd samt i övrigt vad
leverantören enligt tillämpliga lagar och författningar är skyldiga att inneha. Försäkringarna ska ha
betryggande ansvarsbelopp med hänsyn till verksamhetens och tjänsternas art och omfattning. På
begäran av beställaren ska leverantören kunna visa upp bestyrkt kopia av relevanta gällande
försäkringsbrev samt bevis på att försäkringspremier erlagts.

5.17.2 Vite
Följer leverantören inte avtalsvillkoren som överkommits kommer ett vite om 5 000 kr att utkrävas för
varje överträdelse om inte rättelse skett senast 30 dagar efter skriftlig erinran.

5.17.3 Skadestånd
Fullgör part inte sina skyldigheter enligt detta avtal har motparten rätt till ersättning för skada.
Skadestånd omfattar inte ersättning för indirekt skada såvida inte grov vårdslöshet ligger den felande
parten till last. För beräkning av skadestånd gäller allmänna skadestånds- och köprättsliga principer.

5.17.4 Hävning
Envar av parterna äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan vid väsentligt kontraktsbrott. Med
väsentligt kontraktsbrott avses att part bryter mot bestämmelse i detta avtal eller inte följer gällande
tillämpliga lagar, förordningar och/eller andra bestämmelser samt rättelse inte skett inom 30 dagar efter
skriftlig anmodan därtill.

Kontraktsbrott av väsentlig betydelse föreligger om leverantören vid upprepade tillfällen inte lever upp till
villkoren i ingånget avtal. Hävningsgrund föreligger om leverantören försätts i konkurs eller eljest
befinnes vara på sådant obestånd att den inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden. Beställaren kan
säga upp hela eller delar av avtalet vid dröjsmål orsakat av leverantören eller av den som leverantören i
förekommande fall anlitar, om dröjsmålet överstiger 30 dagar.

5.17.5 Force Majeure
Part befrias från sina åtaganden enligt detta avtal om fullgörandet därav förhindras på grund av
omständigheter utanför dennes kontroll och som denne skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets
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tecknande och vars följder denne inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Som sådana
omständigheter ska anses krig eller krigslikanden tillstånd, avtalsenligt arbetskonflikt, eldsvåda, beslut
från regering eller myndighet.

Den part som avser åberopa detta avtalsvillkor, ska omedelbart och skriftligen underrätta motparten
därom. Så snart den åberopade omständigheten upphört ska parten underrätta motparten samt
överenskomma om fortsatt arbete av påbörjat eller nya uppdrag.

Oavsett vad som ovan anges som skäl för befrielse från avtalets förpliktelser äger motpart rätt att häva
avtalet om detta inte kunnat fullgöras under minst tre (3) månaders tid.

5.18 Avtalets upphörande
Vid avtalets upphörande ska leverantören slutföra pågående uppdrag. Under slutförande gäller detta
avtal i tillämpliga delar.

Leverantören är skyldig att medverka vid ett eventuellt byte av leverantör så att övergången blir så
smidig som möjligt.

5.19 Tvist
Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand avgöras genom förhandling parterna emellan. Om
inte uppgörelse nås vid dessa förhandlingar ska tvisten avgöras vid svensk allmän domstol på
beställarens ort. Rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal bestäms av svensk lag med undantag för
dess lagvalsregler.

5.20 Undertecknande
Detta avtal ska vara behörigen undertecknat av beställaren och leverantören för att äga giltighet.
Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
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1 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR MEDELSFÖRVALTNING 

1.1 BAKGRUND 

Dessa placeringsriktlinjer reglerar förvaltningen av G.W. Nymbergs Stiftelse för 
Höganäs stads (”Stiftelsen”) finansiella tillgångar. Kommunfullmäktige beslutade 
den 26 mars 2009 § 10 att ta emot kapitalet från G.W. Nymbergs Stiftelse för 
Höganäs stad i enlighet med stiftelseurkunden och fastställde samtidigt instruktioner 
för stiftelsen.  
 
Stiftelsen har att i enlighet med sina stadgar verkställa utbetalningar till vissa där 

angivna ändamål. Förvaltaren ska se till att stiftelsen kan disponera erforderliga 

likvida medel för att stiftelsen ska kunna fullgöra denna skyldighet. Stiftelsen ska ge 

förvaltaren behövliga upplysningar om tidpunkt för utbetalning och medelsbehov. 

1.2 SYFTE 

Syftet med riktlinjerna är att förvaltningen ska bedrivas på ett effektivt och säkert 
sätt. Riktlinjerna anger i vilka tillgångar och med vilka limiter medlen får placeras 
samt hur uppföljning och kontroll av att riktlinjerna följs ska ske. 

1.3 FÖRVALTNINGSMÅL OCH RISKBEGRÄNSNING 

I förvaltningen ska högsta möjliga avkastning eftersträvas under iakttagande av 
angivna riskbegränsningar. Det långsiktiga målet är att bevara det reala värdet av det 
förvaltade kapitalet samtidigt som en jämn utdelning kan lämnas över tiden.  

2 ÖVERGRIPANDE PLACERINGSLIMITER 

Reglerna anger i vilka tillgångar och med vilka limiter medlen får placeras. Samtliga, i 
riktlinjerna givna, restriktioner hänför sig till tillgångarnas marknadsvärde, det vill 
säga deras värdering till vid varje tillfälle rådande pris-, kurs- och räntenivåer. 
 
Portföljens medel får placeras i följande tillgångsslag: 

 Likvida medel i svenska kronor 

 Räntebärande värdepapper i svenska kronor 

 Svenska aktier och aktierelaterade instrument 

 Utländska aktiefonder och aktierelaterade instrument 

 Alternativa tillgångar 
 
Procenttalen i följande tabell anger lägsta och högsta andel som respektive 
tillgångsslag vid varje tidpunkt får utgöra av portföljens totala marknadsvärde. 
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TABELL 2-1 ÖVERGRIPANDE PLACERINGSLIMITER FÖR TILLGÅNGSSLAGEN  

Tillgångsslag Min Max 

1. Likvida medel i svenska kronor 0% 10% 

2. Räntebärande värdepapper i svenska kronor  30% 70% 

3. Svenska aktier, aktiefonder och aktierelaterade instrument 15% 35% 

4. Utländska aktiefonder och aktierelaterade instrument 15% 35% 

5. Alternativa tillgångar 0% 5% 

2.1 LIKVIDA MEDEL I SVENSKA KRONOR 

Placering på räntebärande konto definieras som likvida medel.  

2.2 RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER I SVENSKA KRONOR 

Portföljens medel, vad gäller räntebärande värdepapper, får placeras i:  

 Värdepappersfonder registrerade hos Finansinspektionen eller motsvarande 
organ inom EU bestående av räntebärande värdepapper med god 
kreditvärdighet och riskspridning. Fondens värde ska kunna gå att följa 
kontinuerligt samt realiseras med kort varsel samtidigt som den 
genomsnittliga kreditvärdigheten ska vara tillfredsställande. 

 Direkt i räntebärande värdepapper i svenska kronor som är offentligt 
utbjudna och som löpande prissätts. 

 
Vid placering i direktägda räntebärande värdepapper gäller nedanstående limiter. 
Procenttalen i tabellen nedan avser andelar av portföljens marknadsvärde samt 
maxandel per emittentkategori. Mängden kreditrisk som får tas beror på hur lång 
löptid underliggande instrument har samt hur stor del instrumentet utgör av 
portföljen.  

TABELL 2-2 KREDITLIMITER 

Emittent/värdepapper 
Emittent-

kategori, % 

Max andel 

per emittent % 

Duration > 2 år  

A.  Stater, kommuner och landsting eller dess 

motsvarighet inom Euro-området, med rating 

om lägst AAA/Aaa eller av motsvarande stater, 

kommuner, landsting garanterat värdepapper 

100% 100% 

B.  Värdepapper med rating om AAA/Aaa 65% 35% 

C.  Värdepapper med rating om AA- /Aa3  40% 20% 

D.  Värdepapper med rating om A- /A3  20% 15% 

E.  Värdepapper med rating om BBB-/Baa3  10% 10% 
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Räntebärande värdepapper utan rating, men med statliga garantier faller under 
kategori C. Kommuner och landsting utan rating hamnar också i denna kategori.  

 

Ovanstående gäller rating enligt Standard & Poor’s eller Moody’s. Om låntagaren 
har rating från både Standard & Poor’s och Moody’s, krävs att minst en av dem 
ligger på angiven nivå. 

 
Vid placering i räntebärande värdepapper med en löptid under 2 år bör motparten 
ha minst A- och inte mer än 30 % får placeras i samma emittent. Om det 
räntebärande värdepappret har kortare löptid än ett år gäller en kortfristig rating om 
minst A-1+ eller P-1 där maximalt 40 % får placeras i samma emittent.  
 

2.3 SVENSKA AKTIER, AKTIEFONDER SAMT 

AKTIERELATERADE INSTRUMENT SAMT UTLÄNDSKA 

AKTIEFONDER OCH AKTIERELATERADE INSTRUMENT 

2.3.1 SVENSKA AKTIER OCH AKTIEFONDER SAMT UTLÄNDSKA AKTIEFONDER 

Stiftelsens aktieplaceringar ska ske i börsnoterade aktier. Aktier hänförliga till ett 
enskilt bolag, eller bolag inom samma koncern, får utgöra maximalt 10 % av 
aktieportföljens marknadsvärde. Undantaget från denna regel är aktier som utgör 
mer än 10 % av jämförelseindex som anges i tabell 3-1. För de aktier som eventuellt 
utgör mer än 10 % får maximalt belopp som investeras motsvara den andel som 
aktien utgör av jämförelseindex. 

2.3.2 SVENSKA OCH UTLÄNDSKA AKTIERELATERADE INSTRUMENT 

Med strukturerade produkter avses derivat kombinerade med räntebärande 
värdepapper i ett och samma strukturerade värdepapper. Gemensamt för placeringar 
i strukturerade produkter är att en kapitalgaranti på 100 % av det nominella beloppet 
är ett krav samtidigt som överkursen aldrig får vara större än 10 %. Strukturerade 
produkter ska som huvudregel betraktas som en placering mot den marknad som 
produkten skapar exponering gentemot. Det lägger också grunden för vilket 
tillgångsslag produkten ska klassificeras som. Placering får inte ske i produkter vars 
konstruktion innebär en kreditrisk som är högre än de limiter som avser kreditrisk i 
tabell 2-2. 

2.4 ALTERNATIVA TILLGÅNGAR 

Genom att investera i tillgångar som uppvisar låg korrelation med den befintliga 
portföljen kan den totala risken reduceras och avkastningen höjas. Exempel på 
sådana tillgångar kan vara valutor, råvaror, realtillgångar (exempelvis skog, mark, 
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produktionsanläggningar) och hedgefonder. Investeringar klassas som alternativa 
efter exponering snarare än den juridiska form som investeringen görs i. Om 
korrelationen mellan tillgången och den övriga portföljen skulle förändras på ett 
sådant sätt att innehavet ökar portföljens totala risk ska detta utvärderas. Dessa 
investeringar bör vidare ske i former med en kontinuerlig värdering samt 
betryggande likviditet. Maximal tillåten årlig standardavvikelse för respektive innehav 
är 10 % och vid flera placeringar ska en så hög nivå som möjligt av diversifiering 
mellan olika strategier och exponering eftersträvas.  
 

2.5 ANSVARSFULLA PLACERINGAR 

Vid placeringar ska etiska riktlinjer tillämpas som baseras på svensk lagstiftning, på 
av riksdag och regering undertecknade deklarationer och konventioner inom 
områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöhänsyn samt på resolutioner 
eller motsvarande utfärdade av FN och ILO inom nyss nämnda områden. Direkta 
placeringar ska inte ske i värdepapper utgivna av företag vars huvudsakliga 
verksamhet utgörs av tillverkning eller försäljning av vapen eller annat krigsmateriel, 
produktion av pornografi, tobaksprodukter eller alkoholhaltiga drycker. Placeringar i 
statspapper är undantagna ovanstående begränsningar.   
 
Vid indirekta placeringar i fonder ska eftersträvas att fonden har en 
placeringsinriktning som så långt som möjligt uppfyller de etiska krav som anges 
ovan. Vid placeringar i fonder ska innehavets vikt bedömas utifrån ett 
väsentlighetskriterium där endast mindre avvikelser kan accepteras. 
 
Vid placeringar i strukturerade produkter gäller att emittenten av instrumentet ska 
uppfylla ovanstående krav.  
 

2.6 BELÅNING 

Tillgångarna i portföljen får inte belånas. 
 

2.7 REBALANSERING VID ÖVERTRÄDANDE AV ÖVERGRIPANDE 

PLACERINGSLIMIT 

Vid beräkning av portföljens värde och övergripande limit ska dess tillgångar 
värderas med ledning av gällande marknadsvärde. Om en placeringslimit enligt tabell 
2-1 överskrids ska tillgångar avyttras i motsvarande mån så snart det lämpligen kan 
ske, varvid skälig hänsyn ska tas till den risk som överskridandet innebär för 
portföljen som helhet. Motsvarande gäller om placeringslimit underskrids, varvid 
tillgångar anskaffas så snart det lämpligen kan ske. 

3 FÖRVALTNING AV KAPITALET 
Förvaltningen av portföljen ska ske externt. 
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3.1 UTVÄRDERING MOT INDEX 

Förvaltningsresultatet ska utvärderas mot relevanta index som mäter utvecklingen på 
de olika marknader på vilka placeringarna görs. För att utvärdera förvaltare ska den 
vikt i respektive index som det tilldelade förvaltningsmandatet omfattar ligga till 
grund för utvärderingen. 
 

TABELL 3-1 JÄMFÖRELSEINDEX VID FÖRVALTNINGSUTVÄRDERING 

Tillgångsslag Index 

Svenska räntebärande värdepapper OMRX Total 
Svenska aktier SIX Portfolio Return eller motsvarande 

Utländska aktier MSCI AC (total return i SEK) eller motsvarande 

Alternativa investeringar OMRX T-Bill +2% 

 
Om något av ovan nämnda index upphör att vara relevant för jämförelse av 
förvaltningen eller upphör att noteras ska annat index utses. 

3.2 EXTERN FÖRVALTARES BEHÖRIGHET 

Extern förvaltaren ska: 

 vara ett värdepappersinstitut som har finansinspektionens tillstånd för 
förvaltning av någon annans finansiella instrument, 2 kap. 1 § lagen 
(2007:528) om värdepappersmarknaden, eller utländsk institution som har 
tillstånd liknande det som anges ovan och som står under tillsyn av 
myndighet eller annat behörigt organ.   

 tillgångarna i fonden ska förvaras hos svenskt förvaringsinstitut med 
relevanta tillstånd från Finansinspektionen.  

 
Beslut att anlita extern förvaltare av hela eller delar av portföljen ska sådant uppdrag 
grundas på skriftligt avtal. 
 

3.3 URVALSKRITERIER FÖR EXTERN FÖRVALTARE 

Vid val av extern förvaltare kommer en samlad bedömning av olika kriterier att ligga 
till grund för beslut. Historiska resultat, organisation, arbetssätt och pris är exempel 
på kriterier som ska beaktas. 

 

3.4 FÖRVALTARENS ÅTAGANDEN 

Förvaltaren ska åta sig att följa denna placeringspolicy. 
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3.5 AVVECKLING AV FÖRVALTARE OCH FONDER 

En övergripande samlad bedömning görs om huruvida förvaltare eller fond ska 
avvecklas. I en sådan bedömning beaktas historisk prestation samtidigt som framtida 
prestation och övriga relevanta faktorer uppskattas. 

4 RAPPORTERING 

4.1 RAPPORTERINGENS SYFTE 

Syftet är att informera om portföljens resultat och exponering i relation till 
fastställda limiter. 

 

4.2 ANSVAR 

Samtliga personer och parter delaktiga i arbetet med förvaltningen ska omedelbart 
rapportera om händelser som inte kan betraktas som normala i 
placeringsverksamheten. 

 

4.3 MÅNADSRAPPORT 

Extern förvaltare ska månadsvis kontrollera att placeringslimiterna enligt tabell 2-1 i 
dessa riktlinjer följs. Vidare ska av stiftelsen anlitade förvaltare minst följande 
rapporteras månadsvis: 
 

 Periodens transaktioner 

 Fördelning av portföljen på olika tillgångsslag 

 Aktuella innehav 

 Marknadsvärde per innehav 

 Periodens avkastning i förhållande till tabell 3.1 

 Avkastning från årets början i förhållande till tabell 3.1 

 

4.4 ÅRSRAPPORT 

Extern förvaltare sammanställer en årsrapport vilket innebär en skriftlig redogörelse 
över det gångna årets placeringsverksamhet inklusive en avstämning av att denna 
policy har följts samt en bedömning av det kommande årets utveckling. 

5 FÖRDELNING AV ANSVAR OCH BEFOGENHETER 

5.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ANSVAR  

Tillse att förvaltningen sker i överensstämmelse med Kommunallagen 8 kap 2 – 
3a §§. 
Fastställa placeringspolicyn.  
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5.2 KOMMUNSTYRELSENS ANSVAR 

Inför kommunfullmäktige tillse att kapitalförvaltningen sker i överensstämmelse 
med dessa föreskrifter 
Vid behov uppdatera placeringspolicyn 

5.3 KOMMUNLEDNINGSKONTORETS ANSVAR 

Kontinuerligt göra uppföljning och utvärdering  
Tillse att finansiella avtal och transaktioner sker inom ramen för denna 
placeringspolicy 
Initiera och utarbeta förslag till uppdatering av placeringspolicyn och övriga 
särskilda föreskrifterna. 

  Förutom ovanstående ansvarsfördelning gäller kommunens ordinarie 
delegationsordning. 
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6 DEFINITIONER AV VANLIGT FÖREKOMMANDE TERMER 
 
Aktieindexobligation  Obligationslån där avkastningen är knuten till ett eller 

flera aktieindex eller i kombination av ränteplacering. 
Aktieportfölj  En förmögenhet som är placerad i aktier. 
Derivatinstrument Riskhanteringsinstrument som kan härledas till ett 

underliggande värdepapper, t ex köp- och säljoptioner i 
aktier, ränteterminer m fl. 

Duration  Kan beskrivas som den räntebärande portföljens vägda 
genomsnittliga återstående löptid. Durationen bestäms 
av obligationernas och kupongernas återstående löptid, 
kupongernas storlek samt räntenivån. Ju högre värde 
desto mer känslig är portföljen för förändringar i 
marknadsräntan. Durationen för en s.k. 
nollkupongsobligation är lika med dess löptid och för 
en kupongobligation lägre än dess löptid.  

Emittent  Utgivare och garant av finansiella instrument. 
Exponering  Det värde, uttryckt i kronor eller i procent av den totala 

portföljen, som förändras pga förändringar i 
kursen/räntan på ett värdepapper. 

Index   Mått på en marknads eller delmarknads värde och 
utveckling.  

Kreditrisk  Risk för att utställaren av ett finansiellt instrument, tex 
obligation, inte kan infria löftet om återbetalning av 
lånet. 

Likvida medel Medel på bankkonto och dylikt som kan omsättas med 
kort varsel. 

Likviditet  Mått på omfattningen av handeln, eller omsättningen, i 
ett instrument eller på en marknad. Även benämning 
för kassamedel. 

Limit   Risknivå som begränsar innehav av finansiella 
instrument. 

Löptid   Den tid som återstår till ett värdepapper förfaller till 
betalning. 

Marknadsvärde Värdet av en tillgång (eller en hel portfölj) till 
kapitalmarknadens rådande prisnivå. 

MSCI AC-index Morgan Stanleys bredare världsindex (All Countries) 
för globala aktier 

Obligation  Skuldebrev med löptid över ett år. 
OMRX Total-index Ett sammansatt ränteindex bestående av svenska 

Statens statsobligationer, statsskuldsväxlar och 
bostadsobligationer 
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Placeringshorisont Den tidsperiod under vilken de förvaltade medlen ska 
vara investerade. 

Rating Av kreditvärderingsinstitut gjord bedömning av 

sannolikheten för att en skuld kommer att regleras på 

överenskommen tidpunkt.  

Ratingkategorier Ratinginstituten Standard & Poor´s (S & P´s) och 
Moody´s Investors Service Inc (Moody´s) klassificering 
av kort- och långfristig upplåning kan illustreras enligt 
följande:  

 

 
 

Rebalansering I det fall portföljens tillgångar utvecklas på ett sådant 
sätt så att de övergripande limiterna överträds krävs en 
rebalansering för att åter vara inom stipulerade limiter. 

 
Översättningstabell för rating

Nationell

kortfristig Kortfristig Långfristig Kortfristig Långfristig

rating rating rating rating rating

AAA Aaa

AA+ Aa1

AA Aa2

A-1+ AA- Aa3

A+ A1

A-1 A P-1 A2

A- A3

K-1 A-2 BBB+ P-2 Baa1

K-2 BBB Baa2

K-3 A-3 BBB- P-3 Baa3

BB+ Ba1

BB Ba2

B BB- Ba3

B+ B1

B B2

B- B3

CCC+ Caa1

CCC Caa2

CCC- Caa3

CC Ca

C C Not prime C

K-4 D D

Standard & Poor's Moody's
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Innebär alltså att portföljen viktas om för att återigen 
vara i balans med limiterna.  

Ränteportfölj  En förmögenhet som är placerad i räntebärande 
värdepapper. 

SIX PRX-index SIX PRX är ett aktieindex som ska spegla 
marknadsutvecklingen av bolag på Stockholmsbörsen. 
Indexet tar även hänsyn till utdelningar. 

Strukturerad produkt Derivat kombinerade med räntebärande värdepapper i 
ett och samma strukturerade värdepapper.  

Tillgångsslag  Räntebärande värdepapper och aktier är två exempel på 
tillgångsslag. 

Valutarisk  Risken att utländska tillgångar faller i värde mätt i egen 
valuta på grund av att den egna valutan 
stiger/utländska valuta faller. 
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PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 
 

mellan 

  

[infoga namn, adress och organisationsnummer, kontaktperson och kontaktuppgifter] 

(nedan kallad personuppgiftsbiträde eller leverantör) 

 

och 

 

Höganäs kommun, Kommunledningskontoret, Centralgatan 20, 263 38 Höganäs, Jeanette 
Liljenberg, kommunen@hoganas.se , 042-33 71 00 

(nedan kallad personuppgiftsansvarig eller kund) 

 

Personuppgiftsbiträdet och den Personuppgiftsansvarige benämns här nedan gemensamt 
”parterna” eller var för sig ”part”.  

 

1.1 UPPDRAGETS ART OCH AVTALETS SYFTE 

Parterna har den 2021-09-17 ingått ett avtal enligt vilken leverantören ska bistå kunden med 
Kapitalförvaltning till GW Nymbergs Stiftelse (uppdragsavtalet). Uppdraget medför att 
leverantören behandlar personuppgifter för kundens räkning. Uppdragsavtalet löper tills 
vidare 2023-09-16 kunden har rätt att förlänga personuppgiftsbiträdesavtalet 12 + 12 
månader. Närmare om personuppgiftsbiträdets uppdrag framgår av parterna ingånget avtal i 
vilket detta personuppgiftsbiträdesavtal utgör en del. Vid händelse av regelkonflikt mellan 
detta personuppgiftsbiträdesavtal och sådant avtal, ska personuppgiftsbiträdesavtalet äga 
företräde såvida inte parterna uttryckligen angett annat. 

 

Syftet med detta avtal är att reglera parternas rättigheter och skyldigheter som följer med 
uppdraget att behandla personuppgifter, för att på så vis säkerställa att personuppgifterna 
behandlas i enlighet med de bestämmelser som följer av EU:s dataskyddsförordning 
(GDPR) och eventuell senare lagstiftning som ersätter eller kompletterar dessa.  

 

 

1.2 PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGENS ÄNDAMÅL OCH 
OMFATTNING 

Syftet med behandlingen av personuppgifter avser förvaltning av kapitalet för G.W 
Nymbergs stiftelse för Höganäs stad. Portföljen förvaltas idag diskretionärt av en förvaltare 
och marknadsvärdet uppgår till cirka 110 miljoner (2020-01-31) där målsättningen är att 
bevara det reala värdet av det förvaltade kapitalet samtidigt som en jämn utdelning lämnas 
över tid, för mer infomration se huvudavtalet.  
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Samtliga personuppgifter som omfattas av uppdragsavtalet omfattas av 
personuppgiftsbiträdesavtalet.  

 

1.3 DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGES SKYLDIGHETER  

Den personuppgiftsansvarige ska utan onödigt dröjsmål anmäla till personuppgiftsbiträdet 
alla förhållanden som kan medföra behov av förändringar i det sätt som 
personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifterna.  

 

1.4 PERSONUPPGIFTSBITRÄDETS SKYLDIGHETER 

1.4.1 SÄKERHETSÅTGÄRDER 

Personuppgiftsbiträdet ska etablera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att 
säkerställa att personuppgifterna behandlas i enlighet med kraven i dataskyddslagstiftningen 
och villkoren i uppdragsavtalet och detta avtal. Säkerhetsåtgärderna ska minst motsvara den 
nivå som behöriga tillsynsmyndigheter normalt kräver för motsvarande behandlingar. 
Åtgärderna ska vara dokumenterade och ska utan onödigt dröjsmål lämnas till den 
personuppgiftsansvarige på begäran.  

 

1.4.2 INSTRUKTIONER 

Personuppgiftsbiträdet får endast behandla personuppgifterna på uppdrag av den 
personuppgiftsansvarige för dennes räkning och endast för det ändamål som framgår av 
punkten 1.2 ovan. Personuppgiftsbiträdet är skyldig att följa de instruktioner som den 
personuppgiftsansvarige gett i uppdragsavtalet och i Bilaga 1 till detta avtal.  

 

Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att var och en som utför arbete under dennes 
överinseende och som får tillgång till personuppgifterna som omfattas av detta 
personuppgiftsbiträdesavtal, endast behandlar dessa i enlighet med givna instruktioner. 

 

Om personuppgiftsbiträdet anser att den personuppgiftsansvariges instruktioner står i strid 
med tillämplig dataskyddslagstiftning, ska personuppgiftsbiträdet skyndsamt underrätta den 
personuppgiftsansvarige om detta via den kontaktinformation som framgår av 
avtalsingressen. Personuppgiftsbiträdet har dock inte rätt att avbryta uppdraget av den 
anledningen.  

 

1.4.3 UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER OCH ANVÄNDNINGEN AV 
UNDERLEVERANTÖRER 

Personuppgiftsbiträdet får inte överföra eller ge åtkomst till personuppgifterna som 
omfattas av detta personuppgiftsbiträdesavtal till en extern part utan den 
personuppgiftsansvariges uttryckliga förhandstillstånd, i annat fall än när det föreligger en 
lagstadgad skyldighet för personuppgiftsbiträdet att göra det. Om en sådan lagstadgad 
skyldighet föreligger, ska personuppgiftsbiträdet underrätta den personuppgiftsansvarige om 
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det, innan personuppgiftsbehandlingen påbörjas, under förutsättning att en sådan 
information inte är förbjuden enligt lag.   

 

Personuppgiftsbiträdet får inte anlita underleverantörer för att utföra hela eller delar av 
behandlingen av personuppgifter utan att den personuppgiftsansvarige på förhand har 
lämnat sitt skriftliga godkännande.  

 

Personuppgiftsbiträdet ska ingå ett skriftligt avtal med sina underleverantörer, som binder 
underleverantören vid minst samma skyldigheter som personuppgiftsbiträdet har enligt 
uppdragsavtalet och detta avtal. Personuppgiftsbiträdet ansvarar fullt ut gentemot den 
personuppgiftsansvarige för hur underleverantörerna behandlar personuppgifterna, inklusive 
deras säkerhetsåtgärder.  

 

 

1.4.4 KRAV PÅ LOKALISERING OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER 
TILL TREDJELAND 

Personuppgiftsbiträdet ska se till att personuppgifterna endast lagras och i övrigt behandlas 
inom EU/EES om inte parterna skriftligen kommer överens om något annat. 

 

1.4.5 TYSTNADSPLIKT OCH BEHÖRIGHETER 

Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att personer med behörighet att behandla 
personuppgifterna enligt detta avtal antingen omfattas av en lagstadgad tystnadsplikt eller 
har åtagit sig sådan i ett bindande avtal. Tystnadsplikten ska gälla för all information som 
behandlas av personuppgiftsbiträdet enligt detta personuppgiftsbiträdesavtal, och även efter 
det att detta avtal har upphört att gälla. Åtkomst till personuppgifterna ska begränsas till 
sådana personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

 

1.4.6 INCIDENTRAPPORTERING 

Personuppgiftsbiträdet ska skyndsamt underrätta den personuppgiftsansvarige om 
säkerhetsincidenter som har medfört eller sannolikt kan leda till oavsiktlig eller olovlig 
förstörelse, förlust, ändring, obehörigt utlämnande av eller åtkomst till personuppgifterna.  

 

Alla sådana incidenter ska dokumenteras av personuppgiftsbiträdet och dokumentationen 
ska överlämnas utan oskäligt dröjsmål till den personuppgiftsansvarige på begäran. I de fall 
en incident ska rapporternas till tillsynsmyndigheten, ska personuppgiftsbiträdet samarbeta 
med och skyndsamt bistå den personuppgiftsansvarige med all information som efterfrågas. 

 

1.4.7 BISTÅND FÖR ATT FULLGÖRA SKYLDIGHETER GENTEMOT DE 
REGISTRERADE  

Personuppgiftsbiträdet ska bistå den personuppgiftsansvarige att fullgöra sina skyldigheter 
gentemot de registrerade när dessa utövar sina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen, 
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exempelvis rätten till insyn, rättelse, radering, dataportabilitet etc. Detta ska ske utan oskäligt 
dröjsmål och utan krav på ytterligare ekonomisk kompensation, om inte parterna kommer 
överens om annat.  

 

1.4.8  RADERING AV PERSONUPPGIFTER 

Under löpande avtalstid beslutar den personuppgiftsansvarige att personuppgifter ska 
raderas. Personuppgifterna ska därefter förstöras, skrivas över eller på annat sätt raderas av 
personuppgiftsbiträdet utan onödigt dröjsmål.  

 

När uppdragsavtalet har avslutats ska personuppgiftsbiträdet lämna tillbaka och/eller radera 
eller förstöra alla personuppgifter som omfattats av uppdragsavtalet på det sätt som 
personuppgiftsansvarig väljer och meddelar personuppgiftsbiträdet om vid det aktuella 
tillfället. Detta ska ske utan onödigt dröjsmål och utan krav på ytterligare ekonomisk 
kompensation, om inte parterna kommer överens om annat.  

 

1.4.9  REVISION 

Den personuppgiftsansvarige eller en extern granskare som den personuppgiftsansvarige 
utser kan när som helst revidera att personuppgiftsbiträdet och dennes underleverantörer 
efterlever samtliga bestämmelser om behandlingen av personuppgifter enligt detta avtal.  

 

Den personuppgiftsansvariga kan när som helst, genom skriftligt meddelande till 
personuppgiftsbiträdet, välja att tillfälligt avbryta eller helt avsluta detta 
personuppgiftsbiträdesavtal med omedelbar verkan och utan skyldighet att 
utge kompensation till personuppgiftsbiträdet om det är så att den personuppgiftsansvariga 
har skälig anledning att tro att personuppgiftsbiträdet är oförmöget att eller har misslyckats 
med att möta de skyldigheter som framgår av denna punkt. 

 

1.5 ANSVARSBEGRÄNSNING 

1.5.1 RÄTT TILL OMFÖRHANDLING 

Båda parter har rätt att påkalla omförhandling av detta avtal inklusive instruktioner och 
andra bilagor, för det fall att 

 motpartens ägarförhållanden ändras väsentligt 

 tillämplig lagstiftning eller tolkningen av den, ändras på ett sätt som påverkar 
behandlingen av personuppgifter som omfattas av detta avtal.  

Personuppgiftsbiträdet har inte rätt att avbryta uppdraget endast av den anledningen att 
rätten till omförhandling åberopas eller att en omförhandling påbörjas.  

 

1.5.2 LAGVAL OCH JURISDIKTION 

Detta personuppgiftsbiträdesavtal ska tolkas enligt svensk lagstiftning.  
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Tvister enligt detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol om inte parterna kommer 
överens om annat.  

 

1.6 AVTALSTID 

Detta personuppgiftsbiträdesavtal gäller så länge personuppgiftsbiträdet behandlar 
personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.  

 
 

__________________________ 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

 

Ort, datum   Ort, datum 

 

-------------------------------------- -------------------------------------- 

För [infoga part] (namnteckning)                     För Höganäs kommun (namnteckning) 

 

--------------------------------------    --------------------------------------
Namnförtydligande och befattning                  Namnförtydligande och befattning 
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BILAGA 1 
BILAGA 1 TILL PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL AV DEN [INFOGA DATUM] 

MELLAN HÖGANÄS KOMMUN OCH XXX 

 
INSTRUKTION 

Höganäs kommun, Kommunledningskonstoret i sin egenskap av personuppgiftsansvarig för 
de behandlingar av personuppgifter som uppdragsavtalet omfattar, ger [infoga 
personuppgiftsbiträdets namn] så som personuppgiftsbiträde följande instruktioner för 
hanteringen av personuppgifterna. 

 
 

INFORMATIONSSÄKERHET 

 Personuppgiftsbiträdet är ansvarigt för att säkerställa personuppgifternas 
konfidentialitet och etablera minst sådana tekniska, fysiska, administrativa och 
organisatoriska säkerhetsåtgärder som är lämpliga i förhållande till den risk som 
behandlingen av personuppgifter kan medföra för de registrerade rättigheter och 
friheter, och för den personuppgiftsansvariges verksamhet. Personuppgiftsbiträdet 
ska ta särskild hänsyn till risken för oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller 
ändring och till risken för obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till 
personuppgifterna samt till risken för andra personuppgiftsincidenter. 

 

 Personuppgiftsbiträdet måste säkerställa att alla uppgifter som lämnas vidare för 
statistiska ändamål är avidentifierade och pseudonymiserade, såvitt inte annat 
föreskrivs i lag eller annan författning, av kollektivavtal eller av beslut som har 
meddelats med stöd av lag eller annan författning.  
 

 Personuppgiftsbiträdet måste säkerställa åtminstone följande gällande kryptering av 
personuppgifterna. 

 

 Personuppgiftsbiträdet måste säkerställa åtminstone följande gällande autentisering 
av användare. 

 

 Personuppgiftsbiträdet ska se till att de personer som arbetar under dennes 
överinseende, endast har tillgång till sådana personuppgifter som denne behöver för 
att kunna utföra sina arbetsuppgifter.  
 

 Personuppgiftsbiträdet ska tillhandahålla lämplig utbildning om integritetsskydd, 
konfidentialitet och om de krav på informationssäkerhet som ställs i detta avtal till 
alla personer som arbetar under dennes överinseende och som har tillgång till 
personuppgifter som omfattas av detta avtal. 
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BILAGA 2 
I denna bilaga anges de eventuella underbiträde som personuppgiftsbiträdet kommer att 
anlita för behandling av personuppgifter under avtalstiden. Förteckningen ska uppdateras 
varje gång ett nytt underbiträde anlitas eller ett underbiträde ersätts. Kopia på biträdesavtal 
ska lämnas till personuppgiftsansvarig vid begäran. Nytt underbiträde kan inte anlitas utan 
personuppgiftsansvariges skriftliga godkännande.  

 

Underbiträde 

 

 

Typ av tjänst 

 

Inträdesdatum 

 

 

Geografisk placering 

 

 

Kontaktinformation 

 

 

Underbiträde 

 

 

Typ av tjänst 

 

Inträdesdatum 

 

 

Geografisk placering 

 

 

Kontaktinformation 

 

 

Underbiträde 

 

 

Typ av tjänst 

 

Inträdesdatum 

 

 

Geografisk placering 

 

 

Kontaktinformation 
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT
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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)
Louise Stjernquist (L)

Övriga närvarande Dino Krcic (exploateringsansvarig)
Fanny Lundqvist (utskottssekreterare)
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)

Sammanträdestid kl 08:45-09:50

Paragrafer §44

JUSTERING
Utsedd att justera Lennart Nilsson (S)

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

Jacob Derefeldt

Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander (M) 

Justerande ………………………………………………
Lennart Nilsson (S)                        

Protokollet justerat den 2021-04-27

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-04-28
anslagits på kommunens anslagstavla

Page 1 of 2Page 95 of 260



PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT

2021-04-27

SIGNATUR

 

KS/2017/477
§ 44
Upphandling av entreprenad för etapp i Vikens Hage
Sammanfattning av ärendet  

Vikens hage är ett bostadsprojekt i Viken som i dagsläget fortlöper som planerat. Enligt 
exploateringsavtal delades området i två etapper. Den allmänna platsmarken i etapp 1 skulle 
projekteras och byggas ut av Höganäs kommun (21200-1165) men bekostas av kommen och 
exploatörerna enligt en i avtalen bestämd fördelning. För etapp 2 gällde att exploatören själv 
skulle projektera och bygga ut samt bekosta allt själv.

Eftersom exploatören hörde av sig till Höganäs kommun och förklarade att de hellre vill att 
kommunen projekterar och bygger ut men att de skulle bekosta allt skrevs ett tilläggsavtal, 
planutskottets beslut den 12 december 2017 § 75.

Nu är det dags att upphandla en entreprenör för Vikens Hage etapp 2.
 
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 9 april 2021,
Förfrågningsunderlag för utbyggnad av etapp 2 i Vikens Hage,
Bilaga till förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenad i Vikens Hage.

 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner 
att utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
 
att bemyndiga kommunledningskontoret att upphandla entreprenör för utbyggnad av allmän 
platsmark i Vikens Hage, etapp 2.

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen

Anslaget nedtages den 2021-05-24
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-09
KS/2017/477

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

Upphandling av entreprenad för etapp i Vikens Hage
Sammanfattning av ärendet
Vikens hage är ett bostadsprojekt i Viken som i dagsläget fortlöper som planerat. Enligt exploateringsavtal 
delades området i två etapper. Den allmänna platsmarken i etapp 1 skulle projekteras och byggas ut av 
Höganäs kommun (21200-1165) men bekostas av kommen och exploatörerna enligt en i avtalen bestämd 
fördelning. För etapp 2 gällde att exploatören själv skulle projektera och bygga ut samt bekosta allt själv.

Eftersom exploatören hörde av sig till Höganäs kommun och förklarade att de hellre vill att kommunen 
projekterar och bygger ut men att de skulle bekosta allt skrevs ett tilläggsavtal, planutskottets beslut den 12 
december 2017 § 75.

Nu är det dags att upphandla en entreprenör för Vikens Hage etapp 2. 

Beslutsunderlag 
Bilaga till förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenad i Vikens Hage,
Förfrågningsunderlag för utbyggnad av etapp 2 i Vikens Hage.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta

att bemyndiga kommunledningskontoret att upphandla entreprenör för utbyggnad av allmän platsmark i 
Vikens Hage, etapp 2.

Herman Crespin
Kommunchef

Dino Krcic

Exploateringsingenjör
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Drottninggatan 160 
254 33 HELSINGBORG 
Tel. 042 13 07 66 
Uppdragsansvarig: Fredrik Hallberg 
 

 

 

HÖGANÄS KOMMUN 
VIKEN 
STUBBARP 39:5, ETAPP 2 

MARKARBETEN 

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 
FÖR TOTALENTREPRENAD 

1 

Rambeskrivning Mark-, 
Gatubelysnings-och VA-arbeten 

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2021-04-06 
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1. Allmänt 

Entreprenadformen för detta projekt är totalentreprenad. 
Utbyggnaden av exploateringsområdet Stubbarp 39:5 skall genomföras i två etapper. 
Denna totalentreprenad avser etapp 2. Etapp 1 är utförd. 
Texten i denna ramhandling ansluter ritningar enligt handlingsförteckning daterad 
2021-03-03, samt Teknisk standard för markanläggning och VA-material, upprättade 
av Höganäs kommun 2018-11-20. 
Tillsammans med AF-delen anger handlingarna beställarens krav 
beträffande områdets utformning och kvalitet. 

Stubbarp 39:5 är ett nytt exploateringsområde för bostadsbebyggelse med ca 170 
bostäder, varav 120 enfamiljshus och 50 lägenheter. Inom detaljplanen ryms även en 
förskola och ett mindre område för kontor och verksamheter. 

Utbyggnadsområdet är beläget i den nordöstra delen av Viken och utgörs av åker-
och ängsmark.  
Området begränsas i norr av verksamheten Välinge Invest AB, i öster av åkermark, i 
söder av Etapp 1, samt i väster av ett befintligt verksamhetsområde. 
Det åligger anbudsgivaren att själv informera sig om aktuella förhållanden genom 
besök på platsen. Under vissa rubriker har direkta hänvisningar till ”Teknisk 
standard” angivits. Oavsett om det hänvisas specifikt eller inte gäller ”Teknisk 
standard” där annat ej föreskrivits i FFU. 

2. Omfattning 

Totalentreprenören skall utföra samtliga mark- och anläggningsarbeten 
inklusive VA- och gatubelysningsarbeten inom planområdet och enligt denna 
ramhandling. Totalentreprenören skall ansvara för och bekosta en färdig 
anläggning med allt erforderligt material, arbete samt upprättande av 
bygghandlingar som krävs för att uppnå det mål som handlingarna visar. 

Gräns för arbetsområdet framgår av ritning M-31. Etableringsområdets läge inom 
arbetsområdet och omfattning skall diskuteras vid startmöte med beställaren. 

OBS! I totalentreprenaden skall gatubyggnad utföras som bygg-gator, dvs slitlager i 
gator, plattsättning, kantsten och planteringsgropar/växtbäddar i körbana skall i detta 
skede ej utföras. Gatorna förses med AG och blivande planteringar, gräsytor och 
gångbanor i gatumiljö lämnas som en avgrusad yta enligt sektioner ritning M-41. 
Detta för att finplanering av gatumiljön inte skall skadas vid husbyggnationen. 

Överskott skall deponeras av totalentreprenören på av B angiven plats. Körsträcka ca 
1 km enkel resa.4 

Geotekniska undersökningar bifogas. Anvisningar i dessa dokument skall följas. Se 
vidare under rubriken ”Geoteknik”. 
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3. Gällande handlingar 

Gällande handlingar för totalentreprenaden redovisas under AFB.22, Förteckning 
över förfrågningsunderlag. 

4. Geoteknik 

WSP har utfört en ”markteknisk undersökningsrapport” (MUR) och 
”planeringsunderlag geoteknik” daterade 2016-02-19. Geoteknisk undersökning med 
grundvattenmätning har dessutom utförts i läge för ny avloppspumpstation. Dessa 
handlingar är en del av förfrågningsunderlaget. 

5. Arkeologi 

Länsstyrelsen har utfört en arkeologisk utredning under 2017. 

Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 
kap 10§ kulturminneslagen omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 

Om totalentreprenören upptäcker misstänkta fornlämningar skall 
schaktningsarbetena direkt stoppas och beställaren underrättas utan dröjsmål. 

6. Detaljprojektering 

I totalentreprenaden ingår all projektering som erfordras för en fullt färdig anläggning 
inom arbetsområdet avseende gator, VA, avloppspumpstation, parker och 
gatubelysning. Det innebär att totalentreprenören skall utföra alla undersökningar 
som krävs för uppdraget, upprätta alla beräkningar, förslags- och arbetsritningar 
samt arbetsbeskrivningar för såväl slutliga som provisoriska konstruktioner och 
anläggningar. Dessutom skall totalentreprenören ta fram en teknisk beskrivning som 
ansluter till AMA anläggning 17 med tillämpliga koder och rubriker. Beställaren ska 
ges möjlighet att medverka vid projekteringsmöten, se vidare under granskning. 
Projektering skall utföras med utgångspunkt från detta FFU, samt enligt detaljplan 
med tillhörande beskrivning. Servisavsättningar enligt ritning M-21 gäller som 
förslag. Under detaljprojektering skall avsättningar samordnas med exploatörerna 
inom berörd fastighet. Följande exploatörer är berörda: K-fastigheter, Panghus samt 
BoKlok. Kontaktuppgifter enligt AFA.119.
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Totalentreprenören skall utföra följande ritningar: 
Komplettering och färdigställande av de ritningar som ingår i förfrågningsunderlaget 
enligt ritningsförteckning, varav 
VA-planer skala 1:400 skall kompletteras med serviser. 

Höjdutsättningsplaner skala 1:400. 
Detaljritning på utloppskammare från fördröjningsmagasin. 
Ritningar på avloppspumpstation. 
Ritningar på gatubelysningsanläggning skala 1:400. 

Det åligger totalentreprenören att arbeta mot miljömedvetna lösningar. 
Miljöhänsyn skall också tagas vid val av material. 

Innan entreprenadarbeten påbörjas skall beställaren godkänna ritningar och 
tekniska beskrivningar som därefter märks ”Bygghandling”, se vidare under avsnitt 
”Granskning”. Dock fråntar detta inte totalentreprenören funktionsansvar. 

All återställning och städning av ianspråktagna ytor ingår. 

7. Granskning 

Beställaren skall ges möjlighet att medverka vid totalentreprenörens 
projekteringsmöten för kontinuerlig genomgång av olika delmoment som t ex 
höjdsättning, dimensionering av överbyggnader, dagvattenomhändertagande mm. 
Beställarens medverkan är till för att totalentreprenören och beställaren under 
uppdragets gång skall vara överens om fortsatt projektering av olika delmoment. Det 
är totalentreprenörens ansvar att genomföra och protokollföra dessa möten med 
cirka tre veckors intervall. 

Beställaren skall ha 10 arbetsdagar till sitt förfogande för att granska upprättade 
ritningar och beskrivningar. Denna tid skall ingå i totalentreprenörens tidplan för 
uppdraget. 

Speciellt påpekas att totalentreprenörens egenkontroll ska vara genomförd på ett 
sådant sätt att felaktigheter har eliminerats innan beställaren erhåller handlingarna 
för granskning. Utförd egenkontroll ska redovisas. 

Har totalentreprenörens egenkontroll inte genomförts enligt förfrågningsunderlaget 
på ett för beställaren tillfredställande sätt, går handlingen omedelbart tillbaka för 
kostnadsfri justering innan beställarens granskning tar vid. Förlängning av 
kontraktstiden på grund av detta kommer ej att ges. 

Entreprenadarbetena får inte påbörjas förrän granskningshandlingen godkänts av 
beställaren och handlingen har stämplats om som bygghandling. 

5 
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8. Tekniska anvisningar 
6 

För arbetets utförande gäller Höganäs kommuns dokument ”Teknisk standard” för 
markanläggning och VA-material daterade 2018-11-20, samt AMA anläggning 17 
och AMA El 12. Detta ska framgå och märkas upp på samtliga byggritningar och 
bygghandlingar. 
Avvikelser från dokumenten ”Teknisk standard” redovisas i denna ramhandling under 
rubriken ”Avvikelser från Teknisk standard och AMA-koder”. 

Följande programvaror skall totalentreprenören använda vid leverans av digitalt 
material: 

 AutoCad ver 2013 (.dwg) 
 Adobe Acrobat (.pdf) 
 Microsoft Office (.doc, .xls) 

9. Utformning, FFU 

Utformningen av området redovisas i detta FFU, samt gällande planhandling. 
Ritningar redovisas i handlingsförteckning daterad 2021-03-03. 

Inom området förekommer det träd och buskage som kan komma att behöva röjas, 
fällas och stubbrytas. Detta förutsätter att anbudsgivaren genom platsbesök skaffar 
sig information om omfattningen. 

Innan röjning och fällning får ske skall detta kontrolleras och godkännas av 
beställaren. 

10. Bostadsgator 

Totalentreprenören skall utföra samtliga gator inom arbetsområdet såsom bygg-gator 
enligt sektioner som redovisas på ritning M-41 och markplaneringsplaner M-31. 
Dessa gator benämns på ritningarna enligt följande: 
Gata A  
Gata B  
Gata C  
Gata D  
Gångstråk  
 

Bostadsgatornas höjdsättning skall följa de höjder som redovisas på 
markplaneringsplaner.  
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11. Parker och grönytor 

Grönytor som är planerade inom blivande gatumark skall inte utföras i denna 
entreprenad. På dessa ytor skall totalentreprenören utföra avgrusade ytor med 
överbyggnad enligt ritning M-41 -sektioner. 
Se även under rubriken ”bostadsgator”. 

12. Gatubelysning 

För installation av framtida belysningsanläggning i gatorna inom området skall 
totalentreprenören leverera och förlägga tomrör och fundament för 
gatubelysningskablar och belysningsstolpar enligt ritning E60-06 inom 
arbetsområdet som redovisas på ritning M-31. 
Kablar, fundament, stolpar och armaturer för belysning i gatorna ingår ej i denna 
entreprenad. Tomrör typ Uponor UDV 50/42 samförlägges med övriga kablar för el 
och fiber, där det är möjligt. 
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13. VA-ledningar 

Totalentreprenören skall utföra samtliga VA-ledningar inom arbetsområdet som 
redovisas på VA-planer M21 i detta FFU. 
VA-material skall följa kommunens ”Teknisk standard för VA-material”. Utförande 
enligt AMA anläggning 17. 
Avloppsrör med diameter överstigande 400 mm skall utföras med armerade 
betongrör. 
Nedstigningsbrunnar som på ritningar benämns med DNB och SNB skall utföras av 
betong diam. 1000 mm enligt ”Teknisk standard”. Tillsynsbrunnar som på ritningar 
benämns med DTB och STB skall utföras av plast diam. 400 mm enligt ”Teknisk 
standard”. Beställaren tillhandahåller betäckningar till nedstigningsbrunnar. 
Förslag till nya rännstensbrunnar är  redovisade på VA-planerna max 
längsgående längd mellan brunnar är 30 m. Totalentreprenören skall utföra 
erforderlig mängd rännstensbrunnar som skall redovisas i samband med 
detaljprojekteringen. 

Förslag till servisledningar till nya tomter finns redovisade på VA-plan. 
Servisledningar för nybyggnation lägges två meter in på tomtmark och avslutas med 
en vertikalt stående planka (28x150 mm) väl synlig ovan mark. 
På plankan, ovan mark, skall avstånd till vattengång markeras. Spolbrunnar på spill-  
och dagvattenledningar dim. 200 mm, samt servisventiler för tappvatten placeras i 
gatumark ca 0,5 meter från tomtgräns. 
Servisledningarnas dimensioner: 
S 110 mm 
D 160 mm 
V 32 mm 
Föreslaget antal servisuppsättningar: 9. 
Antalet, läge och eventuell dimensionsförändring samordnas med exploatörerna och 
kommun i detaljprojekteringen. 

Det är totalentreprenörens uppgift att i god tid ansöka om tillstånd för avstängning 
av vatten. 

Alla befintliga VA-ledningar skall vara i drift under entreprenaden. Befintligt dike som 
genomkorsar arbetsområdet avvattnar flera bostadskvarter uppströms och får ej 
blockeras eller uppdämmas under entreprenaden. 

Vid avledning av länsvatten skall erforderliga åtgärder vidtagas för att avskilja sand 
och slam. Oaktsamhet medför skyldighet att rensa nyttjat avlopp eller diken. All 
erforderlig pumpning och avledning av normalt förekommande ytvatten skall ingå i 
ersättningen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Page 105 of 260



 

9 

14. Befintliga ledningar 

Kända befintliga ledningar framgår av ritningar som visar befintlig anläggning 
ritning M-11. 
Totalentreprenören skall begära kabelutsättning innan schaktningsarbeten får 
påbörjas. 

15. Höjdsättning, schakt och fyllnad 

Höjdsättningen inom området skall vara anpassad för tillgänglighet enligt BBR. 
Höjdsättningen skall även ske så att dagvatten kan tas omhand på ett betryggande 
sätt samt med god anslutning till omgivande befintlig mark. Huvudgator ansluts och 
anpassas till befintliga vägar. Angivna höjder på markplaneringsplaner med 
tillhörande handlingar skall följas.  

Tvärfall på gator skall vara 2,5%. Längsfall får inte understiga 7 ‰. 

Det åligger totalentreprenören att färdigprojektera anläggningen. 

De tomter som ligger över ny gatunivå skall släntas mellan ny gatunivå och befintlig 
mark. Släntlutning 1:2  

Befintliga höjder framgår av ritningar M-11 och M-31. 
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16. Avvikelser från teknisk standard och AMA-koder 

För arbetets genomförande och materialval gäller följande hierarki: 

1. Rambeskrivning samt ritningar tillhörande detta FFU. 
2. Kommunens ”Teknisk standard” 
3. AMA anläggning 17, AMA El 12 

17. Utsättning och inmätning 

I förfrågningsunderlaget ingår grundkarta och utformningsförslag i dwg-format, som 
underlag för slutlig projektering av handlingarna. 

Koordinatsystem Sweref 99 13 30 och höjdsystem RH 2000 gäller för projektering 
och leverans av relationshandlingar. Detta skall märkas upp på samtliga ritningar där 
dessa uppgifter är relevanta. 

Totalentreprenören skall utföra nödvändiga inmätningar av området för 
genomförande av projekteringen. 
Detta innebär att inmätning och avvägning både innanför och utanför arbetsområdet, 
t. ex. av anslutande mark, gator och va-anläggningar, ingår i totalentreprenörens 
uppdrag. 

18. Leverans av handlingar 

Granskningshandlingar ska levereras via mejl som pdf-filer enligt senare upprättad 
distributionslista. 

Bygghandlingar ska levereras i pdf-format via mejl. 

Reviderad bygghandling ska översändas som pdf-fil enligt senare upprättad 
distributionslista. 

19. Relationshandlingar 

Relationshandlingar ska översändas till beställaren enligt kod AFD.242 och kod 
YCE i kommunens ”Teknisk standard för markanläggning” och ”Teknisk standard 
för VA-material”. 
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Svar på motion angående ökad trygghet och 
säkerhet av vattenleveranser i Höganäs kommun

KS/2020/71
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT

2021-04-27

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)
Louise Stjernquist (L)

Övriga närvarande Fanny Lundqvist (utskottssekreterare)
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Margareta Engkvist Björkenhall (chef för teknik- och 
fastighetsförvaltningen)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)

Sammanträdestid kl 08:45-09:50

Paragrafer §45

JUSTERING
Utsedd att justera Lennart Nilsson (S)

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

Jacob Derefeldt

Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander (M) 

Justerande ………………………………………………
Lennart Nilsson (S)                        

Protokollet justerat den 2021-04-27

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-04-28
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT

2021-04-27

SIGNATUR

 

KS/2020/71
§ 45
Svar på motion angående ökad trygghet och säkerhet av 
vattenleveranser i Höganäs kommun
Sammanfattning av ärendet  

Motion har inkommit från Anna hedbrant och Gertrud Greén (Centerpartiet) den 29 januari 
2020. Motionärerna yrkar att väcka förslag hos Sydvatten AB om att genomföra ett pilotprojekt 
för avsaltat havsvatten för att trygga vattenförsörjningen till befolkningen i Höganäs kommun 
samt att Höganäs kommun ställer sig positiv till att anvisa en adekvat plats för en 
produktionsanläggning om Sydvatten finner det lämpligt att etablera en dylik 
produktionsanläggning i Höganäs kommun.
 
Yttrande
Teknik- och fastighetsförvaltningens bedömning är att en avsaltningsanläggning inte är enkelt att 
placera i kommunen. En avsaltningsanläggning är energikrävande och producerar ett miljöfarligt 
avfall som måste omhändertas. Nedan följer några frågeställningar att ta hänsyn till vid placering 
av en avsaltningsanläggning.
 
Placering
Placeringen av en avsaltningsanläggning bör vara i närheten av kommunens stora vattenledningar 
som finns vid Vikens vattenverk, Mjöhult eller vid Brännerigatan.
En ledning får då dras från havet till anläggningen. Alternativt kan man göra tvärt om dvs placera 
anläggningen vid havet och dra en ledning därifrån till en stor vattenledning i kommunen.
Oavsett placering kommer ledningsdragningen till eller från anläggningen kosta ca 10 000 kr/m.
 
Energiförbrukning
En avsaltningsanläggning som har kapacitet att försörja hela Höganäs kommun kommer att 
behöva 30-40 000 kWh el per dygn.
 
Avfall
En avsaltningsanläggning producerar en stor mängs avfall i form av salt, partiklar och alger som 
finns i havsvattnet. Detta måste omhändertas. Det blir stora mängder då det obehandlat är i låga 
koncentrationer. En reningsanläggning kan byggas för att koncentrera avfallet så att det blir 
mindre mängder. Avfallet är sedan att klassa som farligt avfall.
 
Sydvattens pågående arbete för att säkerställa dricksvattenförsörjningen
Teknik- och fastighetsavdelningen gör bedömningen att frågan om framtida behov av 
dricksvatten finns på agendan hos Sydvatten. Sydvattens har en FoU-avdelning med syftet att 
främja företagets dricksvattenproduktion och branschen som helhet. Sedan 2014 bedrivs 
forskningen i bolaget Sweden Water Research (SWR), Sydvattens, VA SYD:s och NSVA:s 
gemensamma forskningsbolag med säte på Ideon i Lund. Bland SWR:s forskningsområden finns 
förbättrat skydd av råvattentäkter, ökad råvattenkvalitet, utveckling inom vattenberedning och 
dricksvattendistribution samt forskningskommunikation med omvärlden och andra 
vattenintressenter.
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT

2021-04-27

SIGNATUR

 

 
De olika forsknings- och utvecklingsprojekten syftar till långsiktigt värdeskapande kunskap om 
vatten i samhällsbyggandet. Medlen för att nå dit är att forska, utveckla, utbilda och nätverka. I 
juni 2019 presenterade Sydvatten rapporten: Klimatsäkert vatten – hur räcker vattnet till allas 
behov och vem ska se till att det räcker? Rapporten är ett lösningsförslag för Sveriges 
vattenförvaltning på nationell, regional och kommunal nivå.
 
Beslutsunderlag
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 14 april 2021,
Anna Hedbrant och Gertrud Green (C): Motion För ökad trygghet och säkerhet av 
vattenleveranser i Höganäs kommun, inkommen den 29 januari 2020.

 
Förslag till beslut
Ulf Molin (C) yrkar att motionen ska anses vara besvarad samt att närliggande kommuner ska 
kontaktas i denna fråga.
 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer Ulf Molins (C) yrkande under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
 
att motionen ska anses vara besvarad. 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen

Anslaget nedtages den 2021-05-24
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HÖGANÄS KOMMUN
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

YTTRANDE 1 (2)

2021-04-14
SLUTLIG INSTANS: KS/2020/71

YTTRANDE GÄLLANDE MOTION ANGÅENDE 
ÖKAD TRYGGHET OCH SÄKERHET AV 
VATTENLEVERANSER I HÖGANÄS KOMMUN

Sammanfattning av ärendet
Motion har inkommit från Anna hedbrant och Gertrud Greén (Centerpartiet) den 29 
januari 2020. Motionärerna yrkar: 
att väcka förslag hos Sydvatten AB om att genomföra ett pilotprojekt för avsaltat 
havsvatten för att trygga vattenförsörjningen till befolkningen i Höganäs kommun samt 
att Höganäs kommun ställer sig positiv till att anvisa en adekvat plats för en 
produktionsanläggning om Sydvatten finner det lämpligt att etablera en dylik 
produktionsanläggning i Höganäs kommun.

Beslutsunderlag
Anna Hedbrant och Gertrud Green (C): Motion För ökad trygghet och säkerhet av 
vattenleveranser i Höganäs kommun, inkommen den 29 januari 2020. 

Yttrande
Teknik- och fastighetsförvaltningens bedömning är att en avsaltningsanläggning inte är 
enkelt att placera i kommunen. En avsaltningsanläggning är energikrävande och 
producerar ett miljöfarligt avfall som måste omhändertas. Nedan följer några 
frågeställningar att ta hänsyn till vid placering av en avsaltningsanläggning.

Placering
Placeringen av en avsaltningsanläggning bör vara i närheten av kommunens stora 
vattenledningar som finns vid Vikens vattenverk, Mjöhult eller vid Brännerigatan.
En ledning får då dras från havet till anläggningen. Alternativt kan man göra tvärt om 
dvs placera anläggningen vid havet och dra en ledning därifrån till en stor vattenledning i 
kommunen.
Oavsett placering kommer ledningsdragningen till eller från anläggningen kosta ca 10 000 
kr/m.

Energiförbrukning
En avsaltningsanläggning som har kapacitet att försörja hela Höganäs kommun kommer 
att behöva 30-40 000 kWh el per dygn.

Avfall
En avsaltningsanläggning producerar en stor mängs avfall i form av salt, partiklar och 
alger som finns i havsvattnet. Detta måste omhändertas. Det blir stora mängder då det 
obehandlat är i låga koncentrationer. En reningsanläggning kan byggas för att 
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koncentrera avfallet så att det blir mindre mängder. Avfallet är sedan att klassa som 
farligt avfall.

Sydvattens pågående arbete för att säkerställa dricksvattenförsörjningen

Teknik- och fastighetsavdelningen gör bedömningen att frågan om framtida behov av 
dricksvatten finns på agendan hos Sydvatten. Sydvattens har en FoU-avdelning med 
syftet att främja företagets dricksvattenproduktion och branschen som helhet. Sedan 
2014 bedrivs forskningen i bolaget Sweden Water Research (SWR), Sydvattens, VA 
SYD:s och NSVA:s gemensamma forskningsbolag med säte på Ideon i Lund. 
Bland SWR:s forskningsområden finns förbättrat skydd av råvattentäkter, ökad 
råvattenkvalitet, utveckling inom vattenberedning och dricksvattendistribution samt 
forskningskommunikation med omvärlden och andra vattenintressenter.

De olika forsknings- och utvecklingsprojekten syftar till långsiktigt värdeskapande 
kunskap om vatten i samhällsbyggandet. Medlen för att nå dit är att forska, utveckla, 
utbilda och nätverka. 

I juni 2019 presenterade Sydvatten rapporten: Klimatsäkert vatten – hur räcker vattnet 

till allas behov och vem ska se till att det räcker? Rapporten är ett lösningsförslag för 

Sveriges vattenförvaltning på nationell, regional och kommunal nivå. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att avslå motionen.

Fredrik Arthursson
VA-chef          

Margareta Engkvist Björkenhall
Förvaltningschef

Page 114 of 260

http://www.swedenwaterresearch.se/


Page 115 of 260



PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

2020-01-30

SIGNATUR

 

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Gustaf Wingårdh (M) (ordförande)

Gertrud Greén (C) (vice ordförande)
Wivi-Anne Broberg (S) (2:e vice ordförande)
Peter Schölander (M)
Pia Möller (M)
Göran Bengtsson (M)
Ingemar Narheim (M)
Solweig Adam Stjernvall (M)
Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M)
Olof Suneson (M)
Bo Caperman (M)
Anna Larsson (M)
Margareta Widell (M)
Ulf Molin (C)
Anna Hedbrant (C)
Barbara Struglics-Bogs (KD)
Fredrik Eljin (KD)
Lennart Nilsson (S)
Anneli Eriksson (S)
Reinhold Knutsson (S)
Carola Persson (S)
Peter Graff (S)
Emma Wennerholm (V)
Barbro Stigsdotter (MP)
Göran Lock (MP)
Hasse Johansson (SD)
Kjell Mårtensson (SD)
Ingemar Idegård (SD)
Louise Stjernquist (L)
Ros-Mari Paulsson (L)
Ulrika Adsersen (L)
Gunilla Tengvall (M)  ersätter Petér Kovács (M)
Ann-Britt Strufve (M)  ersätter Anders Ståhl (M)
Lina Östergren (M)  ersätter Lars Linderot (M)
Leif Örtendahl (M)  ersätter Marie Tidedal (M)
Gabriella Andersson (S)  ersätter Roger Nilsson (S)
Liselott Hansson Malmsten (MP)  ersätter Johan Ingvarson (MP)

Ej tjänstgörande ersättare Kjell-Arne Greén (C)
Emilie Nilsson (L)
Mikael Stjernquist (L)
Åsa Dencker (KD)
Pia Lidwall (KD)
Ann-Margreth Larsson (S)
Gary Paulsson (S)
Kerstin Björkäng Wirehed (S)
Gunilla Fruerlund (V)
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PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

2020-01-30

SIGNATUR

 

Övriga närvarande Isabelle Henningsson (ärendesamordnare)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)

Sammanträdestid kl 18:30-20:20

Paragrafer §11

JUSTERING
Utsedd att justera Margareta Widell (M) med Fredrik Eljin (KD) som ersättare

Göran Lock (MP) med Louise Stjernquist (L) som ersättare

Tid och plats Gruvsalen, 2020-02-04 15:00

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

Isabelle Henningsson

Ordförande ………………………………………………
Gustaf Wingårdh (M) 

Justerande ………………………………………………
Margareta Widell (M) med Fredrik Eljin (KD) som ersättare                        

Protokollet justerat den

Tillkännagivandet av justeringen har den  2020-02-05
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

2020-01-30

SIGNATUR

 

KS/2020/71
§ 11
Ny motion
Sammanfattning av ärendet  

Följande motion har inkommit:
Anna Hedbrant (C) och Gertrud Greén (C), motion angående ökad trygghet och säkerhet av 
vattenleveranser i Höganäs kommun, inkommen den 30 januari 2020.

Förslag till beslut
Beslutsgång 
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner 
att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att remittera motion angående ökad trygghet och säkerhet av vattenleveranser i Höganäs 
kommun till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen

Anslaget nedtaget den 2020-03-02
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Svar på motion angående resecentrum i Höganäs

KS/2019/1023
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT

2021-04-27

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)
Louise Stjernquist (L)

Övriga närvarande Fanny Lundqvist (utskottssekreterare)
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Margareta Engkvist Björkenhall (chef för teknik- och 
fastighetsförvaltningen)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)

Sammanträdestid kl 08:45-09:50

Paragrafer §46

JUSTERING
Utsedd att justera Lennart Nilsson (S)

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

Jacob Derefeldt

Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander (M) 

Justerande ………………………………………………
Lennart Nilsson (S)                        

Protokollet justerat den 2021-04-27

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-04-28
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT

2021-04-27

SIGNATUR

 

KS/2019/1023
§ 46
Svar på motion angående resecentrum i Höganäs
Sammanfattning av ärendet  

Motion har inkommit från Johan Ingvarsson, Barbro Stigsdotter samt Göran Lock, (Miljöpartiet 
de gröna) den 19 december 2019. Motionärerna yrkar att Höganäs kommun utreder 
möjligheterna till och kostnaderna för ett komplett resecentrum (dvs. med uppvärmd väntsal, 
toaletter och goda parkeringsmöjligheter för cyklar) kombinerat med andra verksamheter som 
exempelvis mötesplatser för föreningslivet och kommuninvånarna, kommunens servicecenter, ny 
gymnasieskola och restaurang/café.
 
Yttrande
Teknik- och fastighetsförvaltningen gör bedömningen att det i dagsläget finns ett fungerande 
resecentrum med de satsningar som gjorts tillsammans med Skånetrafiken genom att bygga om 
busstorget, ny uppvärmd väntkur, digitaliserade hållplatsskyltar och nya planteringar och bänkar 
på platsen. Därutöver finns nu en helt ny tillgänglighetsanpassad toalett samt kiosk med 
möjligheter till att köpa dricka och enklare maträtter. I satsningen ingår också fler 
cykelparkeringar, både på platsen samt på andra sidan gatan vid stadshuset. För att underlätta 
pendling med kollektivtrafik har 30 nya parkeringsplatser tillkommit bakom stationshuset.
Tilläggas kan att flera försök tidigare gjorts för att få in intressenter från näringslivet med intresse 
av driva någon typ av café/servering samt väntsal. Det fanns då ingen intressent som såg en 
möjlighet att driva verksamheten med lönsamhet.
 
Ett resecenter i den omfattning som motionärerna yrkar, dvs kombinerat med ny gymnasieskola 
och nya mötesplatser med restaurang, café-verksamhet kan lämpligen utredas i det fall det fattas 
beslut om att en ny gymnasieskola ska byggas i de centrala delarna av Höganäs.
 
Beslutsunderlag
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 14 april 2021,
Johan Ingvarsson, Barbro Stigsdotter samt Göran Lock, (Miljöpartiet de gröna) den 19 december 
2019.

 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner 
att utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
 
att avslå motionen.

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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Anslaget nedtages den 2021-05-24
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YTTRANDE 1 (2)

2021-04-13
SLUTLIG INSTANS: KS/2019/1023

SVAR PÅ MOTION ANGÅENDE 
RESECENTRUM I HÖGANÄS

Sammanfattning av ärendet
Motion har inkommit från Johan Ingvarsson, Barbro Stigsdotter samt Göran Lock, 
(Miljöpartiet de gröna) den 19 december 2019. Motionärerna yrkar att Höganäs kommun 
utreder möjligheterna till och kostnaderna för ett komplett resecentrum (dvs. med 
uppvärmd väntsal, toaletter och goda parkeringsmöjligheter för cyklar) kombinerat med 
andra verksamheter som exempelvis mötesplatser för föreningslivet och 
kommuninvånarna, kommunens servicecenter, ny gymnasieskola och restaurang/café.

Beslutsunderlag
Johan Ingvarsson, Barbro Stigsdotter samt Göran Lock, (Miljöpartiet de gröna) den 19 
december 2019.

Yttrande
Teknik- och fastighetsförvaltningen gör bedömningen att det i dagsläget finns ett 
fungerande resecentrum med de satsningar som gjorts tillsammans med Skånetrafiken 
genom att bygga om busstorget, ny uppvärmd väntkur, digitaliserade hållplatsskyltar och 
nya planteringar och bänkar på platsen. Därutöver finns nu en helt ny 
tillgänglighetsanpassad toalett samt kiosk med möjligheter till att köpa dricka och enklare 
maträtter. I satsningen ingår också fler cykelparkeringar, både på platsen samt på andra 
sidan gatan vid stadshuset. För att underlätta pendling med kollektivtrafik har 30 nya 
parkeringsplatser tillkommit bakom stationshuset.
Tilläggas kan att flera försök tidigare gjorts för att få in intressenter från näringslivet med 
intresse av driva någon typ av café/servering samt väntsal. Det fanns då ingen intressent 
som såg en möjlighet att driva verksamheten med lönsamhet. 

Ett resecenter i den omfattning som motionärerna yrkar, dvs kombinerat med ny 
gymnasieskola och nya mötesplatser med restaurang, café-verksamhet kan lämpligen 
utredas i det fall det fattas beslut om att en ny gymnasieskola ska byggas i de centrala 
delarna av Höganäs.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att avslå motionen.

Margareta Engkvist Björkenhall
Förvaltningschef
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December 2019 

 

 

Motion angående resecentrum i Höganäs - Höganäs behöver 

ett riktigt resecentrum! 

 

Under hösten (11/11) fattades det beslut i kommunstyrelsen att Höganäs ska 

få ett nytt resecentrum. Detta ”resecentrum” (en toalett, en väntkur och en 

korvkiosk i en container) är inte tillräckligt för att möta kommunens behov.  

 

Ett av målen i kommunens miljöprogram är att gång, cykling och bussresor 

ska utgöra 35 % av personförflyttningarna år 2025. Det handlingsprogram 

för innevarande mandatperiod som antagits av KF innehåller skrivningar om 

att ett komplett resecentrum ska färdigställas. Kommunens nya 

översiktsplan genomsyras av formuleringar om att hållbara resor är en 

förutsättning för att kommunen ska kunna växa och att bussåkningen ska 

öka. Det är tydligt att kommunen har stora ambitioner att öka resandet med 

kollektivtrafik i kommunen. Att då inte utnyttja möjligheten att bygga ett 

ordentligt resecentrum för att stimulera den utpekade, önskvärda utveckling 

är ett slöseri med resurser och en missad möjlighet för kommunen att göra 

verklig skillnad.  

 

I kommunen pågår för närvarande en omfattande diskussion om hur 

kommunen ska möta de stora demografiska utmaningar vi har framför oss i 

ett vikande skatteunderlag kombinerat med ökat behov av välfärdstjänster. 

Denna diskussion förs både bland politiker och ledande tjänstemän. I 

dialogforum mellan politiker och tjänstemän påpekas behovet av att 

kommunen i framtiden behöver bli bättre på att möjliggöra (eller facilitera 

som det så fint kallas) som komplement till dagens fokus på att leverera 

välfärdstjänster. I framtiden kommer kommunen i ännu större grad än idag 

att vara beroende av ideella krafter från civilsamhället. Föreningslivet, 

idéburna organisationer och enskilda initiativtagare i kommunen behöver 

involveras och engageras med stöttning från kommunen.  

 

Miljöpartiet har under många år påpekat behovet av en väl fungerande 

infrastruktur för att få medborgarna att välja bussen och cykeln istället för 

bilen. Att bygga ett komplett resecentrum vid den nuvarande busstationen 

skulle göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Läget mitt i centrum, invid 

stadshuset och längs stråket mellan centrumhandel och det populära 

området vid saluhallen, kunde knappast vara bättre. Stor genomströmning 

av resenärer och höganäsare samt maximal exponering mot turister och 

besökande. Ett komplett resecentrum skulle kunna utföras med vacker 

arkitektonisk formgivning, uppvärmd väntsal, toaletter och goda 

parkeringsmöjligheter för cyklar (inkl. laddplatser till elcyklar). Men ett 
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resecentrum kan också innehålla så mycket mer. Man kan till exempel 

förlägga kommunens servicecenter till samma byggnad. Kommunen behöver 

också fler mötesplatser för föreningslivet och kommuninvånarna – detta kan 

med fördel förläggas i ett resecentrum. Och varför inte en modern 

gymnasieskola? Det skulle levandegöra centrum samtidigt som man kan 

locka elever från både Ängelholm och Helsingborg genom goda 

bussförbindelser. På detta vis skapas också bra möjligheter för en 

välfungerande restaurang-/café-verksamhet i samma lokaler. Samtidigt 

skapas då möjligheter att renovera gymnasiets nuvarande lokaler till en 

fräsch och modern grundskola som täcker behovet av en ny skola i området 

kring utbyggnadsområdet Höganäs Östra (Tornlyckeområdet). 

 

Eftersom de flesta av fastigheterna runt nuvarande busstation redan ägs av 

kommunen och i vissa av byggnaderna har kommunen redan egen 

verksamhet har man stor möjlighet att tänka i nya banor för att utnyttja den 

kanske mest attraktiva marken i tätorten på ett bättre sätt för kommunens 

invånare. 

 

Ett hållbart samhälle som tar sig an framtidens utmaningar kräver ett riktigt 

resecentrum! 

 

Miljöpartiet yrkar att Höganäs kommun: 

 

- Utreder möjligheterna till och kostnaderna för ett komplett 

resecentrum (dvs. med uppvärmd väntsal, toaletter och goda 

parkeringsmöjligheter för cyklar) kombinerat med andra 

verksamheter som exempelvis mötesplatser för föreningslivet och 

kommuninvånarna, kommunens servicecenter, ny gymnasieskola och 

restaurang/café. 

 

För Miljöpartiet de Gröna i Höganäs 

 

Johan Ingvarson     Barbro Stigsdotter    Göran Lock 
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2019-12-19

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)
Marie Tidedal (M)
Göran Bengtsson (M)
Judith Melin (M)
Ingemar Narheim (M)
Solweig Adam Stjernvall (M)
Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M)
Olof Suneson (M)
Anders Melin (M)
Bo Caperman (M)
Anna Larsson (M)
Margareta Widell (M)
Ulf Molin (C)
Anna Hedbrant (C)
Barbara Struglics-Bogs (KD)
Fredrik Eljin (KD)
Lennart Nilsson (S)
Roger Nilsson (S)
Reinhold Knutsson (S)
Carola Persson (S)
Peter Graff (S)
Johan Ingvarson (MP)
Barbro Stigsdotter (MP)
Göran Lock (MP)
Hasse Johansson (SD)
Christian Johansson (SD)
Louise Stjernquist (L)
Ros-Mari Paulsson (L)
Ulrika Adsersen (L)
Ann-Margreth Larsson (S)  ersätter Anneli Eriksson (S)
Inger Nilsson (V)  ersätter Emma Wennerholm (V)

Ej tjänstgörande ersättare Ann-Britt Strufve (M)
Lina Östergren (M)
Leif Örtendahl (M)
Kjell-Arne Greén (C)
Emilie Nilsson (L)
Mikael Stjernquist (L)
Åsa Dencker (KD)
Pia Lidwall (KD)
Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Page 1 of 3Page 127 of 260



PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

2019-12-19

SIGNATUR

 

Gunilla Fruerlund (V)
Liselott Hansson Malmsten (MP)

Övriga närvarande Isabelle Henningsson (ärendesamordnare)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)

Sammanträdestid kl 18:30-20:10

Paragrafer §135

JUSTERING
Utsedd att justera Göran Bengtsson (M) med Lars Linderot (M) som ersättare

Lousie Stjernquist (L) med Reinhold Knutsson (S) som ersättare

Tid och plats Stadshusets servicecenter, 2020-01-03 00:00

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

Jacob Derefeldt

Ordförande ………………………………………………
Gustaf Wingårdh (M) 

Justerande ………………………………………………
Göran Bengtsson (M) med Lars Linderot (M) som ersättare                        

Protokollet justerat den

Tillkännagivandet av justeringen har den  2020-01-14
anslagits på kommunens anslagstavla
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KS/2019/1023
§ 135
Nya motioner
Sammanfattning av ärendet  

Följande motion har inkommit:
Johan Ingvarson (MP), Barbro Stigsdotter (MP) och Göran Lock (MP): Motion angående 
resecentrum i Höganäs, inkommen den 19 december 2019.

Förslag till beslut
Deltar i debatten
Peter Schölander (M) och Johan Ingvarson (MP) deltar i överläggningarna av ärendet.
 
Beslutsgång
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner 
att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att remittera motion angående resecentrum i Höganäs till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen

Anslaget nedtaget den 2020-02-07
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Uppföljning av motioner

KS/2021/179
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT

2021-04-27

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)
Louise Stjernquist (L)

Övriga närvarande Fanny Lundqvist (utskottssekreterare)
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)

Sammanträdestid kl 08:45-09:50

Paragrafer §47

JUSTERING
Utsedd att justera Lennart Nilsson (S)

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

Jacob Derefeldt

Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander (M) 

Justerande ………………………………………………
Lennart Nilsson (S)                        

Protokollet justerat den 2021-04-27

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-04-28
anslagits på kommunens anslagstavla
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KS/2021/179
§ 47
Uppföljning av motioner
Sammanfattning av ärendet  

Enligt 5 kap 35 § kommunallagen ska en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom 
ett år från det motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och 
vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får 
då avskriva motionen från vidare handläggning.

Kommunledningskontoret har upprättat en förteckning över samtliga motioner som inte tidigare 
är redovisade eller slutbehandlade. De motioner som är tidigare är återrapporterade samt 
beslutade av kommunfullmäktige finns inte kvar i uppföljning.
 
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 1 april 2021,
Kommunledningskontoret, uppföljning av motioner den 14 april 2021.

 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner 
att utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att lägga uppföljning av motioner daterad den 14 april 2021 till handlingarna.

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen

Anslaget nedtages den 2021-05-24
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-01
KS/2021/179

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

Uppföljning av motioner
Sammanfattning av ärendet
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen ska en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från 
det motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från 
vidare handläggning.

Kommunledningskontoret har upprättat en förteckning över samtliga motioner som inte tidigare är 
redovisade eller slutbehandlade. De motioner som är tidigare är återrapporterade samt beslutade av 
kommunfullmäktige finns inte kvar i uppföljning.

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret, uppföljning av motioner, den 14 april 2021.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att lägga uppföljning av motioner daterad den 14 april 2021 till handlingarna.

Herman Crespin
Kommunchef

Fanny Lundqvist
Utskottssekreterare
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FÖRTECKNING EJ RAPPORTERADE OCH BESLUTADE MOTIONER
Ej beslutad av KF

Bereds inför KF

Beslutad av KF

ANMÄLD TILL KF MOTIONÄR RUBRIK STATUS ÅTERRAPPORTERAS

2021-02-25 Louise Stjernquist (L), Ros-Mari Paulsson (L) och Ulrika 

Adsersen (L)

Motion angående att göra försörjningsstödet i kommunen 

jämställt

Bereds av förvaltning

2021-02-25 Emma Wennerholm (V) Motion om att stoppa timanställningar Bereds av förvaltning

2021-01-28 Johan Ingvarson (MP), Barbro Stigsdotter (MP) och 

Göran Lock (MP)

Motion angående stöd till avgift för deltagande i Eric Ruuths 

verksamhet

Bereds av förvaltning

2021-01-28 Johan Ingvarson (MP), Barbro Stigsdotter (MP) och 

Göran Lock (MP)

Motion angående medborgarbudget Bereds av förvaltning

2020-11-26 Johan Ingvarson (MP), Barbro Stigsdotter (MP) och 

Göran Lock (MP)

Motion angående visning av dokumenträfilmen Greta Bereds av förvaltning

2020-10-29
Louise Stjernquist (L), Ros-Mari Paulsson (L) och Ulrika 

Adsersen (L)
Motion om gör Höganäs historia levande

Bereds av förvaltning

2020-10-29
Louise Stjernquist (L), Ros-Mari Paulsson (L) och Ulrika 

Adsersen (L)
Motion om gör Höganäs historia digital

Bereds av förvaltning

2020-10-29 Emma Wennerholm (V)
Motion om att Höganäs kommun ansluter sig till ICAN cities 

Appeal till stöd för FN:s konvention om kärnvapen

Bereds av förvaltning

2020-09-07 Christian Johansson (SD)
Motion angående boende och sysselsättning inom LSS

verksamheten i Höganäs kommun

Bereds av förvaltning

2020-06-04 Emma Wennerholm (V) Motion angående offentligt drivna vårdboenden Bereds av nämnd/utskott2021-04-29

2020-05-28
Louise Stjernquist (L), Ros-Marie Paulsson (L) och 

Mikael Stjernquist (L)
Motion angående områdesbestämmelser Östra Kullaberg

Bereds av nämnd/utskott2021-04-29

2020-03-26 Emma Wennerholm (V) Motion om delade turer Bereds av nämnd/utskott2021-04-29

2020-03-26 Christian Johansson (SD) Motion angående införande av etableringslån istället för 

försörjningsstöd

Beslutad av KF 2020-12-17

2020-03-26 Sixten Paulsson (SD) och Leif Löwegren (SD) Motion angående utsmyckning av offentliga rum Bereds av 

nämnd/utskott

2021-06-17

2020-01-30 Anna Hedbrant (C) och Gertrud Greén (C) Motion angående ökad trygghet och säkerhet av vattenleveranser 

i Höganäs kommun

Bereds av 

nämnd/utskott

2021-06-17

2019-12-19 Johan Ingvarson (MP), Barbro Stigsdotter (MP) och 

Göran Lock (MP)

Motion angående resecentrum i Höganäs Bereds av 

nämnd/utskott

2021-06-17

2019-11-28 Kjell Mårtensson (SD) och Christian Johansson (SD) Motion angående uttalande om återvändande IS-terrorister och 

uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta

Beslutad av KF 2021-01-28
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT

2021-04-27

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)
Louise Stjernquist (L)

Övriga närvarande Fanny Lundqvist (utskottssekreterare)
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)

Sammanträdestid kl 08:45-09:50

Paragrafer §49

JUSTERING
Utsedd att justera Lennart Nilsson (S)

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

Jacob Derefeldt

Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander (M) 

Justerande ………………………………………………
Lennart Nilsson (S)                        

Protokollet justerat den 2021-04-27

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-04-28
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT

2021-04-27

SIGNATUR

 

KS/2021/206
§ 49
Fördelning av statsbidrag, den så kallade extra skolmiljarden
Sammanfattning av ärendet  

För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade regeringen under hösten 
att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor under 2021. Syftet med 
tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn 
och elever, inklusive elever på vuxenutbildning, får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. 
Höganäs kommun erhåller drygt 2,7 miljoner kronor för 2021. Kommunen bestämmer själv 
utifrån sina aktuella behov hur medlen ska fördelas. Medlen kan användas för insatser i hela 
skolväsendet, exempelvis inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. 
Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen 
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.

Efter dialog med ekonomichef, förvaltningschef för vuxenutbildningen samt tillförordnad 
utbildningschef har ett förslag på fördelning av statsbidraget mellan nämnderna tagits fram. 
Förslaget bygger på en fördelning av antalet elever, årskurs 7-9, inom utbildningsnämnden samt 
antalet årsplatser inom vuxenutbildningen inklusive prognos på det ökade antalet som 
vuxenutbildningen fått med anledning av pandemin. I volym fördelas bidraget med 80 % till 
utbildningsnämnden samt 20 % till kommunstyrelsen och vuxenutbildningen. Förslaget innebär 
att vuxenutbildningen tilldelas 550 tkr och utbildningsnämnden drygt 2 200 tkr. 
Kommunledningskontoret föreslår att aktuella resurser som tilldelas kommunstyrelsen fördelas 
till vuxenutbildningen vid kommunledningskontorets näringslivsavdelning. Åtgärder ska vidtas i 
verksamheterna för att säkerställa elevers måluppfyllelse och vidta insatser för att minimera 
effekter av pandemin.
 
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 19 april 2021,
Beslut om utbetalning för tillfällig förstärkning, statligt stöd till skolväsendet från Skolverket 
inklusive bilaga med fördelning.

 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner 
att utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fördela statsbidraget enligt den framräknade volymfördelningen där utbildningsnämnden 
tilldelas 80 % och kommunstyrelsen tilldelas 20 %,

att aktuella resurser som tilldelas kommunstyrelsen fördelas till vuxenutbildningen vid 
kommunledningskontorets näringslivsavdelning.
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2021-04-27

SIGNATUR

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen

Anslaget nedtages den 2021-05-24
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-19
KS/2021/206

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

Fördelning av statsbidrag, den så kallade extra 
skolmiljarden
Sammanfattning av ärendet
För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade regeringen under hösten att 
förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor under 2021. Syftet med tillskottet är att 
bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever, inklusive 
elever på vuxenutbildning, får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Höganäs kommun erhåller 
drygt 2,7 miljoner kronor för 2021. Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen 
ska fördelas. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis inom förskolan, grund- och 
gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter 
samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av 
motsvarande slag.

Efter dialog med ekonomichef, förvaltningschef för vuxenutbildningen samt tillförordnad utbildningschef 
har ett förslag på fördelning av statsbidraget mellan nämnderna tagits fram. Förslaget bygger på en 
fördelning av antalet elever, årskurs 7-9, inom utbildningsnämnden samt antalet årsplatser inom 
vuxenutbildningen inklusive prognos på det ökade antalet som vuxenutbildningen fått med anledning av 
pandemin. I volym fördelas bidraget med 80 % till utbildningsnämnden samt 20 % till kommunstyrelsen 
och vuxenutbildningen. Förslaget innebär att vuxenutbildningen tilldelas 550 tkr och utbildningsnämnden 
drygt 2 200 tkr. Kommunledningskontoret föreslår att aktuella resurser som tilldelas kommunstyrelsen 
fördelas till vuxenutbildningen vid kommunledningskontorets näringslivsavdelning. Åtgärder ska vidtas i 
verksamheterna för att säkerställa elevers måluppfyllelse och vidta insatser för att minimera effekter av 
pandemin.

Beslutsunderlag 
Beslut om utbetalning för tillfällig förstärkning, statligt stöd till skolväsendet från Skolverket inklusive 
bilaga med fördelning. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att fördela statsbidraget enligt den framräknade volymfördelningen där utbildningsnämnden tilldelas 80 % 
och kommunstyrelsen tilldelas 20 %, 

att aktuella resurser som tilldelas kommunstyrelsen fördelas till vuxenutbildningen vid 
kommunledningskontorets näringslivsavdelning.

Herman Crespin
Kommunchef

Maria Bylund
Ekonomichef
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2021-01-28  Dnr:2021:283 Beslutsbilaga2 
sid.  1 (7)  

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 

Skolverket har beräknat bidrag per kommun enligt nedan

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
ALE KOMMUN 2120001439 3 494 592 kr

ALINGSÅS KOMMUN 2120001553 4 225 703 kr

ALVESTA KOMMUN 2120000639 2 177 414 kr

ANEBY KOMMUN 2120000498 637 953 kr

ARBOGA KOMMUN 2120002122 1 258 808 kr

ARJEPLOGS KOMMUN 2120002668 208 720 kr

ARVIDSJAURS KOMMUN 2120002650 501 165 kr

ARVIKA KOMMUN 2120001892 2 276 467 kr

ASKERSUNDS KOMMUN 2120001983 974 618 kr

AVESTA KOMMUN 2120002262 2 050 059 kr

BENGTSFORS KOMMUN 2120001470 818 373 kr

BERGS KOMMUN 2120002502 620 265 kr

BJURHOLMS KOMMUN 2120002833 205 772 kr

BJUVS KOMMUN 2120001041 1 729 903 kr

BODENS KOMMUN 2120002767 2 390 851 kr

BOLLEBYGDS KOMMUN 2120002973 1 057 163 kr

BOLLNÄS KOMMUN 2120002361 2 452 170 kr

BORGHOLMS KOMMUN 2120000795 788 892 kr

BORLÄNGE KOMMUN 2120002239 5 412 579 kr

BORÅS KOMMUN 2120001561 11 286 231 kr

BOTKYRKA KOMMUN 2120002882 10 507 362 kr

BOXHOLMS KOMMUN 2120000407 478 170 kr

BROMÖLLA KOMMUN 2120000894 1 300 080 kr

BRÄCKE KOMMUN 2120002460 511 188 kr

BURLÖVS KOMMUN 2120001025 2 032 960 kr

BÅSTADS KOMMUN 2120000944 1 275 907 kr

DALS-EDS KOMMUN 2120001413 427 464 kr

DANDERYDS KOMMUN 2120000126 4 279 358 kr

DEGERFORS KOMMUN 2120001934 846 084 kr

DOROTEA KOMMUN 2120002809 207 541 kr

EDA KOMMUN 2120001769 748 799 kr

EKERÖ KOMMUN 2120000050 3 743 996 kr

EKSJÖ KOMMUN 2120000589 1 686 862 kr

EMMABODA KOMMUN 2120000738 876 744 kr

ENKÖPINGS KOMMUN 2120000282 4 626 635 kr

ESKILSTUNA KOMMUN 2120000357 11 043 313 kr

ESLÖVS KOMMUN 2120001173 3 626 664 kr

ESSUNGA KOMMUN 2120002916 533 003 kr

FAGERSTA KOMMUN 2120002106 1 308 924 kr

FALKENBERGS KOMMUN 2120001231 4 317 092 kr

FALKÖPINGS KOMMUN 2120001744 3 406 152 kr

FALU KOMMUN 2120002221 5 808 205 kr

FILIPSTADS KOMMUN 2120001876 945 138 kr
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2021-01-28  Dnr:2021:283 Beslutsbilaga2 
sid.  2 (7)  

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
FINSPÅNGS KOMMUN 2120000423 1 996 405 kr

FLENS KOMMUN 2120000332 1 571 889 kr

FORSHAGA KOMMUN 2120001819 1 150 321 kr

FÄRGELANDA KOMMUN 2120001421 627 930 kr

GAGNEFS KOMMUN 2120002155 1 040 064 kr

GISLAVEDS KOMMUN 2120000514 3 130 806 kr

GNESTA KOMMUN 2120002965 1 172 726 kr

GNOSJÖ KOMMUN 2120000506 988 179 kr

GRUMS KOMMUN 2120001827 787 123 kr

GRÄSTORPS KOMMUN 2120001595 522 391 kr

GULLSPÅNGS KOMMUN 2120001637 420 389 kr

GÄLLIVARE KOMMUN 2120002726 1 372 012 kr

GÄVLE KOMMUN 2120002338 9 852 899 kr

GÖTEBORGS KOMMUN 2120001355 50 459 627 kr

GÖTENE KOMMUN 2120001652 1 272 959 kr

HABO KOMMUN 2120001611 1 580 143 kr

HAGFORS KOMMUN 2120001884 880 281 kr

HALLSBERGS KOMMUN 2120001926 1 567 761 kr

HALLSTAHAMMARS KOMMUN 2120002064 1 576 605 kr

HALMSTADS KOMMUN 2120001215 9 893 582 kr

HAMMARÖ KOMMUN 2120001793 1 933 906 kr

HANINGE KOMMUN 2120000084 9 785 684 kr

HAPARANDA KOMMUN 2120002775 885 588 kr

HEBY KOMMUN 2120002049 1 295 953 kr

HEDEMORA KOMMUN 2120002254 1 392 648 kr

HELSINGBORGS KOMMUN 2120001157 14 457 129 kr

HERRLJUNGA KOMMUN 2120001520 874 975 kr

HJO KOMMUN 2120001728 844 315 kr

HOFORS KOMMUN 2120002296 818 373 kr

HUDDINGE KOMMUN 2120000068 12 984 884 kr

HUDIKSVALLS KOMMUN 2120002379 3 527 021 kr

HULTSFREDS KOMMUN 2120000712 1 297 722 kr

HYLTE KOMMUN 2120001207 1 148 552 kr

HÅBO KOMMUN 2120000241 2 518 206 kr

HÄLLEFORS KOMMUN 2120001942 596 681 kr

HÄRJEDALENS KOMMUN 2120002510 776 511 kr

HÄRNÖSANDS KOMMUN 2120002403 2 353 706 kr

HÄRRYDA KOMMUN 2120001264 4 797 031 kr

HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2120000985 4 912 004 kr

HÖGANÄS KOMMUN 2120001165 2 752 279 kr

HÖGSBY KOMMUN 2120000688 555 408 kr

HÖRBY KOMMUN 2120001108 1 455 736 kr

HÖÖRS KOMMUN 2120001116 1 742 874 kr

JOKKMOKKS KOMMUN 2120002676 354 943 kr

JÄRFÄLLA KOMMUN 2120000043 8 479 118 kr

JÖNKÖPINGS KOMMUN 2120000530 13 777 904 kr

KALIX KOMMUN 2120002692 1 288 288 kr

KALMAR KOMMUN 2120000746 6 583 536 kr

KARLSBORGS KOMMUN 2120001629 574 865 kr
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2021-01-28  Dnr:2021:283 Beslutsbilaga2 
sid.  3 (7)  

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
KARLSHAMNS KOMMUN 2120000845 2 989 890 kr

KARLSKOGA KOMMUN 2120001991 2 788 835 kr

KARLSKRONA KOMMUN 2120000829 6 555 825 kr

KARLSTADS KOMMUN 2120001850 8 345 867 kr

KATRINEHOLMS KOMMUN 2120000340 3 445 655 kr

KILS KOMMUN 2120001751 1 192 772 kr

KINDA KOMMUN 2120000399 923 322 kr

KIRUNA KOMMUN 2120002783 2 022 347 kr

KLIPPANS KOMMUN 2120000928 1 682 145 kr

KNIVSTA KOMMUN 2120003013 2 504 055 kr

KRAMFORS KOMMUN 2120002429 1 532 975 kr

KRISTIANSTADS KOMMUN 2120000951 8 506 830 kr

KRISTINEHAMNS KOMMUN 2120001868 2 134 962 kr

KROKOMS KOMMUN 2120002478 1 734 030 kr

KUMLA KOMMUN 2120001975 2 409 129 kr

KUNGSBACKA KOMMUN 2120001256 9 915 397 kr

KUNGSÖRS KOMMUN 2120002056 883 229 kr

KUNGÄLVS KOMMUN 2120001371 4 766 372 kr

KÄVLINGE KOMMUN 2120001058 3 847 766 kr

KÖPINGS KOMMUN 2120002114 2 524 691 kr

LAHOLMS KOMMUN 2120001223 2 449 222 kr

LANDSKRONA KOMMUN 2120001140 4 538 194 kr

LAXÅ KOMMUN 2120001918 480 529 kr

LEKEBERGS KOMMUN 2120002981 899 738 kr

LEKSANDS KOMMUN 2120002163 1 382 625 kr

LERUMS KOMMUN 2120001447 5 255 744 kr

LESSEBO KOMMUN 2120000613 940 421 kr

LIDINGÖ KOMMUN 2120000191 5 538 165 kr

LIDKÖPINGS KOMMUN 2120001694 3 817 107 kr

LILLA EDETS KOMMUN 2120001496 1 340 174 kr

LINDESBERGS KOMMUN 2120002015 2 223 992 kr

LINKÖPINGS KOMMUN 2120000449 15 696 480 kr

LJUNGBY KOMMUN 2120000670 2 643 792 kr

LJUSDALS KOMMUN 2120002320 1 718 700 kr

LJUSNARSBERGS KOMMUN 2120001959 356 122 kr

LOMMA KOMMUN 2120001066 3 265 825 kr

LUDVIKA KOMMUN 2120002270 2 473 985 kr

LULEÅ KOMMUN 2120002742 6 977 982 kr

LUNDS KOMMUN 2120001132 11 996 116 kr

LYCKSELE KOMMUN 2120002635 1 147 962 kr

LYSEKILS KOMMUN 2120001389 1 198 079 kr

MALMÖ KOMMUN 2120001124 31 446 025 kr

MALUNG-SÄLENS KOMMUN 2120002148 840 778 kr

MALÅ KOMMUN 2120002866 285 369 kr

MARIESTADS KOMMUN 2120001686 2 179 182 kr

MARKARYDS KOMMUN 2120000654 992 896 kr

MARKS KOMMUN 2120001504 3 507 564 kr

MELLERUDS KOMMUN 2120001488 831 344 kr

MJÖLBY KOMMUN 2120000480 2 729 284 kr
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2021-01-28  Dnr:2021:283 Beslutsbilaga2 
sid.  4 (7)  

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
MORA KOMMUN 2120002213 1 839 569 kr

MOTALA KOMMUN 2120002817 4 176 766 kr

MULLSJÖ KOMMUN 2120001603 772 973 kr

MUNKEDALS KOMMUN 2120001330 1 000 561 kr

MUNKFORS KOMMUN 2120001801 311 312 kr

MÖLNDALS KOMMUN 2120001363 7 146 610 kr

MÖNSTERÅS KOMMUN 2120000720 1 215 177 kr

MÖRBYLÅNGA KOMMUN 2120000704 1 498 777 kr

NACKA KOMMUN 2120000167 12 332 780 kr

NORA KOMMUN 2120002007 1 023 555 kr

NORBERGS KOMMUN 2120002072 518 263 kr

NORDANSTIGS KOMMUN 2120002312 890 894 kr

NORDMALINGS KOMMUN 2120002536 649 745 kr

NORRKÖPINGS KOMMUN 2120000456 14 130 488 kr

NORRTÄLJE KOMMUN 2120000217 5 386 047 kr

NORSJÖ KOMMUN 2120002858 366 145 kr

NYBRO KOMMUN 2120000753 1 876 125 kr

NYKVARNS KOMMUN 2120002999 1 362 579 kr

NYKÖPINGS KOMMUN 2120002940 5 627 196 kr

NYNÄSHAMNS KOMMUN 2120000233 2 725 747 kr

NÄSSJÖ KOMMUN 2120000548 3 218 657 kr

OCKELBO KOMMUN 2120002288 484 656 kr

OLOFSTRÖMS KOMMUN 2120000811 1 170 367 kr

ORSA KOMMUN 2120002189 584 299 kr

ORUST KOMMUN 2120001314 1 275 317 kr

OSBY KOMMUN 2120000902 1 293 005 kr

OSKARSHAMNS KOMMUN 2120000761 2 573 628 kr

OVANÅKERS KOMMUN 2120002304 1 026 503 kr

OXELÖSUNDS KOMMUN 2120000324 1 057 163 kr

PAJALA KOMMUN 2120002718 489 373 kr

PARTILLE KOMMUN 2120001272 4 430 886 kr

PERSTORPS KOMMUN 2120000910 788 303 kr

PITEÅ KOMMUN 2120002759 3 886 680 kr

RAGUNDA KOMMUN 2120002452 449 869 kr

REGION GOTLAND 2120000803 5 285 814 kr

ROBERTSFORS KOMMUN 2120002551 619 675 kr

RONNEBY KOMMUN 2120000837 2 926 802 kr

RÄTTVIKS KOMMUN 2120002171 881 460 kr

SALA KOMMUN 2120002098 2 154 419 kr

SALEMS KOMMUN 2120002874 2 113 147 kr

SANDVIKENS KOMMUN 2120002346 3 758 736 kr

SIGTUNA KOMMUN 2120000225 5 351 260 kr

SIMRISHAMNS KOMMUN 2120000969 1 461 632 kr

SJÖBO KOMMUN 2120001090 1 800 656 kr

SKARA KOMMUN 2120001702 1 797 118 kr

SKELLEFTEÅ KOMMUN 2120002643 6 778 696 kr

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN 2120002023 362 018 kr

SKURUPS KOMMUN 2120001082 1 624 363 kr

SKÖVDE KOMMUN 2120001710 5 124 262 kr
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2021-01-28  Dnr:2021:283 Beslutsbilaga2 
sid.  5 (7)  

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
SMEDJEBACKENS KOMMUN 2120002205 943 959 kr

SOLLEFTEÅ KOMMUN 2120002437 1 649 716 kr

SOLLENTUNA KOMMUN 2120000134 8 813 425 kr

SOLNA KOMMUN 2120000183 5 611 866 kr

SORSELE KOMMUN 2120002585 189 263 kr

SOTENÄS KOMMUN 2120001322 617 317 kr

STAFFANSTORPS KOMMUN 2120001017 3 129 627 kr

STENUNGSUNDS KOMMUN 2120001298 2 932 109 kr

STOCKHOLMS KOMMUN 2120000142 83 781 778 kr

STORFORS KOMMUN 2120001785 348 457 kr

STORUMANS KOMMUN 2120002577 470 505 kr

STRÄNGNÄS KOMMUN 2120000365 3 874 298 kr

STRÖMSTADS KOMMUN 2120001405 1 229 917 kr

STRÖMSUNDS KOMMUN 2120002486 951 034 kr

SUNDBYBERGS KOMMUN 2120000175 4 243 981 kr

SUNDSVALLS KOMMUN 2120002411 9 589 935 kr

SUNNE KOMMUN 2120001843 1 134 991 kr

SURAHAMMARS KOMMUN 2120002031 974 618 kr

SVALÖVS KOMMUN 2120000993 1 500 546 kr

SVEDALA KOMMUN 2120001074 2 710 417 kr

SVENLJUNGA KOMMUN 2120001512 1 014 122 kr

SÄFFLE KOMMUN 2120001900 1 387 932 kr

SÄTERS KOMMUN 2120002247 1 008 226 kr

SÄVSJÖ KOMMUN 2120000563 1 242 299 kr

SÖDERHAMNS KOMMUN 2120002353 2 270 571 kr

SÖDERKÖPINGS KOMMUN 2120000464 1 474 604 kr

SÖDERTÄLJE KOMMUN 2120000159 10 166 569 kr

SÖLVESBORGS KOMMUN 2120000852 1 588 398 kr

TANUMS KOMMUN 2120001348 1 087 822 kr

TIBRO KOMMUN 2120001660 1 057 163 kr

TIDAHOLMS KOMMUN 2120001736 1 181 570 kr

TIERPS KOMMUN 2120000266 1 952 774 kr

TIMRÅ KOMMUN 2120002395 1 732 851 kr

TINGSRYDS KOMMUN 2120000621 1 110 227 kr

TJÖRNS KOMMUN 2120001306 1 434 510 kr

TOMELILLA KOMMUN 2120000886 1 295 364 kr

TORSBY KOMMUN 2120001777 888 536 kr

TORSÅS KOMMUN 2120000696 643 260 kr

TRANEMO KOMMUN 2120001462 1 147 373 kr

TRANÅS KOMMUN 2120000597 1 874 356 kr

TRELLEBORGS KOMMUN 2120001199 4 446 805 kr

TROLLHÄTTANS KOMMUN 2120001546 6 003 364 kr

TROSA KOMMUN 2120002957 1 440 407 kr

TYRESÖ KOMMUN 2120000092 5 672 006 kr

TÄBY KOMMUN 2120000118 8 495 038 kr

TÖREBODA KOMMUN 2120001678 827 806 kr

UDDEVALLA KOMMUN 2120001397 5 574 721 kr

ULRICEHAMNS KOMMUN 2120001579 2 353 116 kr

UMEÅ KOMMUN 2120002627 11 869 940 kr
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2021-01-28  Dnr:2021:283 Beslutsbilaga2 
sid.  6 (7)  

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2120000019 4 865 425 kr

UPPLANDS-BRO KOMMUN 2120000100 3 364 879 kr

UPPSALA KOMMUN 2120003005 21 694 538 kr

UPPVIDINGE KOMMUN 2120000605 941 011 kr

VADSTENA KOMMUN 2120002825 587 837 kr

VAGGERYDS KOMMUN 2120000522 1 536 512 kr

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2120000431 614 959 kr

VALLENTUNA KOMMUN 2120000027 4 154 951 kr

VANSBRO KOMMUN 2120002130 607 883 kr

VARA KOMMUN 2120002924 1 529 437 kr

VARBERGS KOMMUN 2120001249 6 300 526 kr

VAXHOLMS KOMMUN 2120002908 1 438 638 kr

VELLINGE KOMMUN 2120001033 4 182 073 kr

VETLANDA KOMMUN 2120000571 2 721 619 kr

VILHELMINA KOMMUN 2120002601 601 987 kr

VIMMERBY KOMMUN 2120000787 1 439 817 kr

VINDELNS KOMMUN 2120002544 511 778 kr

VINGÅKERS KOMMUN 2120000308 917 426 kr

VÅRGÅRDA KOMMUN 2120001454 1 211 050 kr

VÄNERSBORGS KOMMUN 2120001538 3 959 791 kr

VÄNNÄS KOMMUN 2120002841 938 063 kr

VÄRMDÖ KOMMUN 2120000035 5 217 420 kr

VÄRNAMO KOMMUN 2120000555 3 474 546 kr

VÄSTERVIKS KOMMUN 2120000779 3 153 800 kr

VÄSTERÅS KOMMUN 2120002080 15 191 188 kr

VÄXJÖ KOMMUN 2120000662 9 463 760 kr

YDRE KOMMUN 2120000381 316 029 kr

YSTAD KOMMUN 2120001181 2 686 243 kr

ÅMÅLS KOMMUN 2120001587 1 189 824 kr

ÅNGE KOMMUN 2120002387 767 077 kr

ÅRE KOMMUN 2120002494 1 144 424 kr

ÅRJÄNGS KOMMUN 2120001835 900 917 kr

ÅSELE KOMMUN 2120002791 234 663 kr

ÅSTORPS KOMMUN 2120000936 1 870 229 kr

ÅTVIDABERGS KOMMUN 2120000415 1 040 654 kr

ÄLMHULTS KOMMUN 2120000647 1 929 779 kr

ÄLVDALENS KOMMUN 2120002197 624 392 kr

ÄLVKARLEBY KOMMUN 2120000258 922 733 kr

ÄLVSBYNS KOMMUN 2120002734 719 319 kr

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2120000977 4 065 920 kr

ÖCKERÖ KOMMUN 2120001280 1 328 381 kr

ÖDESHÖGS KOMMUN 2120000373 465 199 kr

ÖREBRO KOMMUN 2120001967 15 264 300 kr

ÖRKELLJUNGA KOMMUN 2120000878 1 011 174 kr

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 2120002445 5 353 619 kr

ÖSTERSUNDS KOMMUN 2120002528 6 020 463 kr

ÖSTERÅKERS KOMMUN 2120002890 5 273 433 kr

ÖSTHAMMARS KOMMUN 2120000290 1 936 265 kr

ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 2120000860 1 623 774 kr
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2021-01-28  Dnr:2021:283 Beslutsbilaga2 
sid.  7 (7)  

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
ÖVERKALIX KOMMUN 2120002684 221 692 kr

ÖVERTORNEÅ KOMMUN 2120002700 314 260 kr

Totalt 1 000 000 000 kr

Kontroll av att beslutsbilagan överensstämmer med databas
och andra kontroller enligt rutinbeskrivningen är gjord av Nils-Henrik Jansson
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Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
”skolmiljarden” 

Beslut om utbetalning 

Skolverket beslutar om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021.  

Skälen för beslutet 

Beslutet om fördelning och utbetalning fattas utifrån Skolverkets regleringsbrev 
2021, punkt 7 under övriga villkor i anslagspost 1:5.3. Där framgår att Skolverket 
ska betala ut högst 1 000 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra 
till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den 
utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas 
proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel 
ska fördelas under 2021 och ska användas till insatser i kommunal och enskild 
verksamhet i skolväsendet. 

Fördelning av medel 

1000 000 000 kronor har fördelats proportionerligt utifrån antalet barn och unga i 
åldern 6–19 år i kommunen enligt bilaga 2. 

Utbetalningsplan 
Medlen betalas ut vid två tillfällen under 2021. Hälften av medlen betalas ut i nära 
anslutning till detta beslut. Den andra hälften betalas ut i juni. Utbetalningarna har 
meddelandetexten ”Utbetalning 1 skolmiljarden”, respektive ”Utbetalning 2 
skolmiljarden”. 
 

 

På Skolverkets vägnar 

 Beslut

 2021-01-28
Dnr 2021:283 
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Skolverket Beslut
Dnr 2021:283

 

2 (2) 

Jonas Krantz 

Avdelningschef  Johanna Freed 

   Enhetschef 

 

Nils-Henrik Jansson och Peter Jansson har deltagit i den slutliga handläggningen 
av ärendet. 

Bilagor  

1. Beräkning 

2. Fördelat belopp per kommun 
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Uppföljning av ej verkställda beslut i 
kommunfullmäktige

KS/2021/197
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT

2021-04-27

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)
Louise Stjernquist (L)

Övriga närvarande Fanny Lundqvist (utskottssekreterare)
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)

Sammanträdestid kl 08:45-09:50

Paragrafer §48

JUSTERING
Utsedd att justera Lennart Nilsson (S)

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

Jacob Derefeldt

Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander (M) 

Justerande ………………………………………………
Lennart Nilsson (S)                        

Protokollet justerat den 2021-04-27

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-04-28
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT

2021-04-27

SIGNATUR

 

KS/2021/197
§ 48
Uppföljning av ej verkställda beslut i kommunfullmäktige
Sammanfattning av ärendet  

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2010, § 160, att återrapportering av beslut som 
inte verkställts ska redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträden i två gånger varje år på 
våren samt hösten.

Kommunledningskontoret har granskat samtliga beslut fattade av kommunfullmäktige från den 
27 augusti 2020 till och med den 25 februari 2021.
 
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 14 april 2021,
Kommunledningskontoret, förteckning över ej verkställda beslut fattade av kommunfullmäktige 
den 14 april 2021.

 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner 
att utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att lägga förteckningen över beslut fattade i kommunfullmäktige till handlingarna.

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen

Anslaget nedtages den 2021-05-24
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-14
KS/2021/197

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

Uppföljning av ej verkställda beslut i kommunfullmäktige
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2010, § 160, att återrapportering av beslut som inte 
verkställts ska redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträden i två gånger varje år på våren samt 
hösten. 

Kommunledningskontorets har granskat samtliga beslut fattade av kommunfullmäktige från den 27 
augusti 2020 till och med den 25 februari 2021.

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret, förteckning över ej verkställda beslut fattade av kommunfullmäktige, den 14 
april 2021.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att lägga förteckningen över beslut fattade i kommunfullmäktige till handlingarna.

Herman Crespin
Kommunchef

Jacob Derefeldt
Kommunsekreterare
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UPPFÖLJNING AV EJ VERKSTÄLLDA BESLUT 2020-2021

2020-08-27

Paragraf § 85 Marköverlåtelseavtal för Oskar Andersson

Beslut att godkänna föreslaget marköverlåtelseavtal för fastigheten Sibyllan 1, 

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna 

marköverlåtelseavtalet.

Kommentar Avtalet är inderskrivet av samtliga parter och köpet ska avslutas inom kort av exploateringsavdelningen.

2020-12-17

Paragraf § 134 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över helägda bolag

Beslut att godkänna förslag till bolagsstyrningsrapport och förslag till underlag till 

bolagsstyrningsrapport,

att ålägga de helägda bolagen att i samband med inlämning av dess årsredovisning även överlämna 

underlag till bolagsstyrningsrapport,

att uppdra kommunledningskontorets ekonomiavdelning att uppdatera ägardirektiven med 

information om bolagsstyrningsrapport.

Kommentar Vad gäller Bolagsstyrningsrapporten har samtliga bolag skickat in underlagen. Kommer att 

återrapporteras till kommunstyrelsen i juni 2021.

2020-12-17

Paragraf § 139 Försäljning av del av Fjälastorp 6:3 (Knävlavägen)

Beslut att bemyndiga kommunledningskontoret att stycka av del av Fjälastorp 6:3 till egen fastighet enligt 

bilaga och detaljplan,

att erbjuda Nils Nilsson rätt att för 4 800 000 kronor förvärva del av Fjälastorp 6:3,

att i det fall Nils Nilsson inte vill förvärva del av Fjälastorp 6:3, låta mäklare sälja objektet,

att bemyndiga kommunledningskontoret att utföra försäljningen.

Kommentar Förhandling pågår fortfarande mellan parterna. 

2021-02-25

Paragraf § 14 Borgensram för lån åt Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32

Beslut att Höganäs kommuns borgensram för Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32 är 40 000 000 kr, 

att bemyndiga kommunstyrelsen att teckna sammanlagd borgensram som för egen skuld för 

Fastighets AB Höganäs Kaktusen 32 upplåning intill ett belopp av 40 000 000 kr jämte ränta och 

kostnader.

Kommentar Lånet är inte tagit ännu eftersom för inväntan av den fortsatta exploateringsprocessen.
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Antagande av ny taxa för sotning och 
brandskyddskontroll 2021

KS/2021/210
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT

2021-04-27

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)
Louise Stjernquist (L)

Övriga närvarande Fanny Lundqvist (utskottssekreterare)
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)

Sammanträdestid kl 08:45-09:50

Paragrafer §50

JUSTERING
Utsedd att justera Lennart Nilsson (S)

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

Jacob Derefeldt

Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander (M) 

Justerande ………………………………………………
Lennart Nilsson (S)                        

Protokollet justerat den 2021-04-27

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-04-28
anslagits på kommunens anslagstavla

Page 1 of 3Page 155 of 260



PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT

2021-04-27

SIGNATUR

 

KS/2021/210
§ 50
Antagande av ny taxa för sotning och brandskyddskontroll 2021
Sammanfattning av ärendet  

Enligt kommunens avtal med sotningsföretaget SIMAB ska taxan för sotning och 
brandskyddskontroll årligen revideras med sotningsindex som Sveriges kommuner och 
landstingsförbund tillsammans med Sveriges skorstensfejarmästares riksförbund fastställer.
Årets reglering innebär en minskning av taxan med -1,70 % vid införsel av den nya taxan den 1/6 
2021. Detta beror på den försenade taxa regleringen 2020 som infördes 1 feb 2021.
 
Avtal om sotning och brandskyddskontroll i Höganäs kommun, taxa.
Sotnings och brandskyddskontrolltaxan är fastställd till 478 kr respektive 950 kr per timme exkl. 
moms för 2021. Enligt avtal skall dessa taxor regleras med sotningsindex som är förhandlat till -
1,70 % för införande 1/6 2021. Taxan blir då 470 kr per timme för sotning och 934 kr per timme 
för brandskyddskontroll.

 
 
 
 
 
Tabell 1. Justerat sotningsindex beroende på när det infördes för 2020 och införs för 2021.
 
Beslutsunderlag
Räddningstjänsten, tjänsteskrivelse den 20 april 2021.

 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner 
att utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta den nya taxan för införande den 1 juni 2021.

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen

Införande av 
index

01 nov 
2020

01 dec 
2020

01 jan 
2021

01 feb 
2021

01 mars 
2021

1 april 2021 1,60% 1,09% 0,24% -1,41% -6,06%
1 maj 2021 1,75% 1,18% 0,26% -1,54% -6,61%
1 juni 2021 1,92% 1,30% 0,29% -1,70% -7,27%
1 juli 2021 2,13% 1,45% 0,32% -1,88% -8,08%
1 aug 2021 2,40% 1,63% 0,36% -2,12% -9,08%
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT

2021-04-27

SIGNATUR

 

Anslaget nedtages den 2021-05-24

Page 3 of 3Page 157 of 260



TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-20
KS/2021/210

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

Antagande av ny taxa för sotning och 
brandskyddskontroll 2021
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens avtal med sotningsföretaget SIMAB ska taxan för sotning och brandskyddskontroll 
årligen revideras med sotningsindex som Sveriges kommuner och landstingsförbund tillsammans med 
Sveriges skorstensfejarmästares riksförbund fastställer.
Årets reglering innebär en minskning av taxan med -1,70 % vid införsel av den nya taxan den 1/6 2021. 
Detta beror på den försenade taxa regleringen 2020 som infördes 1 feb 2021.

Beslutsunderlag 
Avtal om sotning och brandskyddskontroll i Höganäs kommun, taxa.
Sotnings och brandskyddskontrolltaxan är fastställd till 478 kr respektive 950 kr per timme exkl. moms för 
2021. Enligt avtal skall dessa taxor regleras med sotningsindex som är förhandlat till -1,70 % för införande 
1/6 2021. Taxan blir då 470 kr per timme för sotning och 934 kr per timme för brandskyddskontroll. 

 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta

att anta den nya taxan för införande den 1 juni 2021.

Lars Scotte
Räddningschef
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Uppföljning av Höganäs kommuns 
folkhälsoprogram

KS/2021/175
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PROTOKOLL
KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT

2021-04-26

SIGNATUR

KS/2021/175
§ 6
Uppföljning av Höganäs kommuns folkhälsoprogram
Sammanfattning av ärendet  
Enligt kommunens folkhälsoprogram 2019-2022, som antogs av kommunfullmäktige den 13 
december 2018 § 126, ska varje förvaltning/nämnd i samband med verksamhetsberättelser, följa 
upp de egna åtgärder/aktiviteter som är kopplade till folkhälsoprogrammets mål. Uppföljningen 
syftar till att synliggöra och driva på kommunens arbete för en bättre folkhälsa.

Uppgifterna har sammanställts av kultur- och fritidsförvaltningen som samordnar kommunens 
folkhälsoarbete. Resultatet ska redovisas genom denna information, till samtliga 
förvaltningar/nämnder och kommunfullmäktige.

Uppföljningen visar att förvaltningarna bedriver ett aktivt folkhälsoarbete. Avvikelser finns dock 
under:

Målområde, ”Det tidiga livets villkor” - Verka för att inrätta en familjecentral i samarbete med 
Region Skåne,

Målområde, ”En jämlik och hälsofrämjande sjuk- och hälsovård” - Utveckla äldrecentral i 
samarbete med Region Skåne,
samt

Målområde, ”Matvanor och fysisk aktivitet” - Främja arbetet för att bli en ”cykelkommun”.

Beslutsunderlag
 Protokollsförslag
 Uppföljning av kommunens folkhälsoplan 2020
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att godkänna uppföljningen av Höganäs kommuns folkhälsoprogram.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att godkänna uppföljningen av Höganäs kommuns folkhälsoprogram.

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNSTYRELSEN

2021-04-19
KS/2021/175

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

UPPFÖLJNING AV HÖGANÄS KOMMUNS 
FOLKHÄLSOPROGRAM 2020
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens folkhälsoprogram 2019-2022, som antogs av kommunfullmäktige den 13 december 
2018 § 126, ska varje förvaltning/nämnd i samband med verksamhetsberättelser, följa upp de egna 
åtgärder/aktiviteter som är kopplade till folkhälsoprogrammets mål. Uppföljningen syftar till att synliggöra 
och driva på kommunens arbete för en bättre folkhälsa.

Uppgifterna har sammanställts av kultur- och fritidsförvaltningen som samordnar kommunens 
folkhälsoarbete. Resultatet ska redovisas genom denna information, till samtliga förvaltningar/nämnder 
och kommunfullmäktige. 

Uppföljningen visar att förvaltningarna bedriver ett aktivt folkhälsoarbete. Avvikelser finns dock under:
 
Målområde, ”Det tidiga livets villkor” - Verka för att inrätta en familjecentral i samarbete med Region 
Skåne, 

Målområde, ”En jämlik och hälsofrämjande sjuk- och hälsovård” -  Utveckla äldrecentral i samarbete med 
Region Skåne, 
samt

Målområde, ”Matvanor och fysisk aktivitet” -  Främja arbetet för att bli en ”cykelkommun”.

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens sammanställning över folkhälsoprogrammet 2020.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna uppföljningen av Höganäs kommuns folkhälsoprogram.

Anneli Sjöborg
Förvaltningschef
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KS/2021/175
§
UPPFÖLJNING AV HÖGANÄS KOMMUNS 
FOLKHÄLSOPROGRAM 2020

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens folkhälsoprogram 2019-2022, som antogs av kommunfullmäktige den 13 december 
2018 § 126, ska varje förvaltning/nämnd i samband med verksamhetsberättelser, följa upp de egna 
åtgärder/aktiviteter som är kopplade till folkhälsoprogrammets mål. Uppföljningen syftar till att synliggöra 
och driva på kommunens arbete för en bättre folkhälsa.

Uppgifterna har sammanställts av kultur- och fritidsförvaltningen som samordnar kommunens 
folkhälsoarbete. Resultatet ska redovisas genom denna information, till samtliga förvaltningar/nämnder 
och kommunfullmäktige. 

Uppföljningen visar att förvaltningarna bedriver ett aktivt folkhälsoarbete. Avvikelser finns dock under:
 
Målområde, ”Det tidiga livets villkor” - Verka för att inrätta en familjecentral i samarbete med Region 
Skåne, 

Målområde, ”En jämlik och hälsofrämjande sjuk- och hälsovård” -  Utveckla äldrecentral i samarbete med 
Region Skåne, 
samt

Målområde, ”Matvanor och fysisk aktivitet” -  Främja arbetet för att bli en ”cykelkommun”.

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens sammanställning över folkhälsoprogrammet 2020.

Ytterligare underlag i ärendet
Klicka här för att skriva ytterligare underlag i ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna uppföljningen av Höganäs kommuns folkhälsoprogram.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
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MÅLOMRÅDE: DET TIDIGA LIVETS VILLKOR   

ÅTGÄRD TIDPLAN  TID ANSVARIG KOSTNAD UPPFÖLJNING

Verka för att inrätta en familjecentral i samarbete med Region Skåne.
Uppföljning 2020
Enligt uppgifter från IFO har politiken inte sagt ja till en familjecentral 
och tidigare har Regionen backat ur.

2019 - 2022 Utbildningsförvaltning, 
socialförvaltning

Inom ram Årligen 

Stärka självkänslan, självförtroendet och den psykiska hälsan hos flickor och pojkar 
genom ett hälsofrämjande arbetssätt i förskola, skola, fritidshem och fritidsgårdar.
Uppföljning 2020
BUF har i slutet av året startat samverkan med nämnda förvaltningar 
och erbjuder bland annat samtal med barn och unga. ”Ung ingång” är 
en öppen mottagning som bland annat riktar sig till ungdomar och deras 
föräldrar där de kan få upp till fem samtal utan registrering i 
socialtjänstens register. Samtalen kan till exempel handla om 
familjesituationen, funderingar kring livet, skolan, oro kring droger eller 
andra bekymmer. Verksamheten har under 2019 varit öppen helgfria 
tisdagar mellan kl. 15-19 på Eric Ruuth Kulturhus. 

Kultur- och fritidsförvaltning har drivit hälsoprojektet ”Starka tjerjer”
som kommer att drivas även 2021. Deltagarna i projektet får prova på 
olika idrotts- och hälsoaktiviteter i anslutning till skoldagen. 
Tyngdpunkten ligger på rörelseglädje, gemenskap och psykisk hälsa.

Tillgänglighetssamordnaren inledde satsningen ”Tillgänglig fritid” under 
året - fritidsaktiviteter för barn, unga och vuxna med 
funktionsnedsättningar. Deltagarna fick prova på segling och judo bland 

2019 -  2022 Utbildningsförvaltning, 
socialförvaltning, kultur- och 
fritidsförvaltning

Med statliga stimulansmedel

Inom ram Årligen 
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annat, men även skapande aktiviteter på Eric Ruuth Kulturhus. 

Uungdomssamordnaren har arbetat lite extra med fokus på framtidstro 
bland kommunens ungdomar, bland annat i samarbete med studie- och 
yrkesvägledare. Inspirationspass och ”framtidsworkshops” har hållits.

Det har också startats en fokusgrupp av ungdomar som samarbetar med 
BUP Skåne, i utvecklingen av digitala verktyg för psykisk hälsa.

Fritidsgårdarna har under året kommit igång med sin satsning på e-
sport, ett viktigt led i att nå ut till fler ungdomar och bejaka olika typer 
av intressen. 

Rtj är behjälplig säkerhetssamordnaren och skolan i samtal med 
ungdomar och klasser angående droger, bränder och andra olyckor. 

MÅLOMRÅDE: KUNSKAPER, KOMPETENSER OCH UTBILDNING   
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ÅTGÄRD TID ANSVARIG KOSTNAD UPPFÖLJNING

Skapa utbildningsinsatser för hälsa och levnadsvanor i skolan samt olika former av 
föräldrastöd.
Uppföljning 2020
Under året har skolpersonal utbildats i drogförebyggande arbete, med 
fokus på att se tecken på droganvädning bland unga. Ett arbete som 
fortsätter 2021. 

Föräldrastödjande insatser i form av informationsbrev och film har 
erbjudits. 

Socialförvaltningen erbjuder olika former av samtal för att stödja 
föräldrar i sin föräldraroll.  BUF samverkar bland annat med 
MVC/BVC och erbjuder föräldrar barn olika former av rådgivande 
samtal.  

Skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska, fältassistenter har erbjudit 
föräldrautbildning/guidning vid särskilda behov.

Utbildningsförvaltningen har genom Gläntans öppna förskola erbjudit 
olika typer av föräldrastöd. Det har erbjudits föräldracoaching samt 
följande föräldrautbildningar; spädbarnsmassage, aktiva 
småbarnsföräldrar, aktivt föräldraskap och aktiva tonårsföräldrar. 

Barn- ungdom- och familjeenheten inom socialförvaltningen erbjuder 

2019 - 2022 Utbildningsförvaltning, 
socialförvaltning, kultur- och 
fritidsförvaltning

Inom ram Årligen 
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enskilda samtal samt föräldragrupper utifrån manualbaserat program 
LTF ( ledarskapsträning för tonårsföräldrar). 

Rtj har utbildat årskurs 8 i brand och brandskyddskunskap.

Utveckla samordning av kommunala utbildningsinsatser, såväl interna som externa.
Uppföljning 2020
Arbetet med ett årshjul är påbörjat.

2019 - 2022 Utbildningsförvaltning, 
socialförvaltning, kultur- och 
fritidsförvaltning i samarbete 
med andra förvaltningar

Inom ram Årligen 

MÅLOMRÅDE:  ARBETE, ARBETSFÖRHÅLLANDEN OCH ARBETSMILJÖ
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ÅTGÄRD TID ANSVARIG KOSTNAD UPPFÖLJNING

Ha fokus på hälsa i arbetslivet vid introduktion och medarbetarsamtal.
Uppföljning 2020 
Vid den individuella introduktion samt på Introduktion för nyanställda (vid 
två tillfällen under året bjuds alla nyanställda) ges information om 
friskvårdspeng samt den nya friskvårdssatningen (gympa, yoga, simning, 
föredrag, spinning, funktionell träning, stavgång) som påbörjades 2019.  
Friskvårdssatningen har varit igång under 2020 men stoppades 
temporärt i början av november.

2019 - 2022 Ledarforum
HR-avdelning

Inom ram Årligen 

Öka kompetens hos arbetsgivare om gott ledarskap, meningsfullhet och delaktighet 
för goda arbetsvillkor.
Uppföljning 2020 
Ledarskapscaféer har erbjudits vid två tillfällen (färre än planerat på 
grund av pandemin).

Arbetsmiljö- samt arbetsrättutbildningar har erbjudits vid fyra tillfällen. 

Under 2019 startade den kommungemensamma ledarskapsutbildningen 
som samtliga chefer deltar i. Totalt deltog 115 chefer, utbildningens 
första del avslutade i oktober 2020. Del 2 startade i november  2020 och 
beräknas pågå till sommaren 2021.

2019 - 2022 Ledarforum
HR-avdelning

Inom ram Årligen 

MÅLOMRÅDE:  INKOMSTER OCH FÖRSÖRJNINGSMÖJLIGHETER

ÅTGÄRD TID ANSVARIG KOSTNAD UPPFÖLJNING

Verka för att etablera en Fritidsbank (som tillhandahåller sport- och 
fritidsutrustning för utlån). Obs, namnet kommer framöver vara Sportbank.
Uppföljning 2020
Etableringen av en sportbank tog fart under 2020 och Sportbanken 
kommer att öppna under mars-april 2021. 

2019 - 2022 Kultur- och 
fritidsförvaltning

Inom ram Årligen 

Främja samverkan mellan olika myndigheter, kommun och näringsliv för att 
minska perioder av sjukskrivning, passivitet och arbetslöshet.
Uppföljning 2020 
Regelbundet har gemensamma träffar anordnats på företag i kommunen 
för att stämma av ev. kompetensbehov samt kartlägga företagens andra 
mellanhavanden med kommunen. Syftet har bland annat varit att få fler 
praktikplatser och lärlingsplatser för arbetslösa.

Kommunala projekt har gjorts i samarbete med Arbetsförmedlingen för 
att minska ungdomsarbetslösheten, exempelvis UngaTTack och Unga i 
jobb.

Medel har avsatts för att kommunen ska anställa fem personer med 
funktionsvariation per år.

Utvecklingscentrum har samordnat det statliga stödet ”extratjänster” 
och anställt xx nya personer under året. 

2019 - 2022 Kommunledningskontorets 
näringslivsavdelning, 

Inom ram Årligen 
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Två Finsamfinansierade projekt har genomförts för att hitta 
arbete/sysselsättning för unga vuxna med någon form av 
neuropsykiatrisk diagnos eller annat arbetsrelaterat hinder.
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MÅLOMRÅDE:  BOENDE OCH NÄRMILJÖ

ÅTGÄRD TID ANSVARIG KOSTNAD UPPFÖLJNING

Planera för trygga miljöer i bostadsutformning och stadsplanering.
Uppföljning 2020
I samband med utvecklingen av Tornlyckanområdet har en grupp 
arbetat med ”trygga miljöer” som en del i utformningen av området.

Träffpunkten Brorsbacke (Storgatan) är en kommunal mötesplats för 
kommunens seniorer. I snitt kommer det 60 personer per dag, ungefär 
1 200-1 250 besökare per månad vilket tyder på ett det finns behov 
för fler mötespunkter för äldre.

Rtj har kartlagt 35 nya fastigheter för att få en bild av säkerheten på 
och vid fastigheten för att kunna göra snabb och säker insats vid en ev 
olycka.   

2019 - 2022 AB Höganäshem,  
samhällsbyggnadsförvaltningen,
teknik- och 
fastighetsförvaltningen

Inom ram Årligen 

Planera och utveckla möjlighet till rekreation- och friluftsliv i närmiljön. 
Uppföljning 2020 
Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar med att bevara och utveckla 
närmijön och naturen i och runt våra samhällen. T.ex. etableringen av 
ett ntarureservat för Ärtan och bönan.

Några av QR-kodslederna ”naturbadspromenader” färdigställdes 
under året, bland annat i Lerbergsskogen och i Ärtan och Bönan. 

2019 - 2022 AB Höganäshem 
samhällsbyggnadsförvaltningen,  
kultur- och fritidsförvaltningen,  

Finasieringen 
hanteras i 
investeringsprojekt 
och befintlig 
driftbudget.

Årligen
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Dessa leder nyttjades mycket under hösten, bland annat i samband 
med Senior Sport Challenge och olika aktiviteter som genomfördes på 
grund av pandemin.
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MÅLOMRÅDE:  LEVNADSVANOR

ÅTGÄRD TIDPLAN ANSVARIG KOSTNAD UPPFÖLJNING

Verka för att tillgängliggöra hälsofrämjande produkter, miljöer och aktiviteter.
Uppföljning 2020 
Byggvarubedömda material med lägst klass gul i våra byggnader 
minimerar emmisionerna i våra byggnader. 

Eric Ruuth, fritidsgårdarna samt vid kommunala evenemang erbjuder 
vegetariska alternativ.

2019 - 2022 Utbildningsförvaltningen,
kultur- och 
fritidsförvaltningen, teknik- 
och fastighetsförvaltningen

Inom ram Årligen

Verka för att begränsa tillgängligheten till hälsoskadliga produkter.
Uppföljning 2020 
Inom samtliga verksamheter inom socialförvaltningen utförs städningen  
med miljövänliga produkter enligt upphandlat avtal. 

Inom verksamheten barn, ungdom och familjeenheten har alla gamla 
plastmattor blivit utbytta under 2020, ventilationen är justerad och det 
har genomförts en storsanering av alla lokaler och material i hela 
verksamheten såsom textilier, leksaker, möbler etc. från 
mikroorganismer.

Genom det alkohol- och drogförebyggande arbetet verkar vi för att 
begränsa tillgången till alkohol och tobak bland minderåriga, samt 
tillgången till narkotika och dopningspreparat för samtliga. Detta sker 

2019 - 2022 Samtliga förvaltningar Inom ram Årligen
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genom tillsynsverksamhet, nära samverkan mellan lokal polis, fältare, 
säkerhetsanvarig och ungdomssamordnare samt riktade insatser av olika 
slag. 
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MÅLOMRÅDE:  KONTROLL, INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET

ÅTGÄRD TIDPLAN ANSVARIG KOSTNAD UPPFÖLJNING

Utveckla och förädla alternativa mötesplatser utifrån dialog.
Uppföljning 2020 
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt  med att förbättra och 
utveckla dialogverktyren i samhällsbyggnadsproccen.  Bland annt har 
man börjat använda VR (virtual reality) för att visa olika nya 
byggprojekt.

Aktivitetsstråket har utvecklats med en ny aktivitet varje år 
(samhällsbyggnads- och kultur- och fritidsförvaltningen). Under 2020 
förbättrades skyltning och fler bänkar placerades ut.

Storgatan är under utveckling. Möjlighet  har införts för att chatta 
direkt via www.hoganas.se (kommunikationsavdelningen).

Träffpunkten Brorsbacke (Storgatan) är en kommunal mötesplats för 
kommunens seniorer.

Ungdomssamordnaren har i samverkan med andra förvaltningar haft 
dialog med barn och ungdomar inför lovprogram, 
skolavslutningsfestival, samhällsplanering med mera.

2019 - 2022 Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
kultur- och fritidsförvaltningen,  
kommunikationsavdelningen

Finasieringen 
sköts inom 
projektbudgeten 
alternativt 
driftbudgeten.   

Årligen
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Under sommarmånaderna öppnades en bygglekplats vid skejtparken, 
en kreativ mötesplats för barn och ungdomar. Detta i samarbete 
mellan samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen 
och Utvecklingscentrum. 

Ett nytt ungdomsråd startades upp under hösten - ett forum där 
kommunens ungdomar kan vara med och påverka och tycka till. 

Stärka möjligheterna för invånarna att få reellt inflytande över sin vardag och sitt 
dagliga liv och stimulera till ett mer aktivt medborgarskap.
Uppföljning 2020 
Socialförvaltningen har tagit fram en vård- och omsorgsplan för 2020-
2023 på uppdrag av socialnämnden. Under framtagande av planen har 
det förts medborgardialog och workshops med deltagare inom KPR 
och KFR där de har givits möjlighet att bidra med tankar och idéer om 
vad som gör dem till trygga och självsständiga medborgare. I planen 
beskrivs de områden som särskilt behöver prioriteras. Ett av de 
prioriterade områdena är digitalisering och välfärdteknik. Genom ökad 
digitalisering och välfärdteknik ökar den enskildes möjlighet till 
inflytande, delaktighet och stimulerar till ett mer aktivit 
medborgarskap. 

Socialförvaltningen har tagit fram drygt tjugo e-tjänster som direkt 
riktar sig till kommuninvånare, brukare och anhöriga inom 
socialförvaltningen och Höganäs Omsorg AB vilket bidrar till 
förenklad tillgänglighet.

2019 - 2022 Samtliga förvaltningar Inom ram Årligen 
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Kommunens ungdomar har möjlighet att lämna synpunkter och idéer 
på olika områden inom ramen för kommunens verksamhet. En rad 
olika inflytandeforum finns; skolornas elevråd, speedmöten på 
fritidsgårdarna, studiebesök i stadshuset för alla åttondeklassare samt 
delaktighetsworkshop för elevråd och politiker. Under hösten startades 
också ett nytt ungdomsråd. Vidare finns möjlighet att önska 
lovaktiviteter och påverka utformningen av skolavslutningsfestivalen 
Summerkick. 

Trygghetsvandringar i skolmiljöerna är också ett påverkansforum för 
ungdomarna, där de ofta kan se konkreta resultat.
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MÅLOMRÅDE:  EN JÄMLIK OCH HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅTGÄRD TIDPLAN ANSVARIG KOSTNAD UPPFÖLJNING

Utveckla samverkan och fler samarbeten med Region Skåne.
Uppföljning 2020
Socialförvaltningen och HOAB samverkar och samarbetar med Region 
Skåne på flera olika plan.

Lokal samverkan sker med primärvården inom kommunen.

Regional samverkan både gällande vuxenpsykiatrin samt kring missbruk 
sker genom rgelbundna samverkansmöten mellan kommunen och 
regionen. 

Samverkan sker vid utskrivning från slutenvård av personer som har 
kommunala insatser samt kring personer med missbruk eller med 
psykiatrisk problematik. 

Samverkan på delregional nivå genom vårdsamverkan och på regional 
nivå genom avtal som till exempel hälso-  och sjukvårdsavtalet. Det 
finns också en förvaltningsgrupp som samverkar kring Mina Planer. Det 
är upprättade avtal som reglerar samverkan.

Ungdomssamordnaren inledde ett samarbete med BUP Skåne under 
året, med fokus på digitala verktyg för psykisk hälsa. Syftet är att 

2019 - 2022 Samtliga förvaltningar Inom ram Årligen
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ungdomar ska vara delaktiga i utvecklingen av dessa digitala verktyg. 
Närmare 20 ungdomar deltog vid inledande workshops på temat och 
bidrog med synpunkter och idéer. Samarbetet fortsätter under 2021.
Utveckla äldrecentral i samarbete med Region Skåne.
Uppföljning 2020
Det har inte utvecklats någon äldrecentral i samarbete med Region 
Skåne.

2019 - 2022 Socialförvaltningen
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MÅLOMRÅDE: MATVANOR OCH FYSISK AKTIVITET   

DELMÅL TIDPLAN ANSVARIG KOSTNAD UPPFÖLJNING

Utveckla förutsättningarna för att barn och unga, på ett tryggt och säkert sätt, själva 
kan ta sig till och från skolan och fritidsaktiviteter. 
Uppföljning 2020
Trygghetsvandringar genomfördes under året, som ett samarbete mellan 
samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunledningskontoret och kultur- 
och fritidsförvaltningen. Barnens synpunkter kring trygga och otrygga 
miljöer ledde till flera förbättringar. 

2019 - 2022 Samhällsbyggnadsförvaltning
en, teknik- och 
fastighetsförvaltningen,  
kultur- och 
fritidsförvaltningen

Inom ram Årligen

Utveckla fysisk aktivitet före och efter skoldagen.
Uppföljning 2020 
Projektet ”Starka tjejer” fortlöpte under 2020 med cirka 20 deltagare i 
åldern 13-15 år. Syftet är att väcka intresse för olika idrotter och 
hälsoaktiviteter, samt att stötta dessa tjejer i att ”hitta sin grej” och på så 
sätt nå bättre hälsa. 

Tillgänglighetssamordnaren inledde satsningen ”Tillgänglig fritid” under 
året - fritidsaktiviteter för barn, unga och vuxna med 
funktionsnedsättningar. Deltagarna fick prova på segling och judo bland 
annat, men även skapande aktiviteter på Eric Ruuth Kulturhus. 

Under 2020 gjordes Senior Sportskolan om till ”Senior Sport 
Challenge” på grund av pandemin. Olika typer av hälsoaktiviteter 
genomfördes varje vecka – och deltagarantalet sköt i höjden! Minst 150 

2019 - 2022 Utbildningsförvaltningen,
kultur- och 
fritidsförvaltningen

Inom ram

Med stöd av 
statliga 
stimulansmedel

Årligen

Page 179 of 260



17 (17)

     

HÖGANÄS KOMMUN

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

seniorer deltog i Senior Sport Challenge som blev en succé. Ett koncept 
som fortsätter även under 2021. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har också genomfört en Fysisk-
aktivitet-på recept-skola för personer som lider av psykisk ohälsa.

Tre Sommaridrottsskolor har genomförts under sommarlovet.

Främja arbetet för att bli en ”cykelkommun”.
Uppföljning 2020 
Under året har 0 cykelpumpar monterats på tre nya platser.

2019 - 2022 Samhällsbyggnadsförvaltning
en, teknik- och 
fastighetsförvaltningen

Inom ram Årligen

Erbjuda hälsosamma alternativ i kommunens verksamheter och vid kommunala 
arrangemang.
Uppföljning 2020 
Måltider serveras i skola, förskola och inom äldreomsorgen enligt 
Livsverkets rekommendationer.

I skolan serveras det två olika rätter att välja på varje dag, varav 
alternativ två är en fullvärdig vegetarisk rätt. Det erbjuds alltid 
salladsbuffé.

Eric Ruuth, fritidsgårdarna samt vid kommunala evenemang erbjuds 
hälsosamma alternativ. Inom äldreomsorgen serveras det två rätter, 
varav alternativ två är samma måndag-tisdag, onsdag-torsdag, fredag-
söndag.

2019 - 2022 Utbildningsförvaltningen,
 kultur- och 
fritidsförvaltningen, teknik- 
och fastighetsförvaltningen

Inom ram Årligen
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PROTOKOLL
KS KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTT

2021-04-26

SIGNATUR

KS/2020/153
§ 7
Svar på motion angående utsmyckning av det offentliga rummet
Sammanfattning av ärendet  
I kommunallagen 4 kap. 16 § finns rätten för fullmäktiges ledamöter att väcka motioner reglerad. 
Motionsrätten tillkommer enskilda ledamöter och inte ett parti.

Sixten Paulsson och Leif Löwegren inkom den 3 mars 2020 med förslagen att all större 
utsmyckning ska underställas invånarna samt att beslutsordningen ska ses över.

Även konst är
Konst i offentlig miljö kan sätta fokus på en plats, ge estetiska upplevelser, stimulera till samtal 
och ge möjlighet till reflektion. Konsten kan bryta invanda mönster, skapa debatt, ifrågasätta och 
ge platser nya dimensioner. Uttrycken kan vara varierade, materialen olika och konstnärerna 
utsedda för att öka bredden på influenser till samhället. Nya arbetsmetoder och arbetsätt för 
konstnärerna förutsätter flexibla
processer.

Beslutsunderlag
 Motion angående utsmyckning av det offentliga rummet
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att avslå motionen.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att avslå motionen.
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HÖGANÄS KOMMUN
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SVAR PÅ MOTION ANGÅENDE UTSMYCKNING AV DET 
OFFENTLIGA RUMMET
Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen 4 kap. 16 § finns rätten för fullmäktiges ledamöter att väcka motioner reglerad. 

Sixten Paulsson (SD) och Leif Löwegren (SD) inkom den 3 mars 2020 med förslagen att all större 
utsmyckning ska underställas invånarna samt att beslutsordningen för hur offentlig konst ska upphandlas 
ska ses över. 

Konst i offentlig miljö ska sätta fokus på en plats, ge estetiska upplevelser, stimulera till samtal och ge 
möjlighet till reflektion. Konsten kan bryta invanda mönster, skapa debatt, ifrågasätta och ge platser nya 
dimensioner.

1. All större utsmyckning ska underställas invånarna När myndigheter inom stat, kommuner och landsting 
samt kommunala eller statliga bolag eller styrelser ska köpa något gör de en offentlig upphandling. Även 
inköp av konst eller beställning av konstutsmyckningar  är föremål för offentlig upphandling. Det finns 
lagar och regler för hur en offentlig upphandling av konst ska gå till. Att specifik och professionell 
kompetens ska finnas vid varje utsmyckning är ett krav, men att engagera allmänheten gör vi ofta och 
gärna. 

Just nu arbetar vi med en offentlig utsmyckning på Vikenskolan och då är skolpersonal och elever 
engagerade. När den pågående tävlingen om att konstutsmycka tio elskåp ska avgöras, kommer 
allmänheten få rösta på förslagen. Men det slutgiltiga beslutet måste fattas av en jury eller grupp som också 
tar ett ansvar för helheten.

2. Beslutsordningen för hur offentlig konst ska upphandlas 
Konstinköp under 100 000 kronor hanteras av kultur- och fritidsutskottet, beslutsordningen för inköp 
över 100 000 kronor, hanteras av kommunstyrelsen genom beslut hur avkastningen från ´G. W. 
Nymbergs fond för Höganäs stad` ska användas.

Beslutsunderlag 
Sixten Paulsson (SD) och Leif Löwegren (SD), Motion angående utsmyckning av offentliga rum.den 3 
mars 2020.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att avslå motionen.

Anneli Sjöborg
Förvaltningschef
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT

2020-04-28

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)
Fredrik Eljin (KD)
Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Sammanträdestid kl 08:45-11:50

Paragrafer §56

JUSTERING
Utsedd att justera Lennart Nisson (S)

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

Isabelle Henningsson

Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander (M) 

Justerande ………………………………………………
Lennart Nisson (S)                        

Protokollet justerat den 2020-05-04

Tillkännagivandet av justeringen har den  2020-05-05
anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT

2020-04-28

SIGNATUR

 

KS/2020/153
§ 56
Anmälan om remitterad motion angående utsmyckning av 
offentliga rum
Sammanfattning av ärendet  

Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars, § 35, att remittera motionen angående utsmyckning 
av offentliga rum i Höganäs kommun, inkommen den 3 mars 2020, till kommunstyrelsen för 
beredning.
 
Beslutsunderlag
Sixten Paulsson (SD) och Leif Löwegren (SD): Motion angående utsmyckning av offentliga rum i 
Höganäs kommun, inkommen den 3 mars 2020.

 
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner 
att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
 
att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att utarbeta yttrande över inkommen motion senast 
den 8 januari 2021.

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen

Anslaget nedtages den 2020-05-29
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2020-05-12

SIGNATUR

 

NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Peter Schölander (M) (ordförande)

Ulf Molin (C) (vice ordförande)
Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande)
Anders Ståhl (M)
Lars Linderot (M)
Göran Bengtsson (M)
Anna Larsson (M)
Fredrik Eljin (KD)
Kerstin Björkäng Wirehed (S)
Louise Stjernquist (L)
Johan Ingvarson (MP)
Bertil Ziegler (M)  ersätter Judith Melin (M)
Barbara Struglics Bogs (KD)  ersätter Leif Löwegren (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Gertrud Greén (C)
Katarina Sandén (C)
Reinhold Knutsson (S)

Övriga närvarande Herman Crespin (kommunchef)
Isabelle Henningsson (ärendesamordnare)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)

Sammanträdestid kl 15:00-16:20

Paragrafer §105

JUSTERING
Utsedd att justera Lars Linderot (M)

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

Isabelle Henningsson

Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander (M) 

Justerande ………………………………………………
Lars Linderot (M)                        

Protokollet justerat den 2020-05-19

Tillkännagivandet av justeringen har den  2020-05-19
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2020-05-12

SIGNATUR

 

anslagits på kommunens anslagstavla
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PROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

2020-05-12

SIGNATUR

 

KS/2020/153
§ 105
Anmälan om remitterad motion angående utsmyckning av 
offentliga rum
Sammanfattning av ärendet  

Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars, § 35, att remittera motionen angående utsmyckning 
av offentliga rum i Höganäs kommun, inkommen den 3 mars 2020, till kommunstyrelsen för 
beredning.
 
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet, beslut den 28 april 2020, § 56,
Kommunfullmäktige, beslut den 26 mars 2020, § 35,
Sixten Paulsson (SD) och Leif Löwegren (SD): Motion angående utsmyckning av offentliga rum i 
Höganäs kommun, inkommen den 3 mars 2020.

 
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
 
att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att utarbeta yttrande över inkommen motion senast 
den 8 januari 2021.

Beslutet ska skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen

Anslaget nedtages den 2020-06-12
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Redovisning av beslut fattade i kommunstyrelsens 
utskott samt i kommunfullmäktige
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT

2021-04-27

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)
Louise Stjernquist (L)

Övriga närvarande Dino Krcic (exploateringsansvarig) §44
Fanny Lundqvist (utskottssekreterare)
Herman Crespin (kommunchef)
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Margareta Engkvist Björkenhall (chef för teknik- och 
fastighetsförvaltningen) §§45-46
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)
Pär Ragvald (stadsmiljöchef) §43
Anette CH Nilsson (projektledare) §43

Sammanträdestid kl 08:45-09:50

Paragrafer §§42-54

JUSTERING
Utsedd att justera Lennart Nilsson (S)

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

Jacob Derefeldt

Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander (M) 

Justerande ………………………………………………
Lennart Nilsson (S)                        

Protokollet justerat den 2021-04-27

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-04-28
anslagits på kommunens anslagstavla

Anslaget nedtages den 2021-05-24
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT

2021-04-27

SIGNATUR

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§ 42 Direktupphandling av kapitalförvaltning till G.W Nymbergs stiftelse för Höganäs 

stad
§ 43 Ombyggnad av Storgatan, etapp 3
§ 44 Upphandling av entreprenad för etapp i Vikens Hage

§ 45 Svar på motion angående ökad trygghet och säkerhet av vattenleveranser i Höganäs 
kommun

§ 46 Svar på motion angående resecentrum i Höganäs
§ 47 Uppföljning av motioner
§ 48 Uppföljning av ej verkställda beslut i kommunfullmäktige
§ 49 Fördelning av statsbidrag, den så kallade extra skolmiljarden
§ 50 Antagande av ny taxa för sotning och brandskyddskontroll 2021
§ 51 Anmälningar för kännedom
§ 52 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 53 Arbetsutskotts informationsärenden
§ 54 Deltagande på lika villkor
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT

2021-04-27

SIGNATUR

 

KS/2021/123
§ 42
Direktupphandling av kapitalförvaltning till G.W Nymbergs 
stiftelse för Höganäs stad
Sammanfattning av ärendet  
Kommunledningskontoret upphandlar kapitalförvaltare för G.W Nymbergs stiftelse för Höganäs stad. 
Portföljen förvaltas idag diskretionär av en förvaltare och marknadsvärdet uppgår till cirka 114 
miljoner (den 31 mars 2021). Målsättningen är att bevara det reala värdet av det förvaltade kapitalet 
samtidigt som en jämn utdelning lämnas över tid. I september 2021 går nuvarande avtal ut och därav 
upphandlas tjänsten på nytt.

Leverantören ska kunna leverera en helhetstjänst, det vill säga placering och förvaltning av kapital, 
löpande redovisning, bokslut samt upprättande av årsredovisning. Placering ska göras i enlighet med 
placeringspolicy för stiftelsen.

Tilldelning av avtal görs till det anbud som uppfyller samtliga ställda krav och erbjuder det ekonomiskt 
mest fördelaktiga anbudet på grunden pris.

Upphandlingen genomförs enligt reglerna för direktupphandling.
 
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 7 april 2021,
Kommunledningskontoret, placeringspolicy för G.W Nymbergs stiftelse för Höganäs stad, den 13 maj 
2014,
Kommunledningskontoret, förfrågningsunderlag för upphandling, den 7 april 2021,
Kommunledningskontoret, personuppgiftsavtal för upphandlingen.
 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
 
att uppdra åt ekonomiavdelningen att genomföra direktupphandlingen och fatta beslut enligt gällande 
delegationsordning.

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT

2021-04-27

SIGNATUR

 

KS/2017/285
§ 43
Ombyggnad av Storgatan, etapp 3
Sammanfattning av ärendet  
Upphandling av entreprenör och genomförande av ombyggnad av Storgatan, Höganäs.
Storgatan, från Triangelplatsen till Strandgatan, kommer att göras mer tillgänglig, trafiksäker och bidra 
till en levande stadskärna. Nu är det dags för etapp 3 som är den sista etappen i detta projekt.

Gatan går från att vara en plats prioriterad för transport till att vara en plats där uppehåll och samvaro 
prioriteras genom att smalna av körytan, bredda gångytor och att möblera gaturummet för uppehåll.
För att dämpa tempo på gatan, men samtidigt ha kvar bra framkomlighet för alla fordonsslag blir 
hastigheten 30 km/tim. Det är samma hastighet som på Storgatan etapp 2 och Köpmansgatan. 
Korsningen med Köpmansgatan blir en förlängning av gångfartsområdet från etapp 1, så att det knyter 
ihop vägarna på ett trafikvänligt sätt.

Det kommer att finnas lika många parkeringsplatser som tidigare och flexbussen kommer att kvar med 
hållplatser på båda sidor. För att underlätta för cyklister anläggs det en separat cykelväg från 
Strandgatan och upp till Väpnaregatan. Denna anknyter till fortsatt cykling mot Folkparken och 
Långarödsvägen.

Även i denna etapp blir det marktegel på gångytor och asfalt på körytor och cykelbana, som i etapp 2. 
Korsningen med Strandgatan byggs om och Kvickbadets entré rustas upp. Marktegel kommer att 
läggas på gångytor längs hela Storgatan och en bit ner mot Kvickbadet. Marktegel upphandlades i 
samband med etapp 1 som option och ingår alltså inte i denna upphandling.

Gatubelysning på södra sidan blir samma typ som finns på Järnvägsgatan för att ge en bra belysning åt 
trafiken. På norra sidan blir det den nya lyktan som finns på resten av nya Storgatan. Den trevliga 
gatubelysningen följer med ner över Strandgatan mot Kvickbadet och tillsammans med markteglet 
binder det ihop Storgatan-city med Kvickbadet-hamnen.

Bänkar kommer att placeras ut och nya cykelställ placeras vid entrén till Kvickbadet. Det anläggs 
planteringsbäddar med växter som tål det tuffa klimatet som är i en hårdgjord miljö, med periodvis 
starka vindar. Även i denna etapp kommer vi att byta ut huvudvattenledningar med tillhörande serviser 
och anlägga en ny tryckspillvattenledning. Detta arbete kommer att gå ner på Strandgatan och en bit 
norrut.

Etapp 3 är planerad att påbörjas hösten 2021. Entreprenör handlas upp nu under våren och 
ombyggnaden beräknas vara slutförd i juni 2022.

Arbetsområdet för Storgatan etapp 3 är mellan Långarödsvägen/Köpmansgatan, över korsningen med 
Strandgatan och en bit ner på gångvägen mot Kvickbadet. Arbetsområdet är ca 5000 kvm.
 
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 9 april 2021.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planering och utrustningsplan 103L1001 den 8 april 2021,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planering och utrustningsplan 103L1002 den 8 april 2021.
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT

2021-04-27

SIGNATUR

 

Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag för ombyggnad av Storgatan etapp 3,

att uppdra åt stadsmiljöavdelningen att genomföra upphandling av entreprenaden för etapp 3 enligt 
förfrågningsunderlag samt att skiva entreprenadavtal med vinnaren av upphandlingen,

att uppdra åt stadsmiljöavdelningen att ansvara för genomförandet av ombyggnaden av Storgatan 
etapp 3.

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT

2021-04-27

SIGNATUR

 

KS/2017/477
§ 44
Upphandling av entreprenad för etapp i Vikens Hage
Sammanfattning av ärendet  
Vikens hage är ett bostadsprojekt i Viken som i dagsläget fortlöper som planerat. Enligt 
exploateringsavtal delades området i två etapper. Den allmänna platsmarken i etapp 1 skulle projekteras 
och byggas ut av Höganäs kommun (21200-1165) men bekostas av kommen och exploatörerna enligt 
en i avtalen bestämd fördelning. För etapp 2 gällde att exploatören själv skulle projektera och bygga ut 
samt bekosta allt själv.

Eftersom exploatören hörde av sig till Höganäs kommun och förklarade att de hellre vill att 
kommunen projekterar och bygger ut men att de skulle bekosta allt skrevs ett tilläggsavtal, 
planutskottets beslut den 12 december 2017 § 75.

Nu är det dags att upphandla en entreprenör för Vikens Hage etapp 2.
 
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 9 april 2021,
Förfrågningsunderlag för utbyggnad av etapp 2 i Vikens Hage,
Bilaga till förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenad i Vikens Hage.
 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
 
att bemyndiga kommunledningskontoret att upphandla entreprenör för utbyggnad av allmän platsmark 
i Vikens Hage, etapp 2.

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT

2021-04-27

SIGNATUR

 

KS/2020/71
§ 45
Svar på motion angående ökad trygghet och säkerhet av 
vattenleveranser i Höganäs kommun
Sammanfattning av ärendet  
Motion har inkommit från Anna hedbrant och Gertrud Greén (Centerpartiet) den 29 januari 2020. 
Motionärerna yrkar att väcka förslag hos Sydvatten AB om att genomföra ett pilotprojekt för avsaltat 
havsvatten för att trygga vattenförsörjningen till befolkningen i Höganäs kommun samt att Höganäs 
kommun ställer sig positiv till att anvisa en adekvat plats för en produktionsanläggning om Sydvatten 
finner det lämpligt att etablera en dylik produktionsanläggning i Höganäs kommun.
 
Yttrande
Teknik- och fastighetsförvaltningens bedömning är att en avsaltningsanläggning inte är enkelt att 
placera i kommunen. En avsaltningsanläggning är energikrävande och producerar ett miljöfarligt avfall 
som måste omhändertas. Nedan följer några frågeställningar att ta hänsyn till vid placering av en 
avsaltningsanläggning.
 
Placering
Placeringen av en avsaltningsanläggning bör vara i närheten av kommunens stora vattenledningar som 
finns vid Vikens vattenverk, Mjöhult eller vid Brännerigatan.
En ledning får då dras från havet till anläggningen. Alternativt kan man göra tvärt om dvs placera 
anläggningen vid havet och dra en ledning därifrån till en stor vattenledning i kommunen.
Oavsett placering kommer ledningsdragningen till eller från anläggningen kosta ca 10 000 kr/m.
 
Energiförbrukning
En avsaltningsanläggning som har kapacitet att försörja hela Höganäs kommun kommer att behöva 30-
40 000 kWh el per dygn.
 
Avfall
En avsaltningsanläggning producerar en stor mängs avfall i form av salt, partiklar och alger som finns i 
havsvattnet. Detta måste omhändertas. Det blir stora mängder då det obehandlat är i låga 
koncentrationer. En reningsanläggning kan byggas för att koncentrera avfallet så att det blir mindre 
mängder. Avfallet är sedan att klassa som farligt avfall.
 
Sydvattens pågående arbete för att säkerställa dricksvattenförsörjningen
Teknik- och fastighetsavdelningen gör bedömningen att frågan om framtida behov av dricksvatten 
finns på agendan hos Sydvatten. Sydvattens har en FoU-avdelning med syftet att främja företagets 
dricksvattenproduktion och branschen som helhet. Sedan 2014 bedrivs forskningen i bolaget Sweden 
Water Research (SWR), Sydvattens, VA SYD:s och NSVA:s gemensamma forskningsbolag med säte 
på Ideon i Lund. Bland SWR:s forskningsområden finns förbättrat skydd av råvattentäkter, ökad 
råvattenkvalitet, utveckling inom vattenberedning och dricksvattendistribution samt 
forskningskommunikation med omvärlden och andra vattenintressenter.
 
De olika forsknings- och utvecklingsprojekten syftar till långsiktigt värdeskapande kunskap om vatten i 
samhällsbyggandet. Medlen för att nå dit är att forska, utveckla, utbilda och nätverka. I juni 2019 
presenterade Sydvatten rapporten: Klimatsäkert vatten – hur räcker vattnet till allas behov och vem ska 
se till att det räcker? Rapporten är ett lösningsförslag för Sveriges vattenförvaltning på nationell, 
regional och kommunal nivå.
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Beslutsunderlag
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 14 april 2021,
Anna Hedbrant och Gertrud Green (C): Motion För ökad trygghet och säkerhet av vattenleveranser i 
Höganäs kommun, inkommen den 29 januari 2020.
 
Förslag till beslut
Ulf Molin (C) yrkar att motionen ska anses vara besvarad samt att närliggande kommuner ska 
kontaktas i denna fråga.
 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer Ulf Molins (C) yrkande under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
 
att motionen ska anses vara besvarad. 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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KS/2019/1023
§ 46
Svar på motion angående resecentrum i Höganäs
Sammanfattning av ärendet  
Motion har inkommit från Johan Ingvarsson, Barbro Stigsdotter samt Göran Lock, (Miljöpartiet de 
gröna) den 19 december 2019. Motionärerna yrkar att Höganäs kommun utreder möjligheterna till och 
kostnaderna för ett komplett resecentrum (dvs. med uppvärmd väntsal, toaletter och goda 
parkeringsmöjligheter för cyklar) kombinerat med andra verksamheter som exempelvis mötesplatser 
för föreningslivet och kommuninvånarna, kommunens servicecenter, ny gymnasieskola och 
restaurang/café.
 
Yttrande
Teknik- och fastighetsförvaltningen gör bedömningen att det i dagsläget finns ett fungerande 
resecentrum med de satsningar som gjorts tillsammans med Skånetrafiken genom att bygga om 
busstorget, ny uppvärmd väntkur, digitaliserade hållplatsskyltar och nya planteringar och bänkar på 
platsen. Därutöver finns nu en helt ny tillgänglighetsanpassad toalett samt kiosk med möjligheter till att 
köpa dricka och enklare maträtter. I satsningen ingår också fler cykelparkeringar, både på platsen samt 
på andra sidan gatan vid stadshuset. För att underlätta pendling med kollektivtrafik har 30 nya 
parkeringsplatser tillkommit bakom stationshuset.
Tilläggas kan att flera försök tidigare gjorts för att få in intressenter från näringslivet med intresse av 
driva någon typ av café/servering samt väntsal. Det fanns då ingen intressent som såg en möjlighet att 
driva verksamheten med lönsamhet.
 
Ett resecenter i den omfattning som motionärerna yrkar, dvs kombinerat med ny gymnasieskola och 
nya mötesplatser med restaurang, café-verksamhet kan lämpligen utredas i det fall det fattas beslut om 
att en ny gymnasieskola ska byggas i de centrala delarna av Höganäs.
 
Beslutsunderlag
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 14 april 2021,
Johan Ingvarsson, Barbro Stigsdotter samt Göran Lock, (Miljöpartiet de gröna) den 19 december 2019.
 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
 
att avslå motionen.

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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KS/2021/179
§ 47
Uppföljning av motioner
Sammanfattning av ärendet  
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen ska en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år 
från det motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som 
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva 
motionen från vidare handläggning.

Kommunledningskontoret har upprättat en förteckning över samtliga motioner som inte tidigare är 
redovisade eller slutbehandlade. De motioner som är tidigare är återrapporterade samt beslutade av 
kommunfullmäktige finns inte kvar i uppföljning.
 
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 1 april 2021,
Kommunledningskontoret, uppföljning av motioner den 14 april 2021.
 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att lägga uppföljning av motioner daterad den 14 april 2021 till handlingarna.

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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KS/2021/197
§ 48
Uppföljning av ej verkställda beslut i kommunfullmäktige
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2010, § 160, att återrapportering av beslut som inte 
verkställts ska redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträden i två gånger varje år på våren samt 
hösten.

Kommunledningskontoret har granskat samtliga beslut fattade av kommunfullmäktige från den 27 
augusti 2020 till och med den 25 februari 2021.
 
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 14 april 2021,
Kommunledningskontoret, förteckning över ej verkställda beslut fattade av kommunfullmäktige den 
14 april 2021.
 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att lägga förteckningen över beslut fattade i kommunfullmäktige till handlingarna.

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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KS/2021/206
§ 49
Fördelning av statsbidrag, den så kallade extra skolmiljarden
Sammanfattning av ärendet  
För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade regeringen under hösten att 
förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor under 2021. Syftet med tillskottet är 
att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever, 
inklusive elever på vuxenutbildning, får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Höganäs 
kommun erhåller drygt 2,7 miljoner kronor för 2021. Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella 
behov hur medlen ska fördelas. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis inom 
förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. Kommunernas bidrag till enskilda 
huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till 
den egna verksamheten av motsvarande slag.

Efter dialog med ekonomichef, förvaltningschef för vuxenutbildningen samt tillförordnad 
utbildningschef har ett förslag på fördelning av statsbidraget mellan nämnderna tagits fram. Förslaget 
bygger på en fördelning av antalet elever, årskurs 7-9, inom utbildningsnämnden samt antalet årsplatser 
inom vuxenutbildningen inklusive prognos på det ökade antalet som vuxenutbildningen fått med 
anledning av pandemin. I volym fördelas bidraget med 80 % till utbildningsnämnden samt 20 % till 
kommunstyrelsen och vuxenutbildningen. Förslaget innebär att vuxenutbildningen tilldelas 550 tkr och 
utbildningsnämnden drygt 2 200 tkr. Kommunledningskontoret föreslår att aktuella resurser som 
tilldelas kommunstyrelsen fördelas till vuxenutbildningen vid kommunledningskontorets 
näringslivsavdelning. Åtgärder ska vidtas i verksamheterna för att säkerställa elevers måluppfyllelse och 
vidta insatser för att minimera effekter av pandemin.
 
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 19 april 2021,
Beslut om utbetalning för tillfällig förstärkning, statligt stöd till skolväsendet från Skolverket inklusive 
bilaga med fördelning.
 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att fördela statsbidraget enligt den framräknade volymfördelningen där utbildningsnämnden tilldelas 80 
% och kommunstyrelsen tilldelas 20 %,

att aktuella resurser som tilldelas kommunstyrelsen fördelas till vuxenutbildningen vid 
kommunledningskontorets näringslivsavdelning.
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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KS/2021/210
§ 50
Antagande av ny taxa för sotning och brandskyddskontroll 2021
Sammanfattning av ärendet  
Enligt kommunens avtal med sotningsföretaget SIMAB ska taxan för sotning och brandskyddskontroll 
årligen revideras med sotningsindex som Sveriges kommuner och landstingsförbund tillsammans med 
Sveriges skorstensfejarmästares riksförbund fastställer.
Årets reglering innebär en minskning av taxan med -1,70 % vid införsel av den nya taxan den 1/6 
2021. Detta beror på den försenade taxa regleringen 2020 som infördes 1 feb 2021.
 
Avtal om sotning och brandskyddskontroll i Höganäs kommun, taxa.
Sotnings och brandskyddskontrolltaxan är fastställd till 478 kr respektive 950 kr per timme exkl. moms 
för 2021. Enligt avtal skall dessa taxor regleras med sotningsindex som är förhandlat till -1,70 % för 
införande 1/6 2021. Taxan blir då 470 kr per timme för sotning och 934 kr per timme för 
brandskyddskontroll.

 Tabell 1. Justerat sotningsindex beroende på när det infördes för 2020 och införs för 2021.
 
Beslutsunderlag
Räddningstjänsten, tjänsteskrivelse den 20 april 2021.
 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta den nya taxan för införande den 1 juni 2021.

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen

Införande av 
index

01 nov 
2020

01 dec 
2020

01 jan 
2021

01 feb 
2021

01 mars 
2021

1 april 2021 1,60% 1,09% 0,24% -1,41% -6,06%
1 maj 2021 1,75% 1,18% 0,26% -1,54% -6,61%
1 juni 2021 1,92% 1,30% 0,29% -1,70% -7,27%
1 juli 2021 2,13% 1,45% 0,32% -1,88% -8,08%
1 aug 2021 2,40% 1,63% 0,36% -2,12% -9,08%
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§ 51
Anmälningar för kännedom
 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
 
att lägga följande anmälningar till handlingarna:

Anmälningar
 KS/2021/193-1  Protokoll Extra Bolagsstämma. 2021-01-29. NSR AB
 KS/2021/193-2  Protokoll. Extra Bolagsstämma. 2021-01-29. Vera Park Circularity AB
 KS/2021/193-3  Protokoll - Extra Bolagsstämma - NSR AB & Vera Park Circularity AB - 
Pga nytt Ägardirektiv - 2021-01-29
 KS/2020/198-28  Mötesanteckningar ägarsamråd 8 april 2021
 KS/2020/198-29  Mötesanteckningar ägarsamråd 8 april 2021
 KS/2021/92-9  Protokoll BRÅ 21-04-06
 KS/2021/209-1  Kallelse till NSR AB årsstämma 2021
 KS/2021/209-2  Årsstämma NSR AB - 7 maj 2021 - kallelse och bilagor
 KS/2021/209-3  Årsstämma NSR AB - 7 maj 2021 - kallelse och bilagor
 KS/2021/209-4  Årsstämma NSR AB - 7 maj 2021 - kallelse och bilagor
 KS/2021/209-5  Årsstämma NSR AB - 7 maj 2021 - kallelse och bilagor
 KS/2021/209-6  Årsstämma NSR AB - 7 maj 2021 - kallelse och bilagor
 KS/2021/209-7  Årsstämma NSR AB - 7 maj 2021 - kallelse och bilagor
 KS/2021/209-8  Årsstämma NSR AB - 7 maj 2021 - kallelse och bilagor
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§ 52
Redovisning av delegeringsbeslut
 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
 
att lägga följande delegeringsbeslut till handlingarna:

Delegeringsbeslut
 KS/2020/452-12  Ordförandebeslut angående utvecklande av grunder i mål nr M 1664-21
 KS/2021/176-1  Delegationsbeslut angående eldningsförbud 2021 i Höganäs kommun 2021
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KS/2021/23
§ 53
Arbetsutskotts informationsärenden
Sammanfattning av ärendet  
Kommunchef Herman Crespin rådgör med arbetsutskottet med anledning av den uppkomna debatten 
av placeringen av kulturhus/bibliotek. Han undrar hur de förtroendevalda anser att arbetet ska fortgå. 
Peter Schölander (M), Ulf Molin (C), Lennart Nilsson (S), Fredrik Eljin (KD) och Louise Stjernquist 
(L) anser att det påbörjade arbetet ska fortskrida enligt kommunfullmäktiges beslut.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutet ska skickas till 
Kommunchef Herman Crespin
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§ 54
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.
 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar enhetligt
 
att alla ledamöter anses sig ha deltagit på sammanträdet på lika villkor.
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NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Peter Schölander (M) (ordförande)

Gustaf Wingårdh (M) (vice ordförande)
Ulf Molin (C)
Lennart Nilsson (S)
Lars Linderot (M)

Ej tjänstgörande ersättare Anders Ståhl (M)
Ann-Britt Strufve (M)

Övriga närvarande Arash Borhan (trafikplanerare) §27
Dino Krcic (exploateringsansvarig) §26
Emil Sydvart (exploateringsingenjör) §28
Emma Lindman (planarkitekt) §28
Fanny Lundqvist (utskottssekreterare)
Gulistan Batak (plan- och bygglovschef) §§28-30
Herman Crespin (kommunchef) §§28-30
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Jacob von Post (chef för samhällsbyggnadsförvaltningen) §§28-30
Johanna Augustsson (planarkitekt) §§24-25
Karl Rüter (exploateringschef)
Milma Rantamäki Danielsson (planarkitekt) §26

Sammanträdestid kl 13:30-14:15

Paragrafer §§24-30

JUSTERING
Utsedd att justera Ulf Molin (C)

UNDERSKRIFTER
Sekreterare ………………………………………………
Jacob Derefeldt

Ordförande ………………………………………………
Peter Schölander (M) 

Justerande ………………………………………………
Ulf Molin (C)                        

Protokollet justerat den 2021-04-28

Tillkännagivandet av justeringen har den        2021-04-28
anslagits på kommunens anslagstavla

Anslaget nedtages den                 2021-05-24
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§ 24 Ändring av del av detaljplan för kv. Sibyllan m.fl, inför granskning, i Höganäs, 

Höganäs kommun
§ 25 Ändring av del av detaljplan vid området vid Nabben, inför samråd
§ 26 Yttrande på samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040

§ 27 Avgränsningssamråd för miljöbedömning av regional transportinfrastrukturplan 
2022-2033 alt 2037

§ 28 Ansökan om planbesked för fastigheten Flundrarp 4:51 och Flundrarp 4:52 intill 
Semestervägen i Arild

§ 29 Markanvisning till Peab i Viken Centrum, Viken 127:1
§ 30 Deltagande på lika villkor
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KS/2019/189
§ 24
Ändring av del av detaljplan för kv. Sibyllan m.fl, inför 
granskning, i Höganäs, Höganäs kommun
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade den 12 februari 2019 § 36, att uppdra planavdelningen att genomföra 
planprocess för Sibyllan 1.

Fastigheten Sibyllan 1 förvärvades av Höganäs kommun under 2018. Under 2019 anordnade Höganäs 
kommun en markanvisningstävling, för att hitta en lämplig framtida användning av fastigheten. 3Etage 
fastighets AB vann tävlingen med verksamhetsidén att skapa ett dynamiskt kvarter bestående av 
bokaler samt behålla den äldre hörnfastigheten. Syftet är att den förslagna verksamheten och 
utformningen av byggnationen stärker och utvecklar stadskärnan och området kring Magasin 36.

Planprocessen föreslås genomföras med standard planförfarande.
 
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 14 april 2021.
Plankarta, upprättat den 11 februari 2021,
Planbeskrivning, upprättat den 11 februari 2021,
Undersökning om betydande miljöpåverkan, den 11 februari 2021.
 
Planprocessen
Samrådsförslag, upprättat den 11 februari 2021, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 23 
februari 2021, § 7.
Undersökning om betydande miljökonsekvensbeskrivning, den 11 februari 20201, § 7.
Samråd genomfördes mellan den 15 mars och 5 april 2021.
 
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 godkänna upprättad samrådsredogörelse, daterad den 15 april 2021,

att godkänna förslag till ändring av del av detaljplan för kv. Sibyllan m.fl. i Höganäs stad,
Höganäs kommun, inför granskning, daterad den 15 april 2012.

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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KS/2020/352
§ 25
Ändring av del av detaljplan vid området vid Nabben, inför 
samråd
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade den 11 november 2019, att uppdra åt plan- och bygglovsavdelningen att 
genomföra planprocess för Flundrarp 12:7 med ett beräknat antagande under andra kvartalet 2021.

Syfte med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av en ekonomibyggnad med ändamål 
för garage och höloft samt om/tillbyggnad av bostadshuset.

Planprocessen planeras genomföras med standard planförfarande.
 
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 12 april 2021.
Plankarta, upprättat den 11 februari 2021,
Planbeskrivning, upprättat den 11 februari 2021,
Undersökning om betydande miljöpåverkan, den 11 februari 2021.
 
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 godkänna förslag till ändring av del av detaljplan vid Nabben i Skäret, Höganäs kommun, inför 
samråd, 15 april 2021,

att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan, 15 april 2021.

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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KS/2020/632
§ 26
Yttrande på samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-
2040
Sammanfattning av ärendet  
Samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040 har inkommit från Region Skåne den 1 
december år 2020.

Under 2019 inledde Region Skåne arbetet med att ta fram en regionplan för Skåne utifrån ett nytt 
uppdrag i 7 kap. plan- och bygglag (2010:900). Tillsammans med Skånes kommuner och andra aktörer 
har ett antal dialogmöten och träffar genomförts för att arbeta fram förslaget till regionplan och 
arbetssätt. Förslaget bygger vidare på Strukturbild för Skåne och det samarbete som finns i Skåne inom 
fysisk planering sedan 2005. Regionplanen utgör underlag för fortsatt dialog kring Skånes utveckling 
med fokus på fysisk planering. Samrådshandlingen är ett förslag på regionplan och hur samarbetet 
kring fysisk planering kan vidareutvecklas i Skåne. Med denna samrådsperiod önskar Region Skåne att 
alla berörda aktörer inkommer med synpunkter gällande både innehåll och arbetssätt, för att 
gemensamt skapa bästa möjliga utveckling för ett sömlöst Skåne för skåningarna.

Familjen Helsingborg har sammanställt ett gemensamt yttrande. Det har också tagits fram ett tillägg 
med kommunspecifika synpunkter.
 
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 9 april 2021,
Region Skåne, Missiv till samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022-2040 den 1 december 2020,
Familjen Helsingborg, yttrande på Regionplan för Skåne 2022-2040 den 9 april 2021,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tillägg med kommunspecifika synpunkter den 15 april 2021.
 
Planprocessen
Protokollet från kommunstyrelsen behöver direktjusteras.
 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att ställa sig bakom Familjen Helsingborgs yttrande,

att godkänna tillägget med kommunspecifika synpunkter.

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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KS/2021/199
§ 27
Avgränsningssamråd för miljöbedömning av regional 
transportinfrastrukturplan 2022-2033 alt 2037
Sammanfattning av ärendet  
Region Skåne har inkommit med ett samrådsunderlag för miljöbedömning av den kommande regionala 
transportinfrastrukturplanen. Just nu pågår arbetet med att ta fram nya långsiktiga planer för 
transportinfrastruktur, för perioden 2022-2033 alt 2037. Arbetet involverar både den nationella 
transportplanen och länsplaner för regional transportinfrastruktur (RTI-plan). Region Skåne har i 
uppdrag att ta fram en ny RTI-plan och kommer i samband med det arbetet att även upprätta en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kopplat till planen.

Den aktuella avgränsningen görs i syfte att hitta en inriktning för miljöbedömning och 
miljökonsekvensbeskrivning där RTI-planen har störst möjlighet att påverka. I samrådsunderlaget som 
Höganäs kommun har tagit del av framgår det att miljökonsekvensbeskrivningen är uppdelad i olika 
fokusområden (klimat, hälsa, landskap och trafiksäkerhet). Under varje fokusområde finns det ett antal 
kriterier som miljökonsekvensbeskrivningen kommer att baseras på. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
föreslår att Höganäs kommun ställer sig bakom Region Skånes förslag på kriterier.
 
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 9 april 2021,
Regionala utvecklingsnämnden, skrivelse den 11 mars 2021.
 
Förslag till beslut
Ulf Molin (C) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.

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 inte framföra några synpunkter till Region Skåne.

Beslutet ska skickas till
Region Skåne
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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KS/2020/639
§ 28
Ansökan om planbesked för fastigheten Flundrarp 4:51 och 
Flundrarp 4:52 intill Semestervägen i Arild
Sammanfattning av ärendet  
Fastighetsägaren till Flundrarp 4:51 och Flundrarp 4:52, har den 24 februari 2021 inkommit till 
kommunen med ansökan om planbesked.

Syftet med ansökan är att kunna uppföra fyra stycken enfamiljshus på fastigheterna.

Plan- och bygglovsavdelningen bedömer att de negativa konsekvenserna med planansökan väger över 
de positiva med motivering att det strider mot gällande översiktsplan, ligger utanför sammanhållen 
bebyggelse, ingår inte i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, berörda riksintressen 
riskerar att påverkas negativt och ytan är i dagsläget uppodlad jordbruksmark. Om den föreslagna 
bebyggelsen får ett positivt planbesked kan det bli ett föredöme för vidare ansökningar från enskilda 
intressenter om att bygga i området. Detta strider mot kommunens intentioner för Arilds utveckling 
enligt Höganäs kommuns gällande översiktsplan.
 
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 8 april 2021,
Plan- och bygglovsavdelningen, Planutredning för Flundrarp 4:51 och 4:52, upprättad den 15 april 
2021,
Beställarens ansökan om planbesked, Ansökan om planbesked för Flundrarp 4:51 och 4:52.
 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att ge avslag till ansökan om planbesked på fastigheterna Flundrarp 4:51 och Flundrarp 4:52.
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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KS/2020/537
§ 29
Markanvisning till Peab i Viken Centrum, Viken 127:1
Sammanfattning av ärendet  
Kommunen gick ut med en markanvisningstävling för Viken Centrum (fastigheten Viken 127:1) den 
16 november 2020. Tävlingsbidragen skulle vara kommunen tillhanda senast den 18 januari 2021. 
Tävlingen avser att möjliggöra trygghetsboenden och centrumverksamhet. Kommunstyrelsen beslutade 
den 9 mars 2021 att utse Peab till vinnare av tävlingen. Detta markanvisningsavtal formaliserar beslut 
om tilldelning enligt Kommunstyrelsens beslut.

Förslag till markanvisningsavtal har utarbetats tillsammans med Peab Fastighetsutveckling Syd AB 
(556699-8430). Avtalet innebär att byggherren ska uppföra byggnader för trygghetsbostäder, 
centrumverksamhet samt samhällsservice utifrån byggherrens förslag till utformning.
 
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 9 april 2021,
Markanvisningsavtal för Viken 127:1.
 
Beslutsgång
Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
utskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna förslag till markanvisningsavtal med Peab Markutveckling AB (556949-4437),
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet.

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen

Page 8 of 9Page 216 of 260



PROTOKOLL
KS PLANUTSKOTT

2021-04-27

SIGNATUR

 

§ 30
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
Planutskottet beslutar enhetligt
 
att alla ledamöter anses sig ha deltagit på sammanträdet på lika villkor.
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NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Anders Ståhl (M) (ordförande)

Fredrik Eljin (KD) (vice ordförande)
Reinhold Knutsson (S)
Helena Svensson (M)  ersätter Margareta Widell (M)
Göran Lock (MP)

Sammanträdestid kl 16:00-18:00

Paragrafer §§6-8

JUSTERING
Utsedd att justera Fredrik Eljin (KD)

Tid och plats Höganäs bibliotek, 2021-04-28 00:00

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

Emma Nilsson

Ordförande ………………………………………………
Anders Ståhl (M) 

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

Protokollet justerat den

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-04-29
anslagits på kommunens anslagstavla

Anslaget nedtaget den 2021-05-31
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§ 6 Uppföljning av Höganäs kommuns folkhälsoprogram
§ 7 Svar på motion angående utsmyckning av det offentliga rummet
§ 8 Kultur- och fritidsutskottets informations- och anmälningsärenden
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KS/2021/175
§ 6
Uppföljning av Höganäs kommuns folkhälsoprogram
Sammanfattning av ärendet  

Enligt kommunens folkhälsoprogram 2019-2022, som antogs av kommunfullmäktige den 13 
december 2018 § 126, ska varje förvaltning/nämnd i samband med verksamhetsberättelser, följa 
upp de egna åtgärder/aktiviteter som är kopplade till folkhälsoprogrammets mål. Uppföljningen 
syftar till att synliggöra och driva på kommunens arbete för en bättre folkhälsa.

Uppgifterna har sammanställts av kultur- och fritidsförvaltningen som samordnar kommunens 
folkhälsoarbete. Resultatet ska redovisas genom denna information, till samtliga 
förvaltningar/nämnder och kommunfullmäktige.

Uppföljningen visar att förvaltningarna bedriver ett aktivt folkhälsoarbete. Avvikelser finns dock 
under:

Målområde, ”Det tidiga livets villkor” - Verka för att inrätta en familjecentral i samarbete med 
Region Skåne,

Målområde, ”En jämlik och hälsofrämjande sjuk- och hälsovård” - Utveckla äldrecentral i 
samarbete med Region Skåne,
samt

Målområde, ”Matvanor och fysisk aktivitet” - Främja arbetet för att bli en ”cykelkommun”.

Beslutsunderlag
 Protokollsförslag
 Uppföljning av kommunens folkhälsoplan 2020
 Uppföljning, folkhälsoprogram 2020

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att godkänna uppföljningen av Höganäs kommuns folkhälsoprogram.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att godkänna uppföljningen av Höganäs kommuns folkhälsoprogram.

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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KS/2020/153
§ 7
Svar på motion angående utsmyckning av det offentliga rummet
Sammanfattning av ärendet  

I kommunallagen 4 kap. 16 § finns rätten för fullmäktiges ledamöter att väcka motioner reglerad. 
Motionsrätten tillkommer enskilda ledamöter och inte ett parti.

Sixten Paulsson och Leif Löwegren inkom den 3 mars 2020 med förslagen att all större 
utsmyckning ska underställas invånarna samt att beslutsordningen ska ses över.

Även konst är
Konst i offentlig miljö kan sätta fokus på en plats, ge estetiska upplevelser, stimulera till samtal 
och ge möjlighet till reflektion. Konsten kan bryta invanda mönster, skapa debatt, ifrågasätta och 
ge platser nya dimensioner. Uttrycken kan vara varierade, materialen olika och konstnärerna 
utsedda för att öka bredden på influenser till samhället. Nya arbetsmetoder och arbetsätt för 
konstnärerna förutsätter flexibla
processer.

Beslutsunderlag
 Motion angående utsmyckning av det offentliga rummet
 Protokollsutdrag KS 2020-05-12 §105 KS Anmälan om remitterad motion angående utsmyckning 

av offentliga rum
 Protokollsutdrag KSAU 2020-04-28 §56 KSAU Anmälan om remitterad motion angående 

utsmyckning av offentliga rum
 Motion angående utsmyckning av offentliga rum

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att avslå motionen.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta

att avslå motionen.
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KS/2021/203
§ 8
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 projekten nytt Kulturhus och ny Gymnastik- 
och rackethall.

Förvaltningschefen informerar även om yttranden, bidragsansökningar och delegationsbeslut.

Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsutskottets information- och anmälningsärenden
 Delegationsbeslut, ansökan från Mölle golfklubb
 Mölle Golfklubb - Ansökan om föreningsstöd
 Program Hälsoveckan v 20.
 Affisch samtalsgrupp Rädda Barnen
 Var med och utveckla Mötesplats Snäckan

Förslag till beslut
Kultur- och fritidsutskottet beslutar
att lägga redovisad information till handlingarna

Beslut
Kultur- och fritidsutskottet beslutar
att lägga redovisad information till handlingarna

Beslutet ska skickas till 
-
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NÄRVARANDE
Beslutande ledamöter Gustaf Wingårdh (M) (ordförande)

Gertrud Greén (C) (vice ordförande)
Wivi-Anne Broberg (S) (2:e vice ordförande)
Peter Schölander (M)
Anders Ståhl (M)
Pia Möller (M) §§ 20-32
Lars Linderot (M)
Marie Tidedal (M) §§ 20-31
Göran Bengtsson (M)
Judith Melin (M)
Ingemar Narheim (M)
Solweig Stjernvall (M)
Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M)
Bo Caperman (M) §§ 20-21, 23-38
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)
Gabriella Andersson (S)
Reinhold Knutsson (S)
Carola Persson (S)
Peter Graff (S)
Emma Wennerholm (V)
Johan Ingvarson (MP)
Göran Lock (MP)
Christian Johansson (SD)
Ingemar Idegård (SD)
Louise Stjernquist (L)
Ros-Mari Paulsson (L)
Ulrika Adsersen (L)
Mira Gerxhaliu (M) ersätter Petér Kovács (M)
Fredrik Walderyd (M) ersätter Olof Suneson (M)
Lina Östergren (M) §22 ersätter Bo Caperman (M) pga jäv
Charlotte Lewenhaupt (M) §§32-38 ersätter Marie Tidedal (M)
Ann-Margreth Larsson (S) ersätter Anneli Eriksson (S)
Liselott Hansson Malmsten (MP) ersätter Barbro Stigsdotter (MP)

Ej tjänstgörande ersättare Lina Östergren (M) §§20-21, §§23-38
Bertil Ziegler (M)
Charlotte Lewenhaupt (M) §§20-31
Kjell-Arne Greén (C)
Mikael Stjernquist (L)
Kerstin Björkäng Wirehed (S)
Gary Paulsson (S)  
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Övriga närvarande Jacob Derefeldt (kommunsekreterare)
Niklas Åkerström Fogelmark (kanslichef)
Mats White (Jais arkitekter) §22

Sammanträdestid kl 18:30-21:20

Paragrafer §§20-38

JUSTERING
Utsedd att justera Anna Larsson (M) med Margareta Widell (M) som ersättare

Göran Lock (MP) med Reinhold Knutsson (S) som ersättare

Tid och plats Kommunledningskontoret, 2021-04-13

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

Jacob Derefeldt

Ordförande ………………………………………………
Gustaf Wingårdh (M) §§ 20-25, 27-38

Ordförande 2 ………………………………………………
Wivi-Anne Broberg (S) § 26

Justerande ………………………………………………
Anna Larsson (M) med Margareta Widell (M) som ersättare                        

Justerande ………………………………………………
Göran Lock (MP) med Reinhold Knutsson (S) som ersättare                        

Tillkännagivandet av justeringen har den  2021-04-14
anslagits på kommunens anslagstavla

Anslaget nedtages den 2021-05-10
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§ 20 Fastställande av ärendelistan
§ 21 Fyllnadsval
§ 22 Placering av nytt kulturhus/bibliotek
§ 23 Godkännande av årsredovisning 2020 för Höganäs kommun
§ 24 Revisionsberättelse för 2020

§ 25 Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 exklusive kommunstyrelsen samt 
bygg- och miljönämnden

§ 26 Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 för kommunstyrelsen samt bygg- 
och miljönämnden

§ 27 Godkännande av uppföljning av Intern kontroll 2020 Höganäs kommun
§ 28 Utveckling av Höganäs hamnområde
§ 29 Ny båt- och husbilsuppställningsplats inom Höganäs hamn
§ 30 Modell för avgifter avseende omvårdnad, hemsjukvård och rehab
§ 31 Uppdaterat stadsmiljöprogram

§ 32 Antagande av ändring av del av detaljplan för del Sundstorget m.m (Hajen 14) i 
Höganäs, Höganäs kommun

§ 33 Försäljning av Rubinen 7 (Hultaboskolan)
§ 34 Riktlinjer för varuexponering samt riktlinjer för uteserveringar
§ 35 Utökad borgensram för Sydvatten AB
§ 36 Ändringar i de lokala ordningsföreskrifterna
§ 37 Delegation av beslutanderätt enligt covid-19-lagen
§ 38 Deltagande på lika villkor
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§ 20
Fastställande av ärendelistan
 
Förslag till beslut 
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ärendelistan.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att fastställa ärendelistan.
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§ 21
Fyllnadsval
Sammanfattning av ärendet
Fyllnadsval behöver förrättas efter kommunfullmäktiges beslut den 28 januari 2021 § 3 att bordlägga 
ersättare till Syskonen Möllers stiftelse efter Ann-Christine Rydell (C)
 
Beslutsgång
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer sitt egna förslag till beslut under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att välja Ulf Holmqvist (opol.) till ny ersättare för Syskonen Möllers stiftelse efter Ann-Christine Rydell 
(C).

Beslutet ska skickas till
Syskonen Möllers Stiftelse
Ulf Holmqvist
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KS/2014/219
§ 22
Placering av nytt kulturhus/bibliotek
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslöt den 28 februari 2019 § 10 att fastställa bibliotekets nuvarande lokalisering 
som aktuell plats för utveckling av ett nytt bibliotek/kulturhus i Höganäs kommun samt uppdrog åt 
kommunstyrelsen att snarast ge förslag på utformning och gestaltning för ett nytt bibliotek/kulturhus.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommunledningskontoret föreslår att kommunen nu tillsammans med SBB seriöst undersöker 
förutsättningarna för att utveckla ett nytt bibliotek/kulturhus på fastigheterna Thor 15 och Höganäs 
36:16. Som grund för det arbetet har ett optionsavtal mellan kommunen och SBB tagits fram. Avtalet 
innebär att kommunen ska ta fram systemhandlingar för projektet och att parterna var för sig utifrån 
dessa systemhandlingar räknar fram ett förslag till nytt bibliotek/kulturhus innebärande att, antingen 
förvärvar kommunen fastigheten och bygger ett nytt bibliotek/kulturhus i egen regi, eller att SBB 
genomför projektet och hyr det till kommunen för en period av 20 år. Det är viktigt att notera att 
kommunen ensidigt beslutar om vilket av ovanstående alternativ som kommunen väljer att gå vidare 
med.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, beslut den 9 mars 2021, § 37,
Kommunstyrelsen, beslut den 9 mars 2021, § 54,
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 10 februari 2021,
Teknik- och fastighetsförvaltningen, optionsavtal den 25 januari 2021,
Jais arkitekter, skiss Thor 15, den 26 januari 2021.
 
Jäv
Bo Caperman (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Lina Östergren (M) ersätter i hans ställe.
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Förslag till beslut
Peter Schölander (M), Lennart Nilsson (S), Emma Wennerholm (V), Fredrik Eljin (KD), Johan 
Ingvarson (MP) och Ulf Molin (C) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut.
 
Christian Johansson (SD) och Louise Stjernquist (L) yrkar att ärendet återremitteras för att ta fram fler 
förslag på placeringar av kulturhus med fokus på Övre Höganäs.
 
Beslutsgång - angående Christian Johanssons (SD) och Louise Stjernquists (L) yrkande om återremiss.
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer yrkandena om återremiss under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandena.
 
Omröstning begärs.
Ledamöterna godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att avslå yrkandena om återremiss.
Nej-röst för bifall till yrkandena om återremiss.
 
Omröstningsresultat
Med 33 ja-röster för avslag och 5 nej-röster för bifall beslutar kommunfullmäktige att avslå yrkandena 
om återremiss.
 
Beslutsgång - angående kommunstyrelsens förslag
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

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

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna optionsavtalet,

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

Reservationer
Louise Stjernquist (L) och Christian Johansson (SD) reserverar sig mot att avslå yrkandena om 
återremiss.

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknik- och fastighetsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kommunledningskontoret (ekonomiavdelningen)
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Voteringslista: §22
Ärende: Placering av nytt kulturhus/bibliotek,  KS/2014/219

Voteringslist(or)
Christian Johanssons (SD) och Louise Stjernquists (L) yrkande om återremiss

Ledamot Ja Nej Avstår
Gustaf Wingårdh (M), ordförande X
Gertrud Greén (C), vice ordförande X
Wivi-Anne Broberg (S), 2:e vice ordförande X
Peter Schölander (M), ledamot X
Anders Ståhl (M), ledamot X
Pia Möller (M), ledamot X
Lars Linderot (M), ledamot X
Marie Tidedal (M), ledamot X
Göran Bengtsson (M), ledamot X
Judith Melin (M), ledamot X
Ingemar Narheim (M), ledamot X
Solweig Stjernvall (M), ledamot X
Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M), ledamot X
Anna Larsson (M), ledamot X
Margareta Widell (M), ledamot X
Gunilla Tengvall (M), ledamot X
Ulf Molin (C), ledamot X
Anna Hedbrant (C), ledamot X
Barbara Struglics Bogs (KD), ledamot X
Fredrik Eljin (KD), ledamot X
Lennart Nilsson (S), ledamot X
Gabriella Andersson (S), ledamot X
Reinhold Knutsson (S), ledamot X
Carola Persson (S), ledamot X
Peter Graff (S), ledamot X
Emma Wennerholm (V), ledamot X
Johan Ingvarson (MP), ledamot X
Göran Lock (MP), ledamot X
Christian Johansson (SD), ledamot X
Ingemar Idegård (SD), ledamot X
Louise Stjernquist (L), ledamot X
Ros-Mari Paulsson (L), ledamot X
Ulrika Adsersen (L), ledamot X
Mira Gerxhaliu (M), ersättare X
Fredrik Walderyd (M), ersättare X
Lina Östergren (M), ersättare X
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Gary Paulsson (S), ersättare X
Liselott Hansson Malmsten (MP), ersättare X
Resultat 33 5 0
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KS/2020/567
§ 23
Godkännande av årsredovisning 2020 för Höganäs kommun
Sammanfattning av ärendet  
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har sammanställt bokslut och årsredovisning för 2020. 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning som gäller från och med räkenskapsåret 2020 och rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning som är normerande organ på området.

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

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

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

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

Den omfattande analys och utredning som gjorts av exploateringsredovisningen innebär att 
kommunen från och med räkenskapsåret 2020 följer gällande lagstiftning och normering gällande 
hantering och exploateringsinkomster och –utgifter. Förutom att eget kapital stärkts under året genom 
intäktsföring av inkomster i projekten resulterar utredningen i att exploateringsenheten behöver ett 
ramtillskott på 3,4 mnkr för att täcka driftkostnader i verksamheten.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, beslut den 9 mars 2021, § 29,
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 4 februari 2021,
Kommunledningskontoret, årsredovisning för 2020.
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Förslag till beslut
Peter Schölander (M), Lennart Nilsson (S), Louise Stjernquist (L), Fredrik Eljin (KD), Ulf Molin (C) 
och Johan Ingvarson (MP) yrkar bifall yrkar till kommunstyrelsen förslag till beslut.
 
Beslutsgång
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Höganäs kommuns årsredovisning för 2020,

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

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder
Samtliga kommunala bolag
Höganäs kommuns revisorer
Kommunledningskontoret (ekonomiavdelningen)

Page 10 of 31Page 234 of 260



PROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE

2021-03-25

SIGNATUR

 

KS/2021/159
§ 24
Revisionsberättelse för 2020
Sammanfattning av ärendet  
Kommunens revisorer har lämnat revisionsberättelse och redogörelse för revisionens verksamhet 2020.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar
samt enskilda ledamöter i dessa organ. Vidare tillstyrker revisionen att kommunens årsredovisning
godkänns.
 
Beslutsunderlag
Revisionens revisionsberättelse och redogörelse för år 2020, inkommen den 16 mars 2021.
 
Beslutsgång
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att lägga revisionsberättelsen för 2020 till handlingarna.

Beslutet ska skickas till 
Höganäs kommuns revisorer
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KS/2020/567
§ 25
Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 exklusive 
kommunstyrelsen samt bygg- och miljönämnden
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige har att besluta om ansvarsfrihet för kommunens nämnder samt styrelse enligt 
kommunallagens 5 kapitel § 1 med flera.

Kommunens revisorer har tillstyrkt ansvarsfrihet för ledamöter i styrelse och nämnder.
 
Jäv 
Det antecknas att de fullmäktigeledamöter och tjänstgörande ersättare som tillika varit ledamöter eller 
ersättare i nämnd år 2020 inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet för respektive nämnd.
 
Förslag till beslut
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja samtliga nämnder 
exklusive kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden samt de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ ansvarsfrihet för räkenskaper och förvaltning år 2020.
 
Beslutsgång
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

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

Beslutet ska skickas till 
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Höganäs kommuns revisorer
Kommunledningskontoret (ekonomiavdelningen)
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KS/2020/567
§ 26
Fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 för 
kommunstyrelsen samt bygg- och miljönämnden
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige har att besluta om ansvarsfrihet för kommunens nämnder samt styrelse enligt 
kommunallagens 5 kapitel § 1 med flera.

Kommunens revisorer har tillstyrkt ansvarsfrihet för ledamöter i styrelse och nämnder.
 
Jäv 
Gustaf Wingårdh (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Ingen ersätter. 2:e vice ordförande Wivi-
Anne Broberg (S) tjänstgör som ordförande.
 
Det antecknas att de fullmäktigeledamöter och tjänstgörande ersättare som tillika varit ledamöter eller 
ersättare i nämnderna år 2020 inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet för respektive nämnd.
 
Förslag till beslut
Tjänstgörande ordförande Wivi-Anne Broberg (S) föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja 
kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ 
ansvarsfrihet för räkenskaper och förvaltning år 2020.
 
Beslutsgång
Tjänstgörande ordförande Wivi-Anne Broberg (S) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

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

Beslutet ska skickas till 
Bygg- och miljönämnden
Kommunstyrelsen
Höganäs kommuns revisorer
Kommunledningskontoret (ekonomiavdelningen)
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KS/2020/579
§ 27
Godkännande av uppföljning av Intern kontroll 2020 Höganäs 
kommun
Sammanfattning av ärendet  
Kommunens nämnder och helägda bolag är ansvariga för den interna kontrollen inom sina respektive 
områden. Samtliga nämnder och bolag har genomfört uppföljning av 2020 års interna kontrollplan och 
rapporterat detta. Uppföljning har även gjorts av de risker som markerades för direktåtgärd i risk- och 
väsentlighetsanalysen för 2020. I rapporteringen inkluderas även av de förbättringsåtgärder som 
föreslogs för de avvikelser konstaterade i 2019 års uppföljning.

Totalt har 71 kontroller gjorts under 2020, där den största delen visar resultat utan avvikelser. Bland 
annat visar överförmyndarnämndens uppföljning på att rutinerna för hur gode män sörjer för 
huvudmannens person följs och att risken att något missas är liten. Andra exempel visar att 
Höganäshem förväntade investeringsstöd har erhållits och, att bygg och miljönämndens registrering 
och diarieföring sköts korrekt.

11 kontroller har visat på avvikelser. Exempel på detta är kontroll av att det lämnats in registerutdrag 
från belastningsregistret som utbildningsförvaltningen gjort. Stickprovskontroll har visat avvikelser då 
det saknats information om att intyg har tagits emot i systemet. På samtliga kontroller som visar 
avvikelser har förbättringsåtgärder vidtagits och kommer följas upp under 2021.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, beslut den 9 mars 2021, § 30,
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 8 februari 2021,
Kommunledningskontoret, rapport uppföljning av intern kontrollplan 2020,
Kommunledningskontoret, rapport uppföljning av förbättringsåtgärder och direktåtgärder 2020.
 
Beslutsgång
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

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

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder
Kommunledningskontoret (ekonomiavdelningen)
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KS/2017/650
§ 28
Utveckling av Höganäs hamnområde
Sammanfattning av ärendet  
1.1 BAKGRUND
Höganäs hamnområde med både marina och citybeach har ett unikt läge i direkt anslutning till 
stadskärnan. Med sitt strategiska läge utgör Höganäs hamnområde en viktig pusselbit i Höganäs 
centrum och i att utveckla Höganäs och Kullabygden som en starkare destination året runt.

I maj 2014 genomfördes en folkomröstning om utbyggnad av bostäder och hotell i hamnen. Förslaget 
röstades emot med svag majoritet. Efter folkomröstningen låg frågan vilande ett tag men under 2017 
och 2018 genomfördes medborgardialoger om hur Höganäs hamn kan utvecklas med fokus på 
kommuninvånare, turister och båtliv. Det finns många åsikter om hamnen och hur denna ska utvecklas 
i framtiden men som helhet gav medborgardialogen ändå ett stöd för en försiktig utveckling av 
hamnområdet - flertalet menar att hamnen inte används fullt ut och är positiva till byggande, så länge 
det inte blir för högt eller stort. Många värnar om att hamnen fortsatt ska kännas pittoresk och 
charmig.
 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2018 § 33 om riktlinjer för hamnområdets utveckling:

• Hamnen som en del av staden och bygden - Hamnen är idag en av kommunens främsta 
besöksattraktioner för såväl kommuninvånare som externa besökare. Utvecklingen av hamnen är 
därför i framtiden en nyckelfaktor i kommunens ambition att växla upp upplevelsenäringen. 
Utvecklingen av denna måste dels handla om att skapa ett attraktivt område, dels hur hamnen ska bidra 
till och skapa förutsättningar för besöksnäringen, företagen och invånarna i hela kommunen att 
utvecklas.

• Koppla samman stad och hamn - Trots de korta fysiska avstånden kan hamnområdet idag uppfattas 
som isolerat och avsides. Öka tillgängligheten till hamnområdet och krymp de mentala avstånden 
genom att väva samman hamnen med stadskärnan och intilliggande områden.

• Ge hamnen liv året om - Hamnområdet har potential att leva upp under en större del av året.

• Bygg in de gröna värdena - Hamnområdets gröna värden utgörs idag av väl tilltagna grönytor med 
svårdefinierade kvalitativa värden. Utveckla de gröna värdena genom platsbildningar och rumslighet 
som stimulerar till mötesplatser och aktiviteter.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2019 § 11 bland annat att som framtidsscenario (skala 
för bebyggelse) för det fortsatta arbetet med utvecklingen av Höganäs hamnområde fastställa – 
Utveckla hamnen och bygg småskaligt - och i harmoni med övrig bebyggelse i hamnområdet. 
Kommunstyrelsen beslutade den 12 februari 2019 § 24 att uppdra åt kommunledningskontoret att 
utreda vad som är möjliga funktioner, verksamheter och byggnader som kan inrymmas inom fastställda 
skalan.

Under 2019 gav kommunledningskontoret konsultföretaget Annordia i uppdrag att genomföra en 
marknadsanalys för att kartlägga behov och potential för ett nytt hotell med minst cirka 100 rum i 
hamnområdet i Höganäs. Annordias bedömning är att kommunens läge, attraktiva miljö och sto¬ra 
upptagningsområde inom övriga Skåne är gynnsamma för hotelletableringar ge¬nerellt. Annordias 
bedömning är dock att det befintliga marknadsunderlaget inte är tillräckligt stort för etablering av en ny 
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hotellanläggning med minst 100-rum och som inte är reseanledning i sig själv. Annordias 
rekommendation är istället att kommunen undersöker möjligheterna till ett nytt mindre hotell och som 
erbjuder en tillräcklig attraktiv pro¬dukt för att kunna locka besökare som kommer utanför den egna 
marknaden. Kommunledningskontorets bedömning är att en mindre hotell som är en 
besöksdestination i sig själv ligger i linje med den strukturen som finns i Höganäs med flera relativt sätt 
mindre hotell. Ett mindre hotell ryms också inom skalan för bebyggelse – utveckla hamnen och bygg 
småskaligt och i harmoni med befintlig bebyggelse i området.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-28 § 111 bland annat att uppdra åt planavdelningen att initiera 
en planprocess som möjliggör en etablering av ett nytt hotell i Höganäs hamnområde samt att uppdra 
åt kommunledningskontoret att hos olika investerare undersöka intresset för etablering eller utveckling 
av ett mindre hotell i hamnområdet i Höganäs och som kan kombineras med annan verksamhet som 
ökar attraktiviteten för potentiella gäster. Parallellt ska frågan om båtutställningsplatser utredas.

1.2 UTREDNINGEN
Kommunledningskontoret har bildat en styrgrupp för projektet bestående av kommunchef Herman 
Crespin, Samhällsbyggnadschef Jacob von Post, Näringslivschef Åsa Lundqvist Peyron, planarkitekt 
Karin Stenholm samt projektledare Emma Håkansson. Under 2020 har projektgruppen genomfört 
följande aktiviteter:
- Investeringsprospekt och utskick till intressenter (bilaga 1 till markanvisningsavtalet).
- Säljaktiviteter som annonsering och samtal med potentiella investerare/exploatörer.
- Visningar för potentiella investerare/exploatörer.
- Möte med länsstyrelsen om hamnens utveckling.
- Påbörjat en fördjupad klimatutredning.
- Lokaliseringsutredning, workshops och dialog om alternativa båtuppställningsplatser.
- Dialog med Höganäs Båtsällskap, Byaföreningen Höganäs nedre, Höganäs AB samt Höganäs 
Roddklubb om hamnens utveckling.
- Värdering av det aktuella byggrätten för hotell (bilaga 3 till markanvisningsavtalet).

1.3 FÖRSLAG PÅ ETABLERING HOTELL I HÖGANÄS HAMN
Kommunledningskontoret har i samarbetet med konsultföretaget Place Promotion aktivt under 2020 
sökt efter aktörer som vill delta i arbetet med att utveckla Höganäs Hamnområdet. 
Investeringsprospekt med fastighetsbeskrivning, marknadsunderlag, omvärldsbeskrivning och motiv 
för utveckling av hamnområdet, togs fram och har skickats till ca 350 potentiella intressenter. Tiden för 
att inkomma med intresseanmälan gick ut 2020-12-31 och två intresseanmälningar kom in. Efter 
utvärdering föreslås att kommunen går vidare med Morshamn fastigheter AB genom att teckna ett 
markanvisningsavtal.

Hotellkonceptet beskrivs i den av Morshamn fastigheter AB inlämnade intresseanmälan (bilaga 2 till 
markanvisningsavtalet). Morshamn fastigheter AB intention är att etablera merparten av byggnaderna 
på den nordvästra parkeringen och skapa ett torg på platsen. Inriktningen är ett livsstilshotell med 
anknytning till vattnet, bygden och dess historia. Huvudbyggnaden är hotellet (med ca 60-70 rum), 
möteslokaler samt spa i översta etaget. Sedan finns det två semesterannex med mer ämnade hotellrum 
för veckouthyrning (20-30 rum); annexen innehåller även t.ex. surdegsbageri och konditori samt 
blomsterhandel. Mitt på torget finns ikonen för verksamheten, ett fiskrökeri och fiskhandel. Syftet är 
att rökeriet skall bli en naturlig del i vad som står högt på listan när man besöker Kullabygden och 
Höganäs. I direkt anknytning till restaurationsbyggnaden finns en restaurang samt ett mindre växthus. I 
växthuset kan man hålla konferenser, events och olika tillställningar. Runt torget önskar man etablera 
uthyrningsbara bodar samt stånd. Avsikten är att arbeta aktivt med events och happenings under året 
såsom farmers market och fira högtider. Allt för att skapa en naturlig uppmärksamhet omkring 
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området och komplettera de andra besöksmålen i Höganäs Kullabygden.

Projektgruppens uppfattning är att anbudet uppfyller samtliga kriterier och krav som satts upp av 
Höganäs kommun. Förslaget anses vara tilltalande för invånare och besökare till Höganäs och smälter 
väl in i övrig bebyggelse och karaktären i området. Anbudet kompletterar befintliga verksamheter i 
området och kan bli en reseanledning till Höganäs i kombination med andra starka reseanledningar i 
kommunen. Entreprenörerna bakom projektet är väl förankrade i Höganäs och i regionen, har gedigen 
erfarenhet inom drift och utveckling av hotell och restaurangverksamhet samt bra arkitektoniska 
referenser. Projektgruppens förslag är därför att kommunen nu går vidare med ett markanvisningsavtal 
med Morshamn fastigheter AB för att tillsammans arbeta för att skapa rätt förutsättningar att inom 
området Höganäs 36:1 och Höganäs 36:2 etablera det föreslagna konceptet Kullabygdens 
Hamnbadshotell, Spa och rökeri i Höganäs hamn.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, beslut den 9 mars 2021, § 38,
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 10 februari 2021,
Markanvisning Morshamn Fastigheter AB,
Bilaga 1 – prospekt Höganäs hamn,
Bilaga 2 – intresseanmälan,
Bilaga 3 – värdering.
 
Deltar i debatten
Louise Stjernquist (L) deltar i överläggningen av ärendet.
 
Förslag till beslut
Peter Schölander (M), Lennart Nilsson (S), Emma Wennerholm (V), Ros-Marie Paulsson (L), Christian 
Johansson (SD), Ulf Molin (C) och Fredrik Eljin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.
 
Beslutsgång
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

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

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet.

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret
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KS/2021/82
§ 29
Ny båt- och husbilsuppställningsplats inom Höganäs hamn
Sammanfattning av ärendet  
1.1 BAKGRUND
Kommunen har under många år arbetat med att utveckla Höganäs hamn och Kvickbadet. 
Investeringar har gjorts i kajpromenader, servicebyggnader, kallbadhus, lekplats och utegym. En 
utbyggnad i hamnen med hotell och bostäder, i delvis relativt höga byggnader, var uppe till förslag, 
men röstades emot i en lokal folkomröstning 2014. Under 2017 genomfördes en medborgardialog om 
hamnområdets utveckling framöver. Det finns många åsikter om hamnen och hur denna ska utvecklas 
i framtiden men som helhet gav medborgardialogen ändå ett stöd för en försiktig utveckling av 
hamnområdet - flertalet menar att hamnen inte används fullt ut och är positiva till byggande, så länge 
det inte blir för högt eller stort. Många värnar om att hamnen fortsatt ska kännas pittoresk och 
charmig.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2019, § 11, att som framtidsscenario för det fortsatta 
arbetet med utvecklingen av Höganäs hamnområde fastställa - Utveckla hamnen och bygg småskaligt 
och i harmoni med övrig bebyggelse i hamnområdet. Kommunstyrelsen beslutade den 12 februari 
2019 § 24 att uppdra åt kommunledningskontoret att utreda vad som är möjliga funktioner, 
verksamheter och byggnader som kan inrymmas inom fastställda skalan. En sådan utredning bör också 
belysa alternativ för att lösa eventuella intressekonflikter kring parkeringar, uppställningsplatser för 
båtar och eventuellt andra frågor.

Under 2019 gav kommunledningskontoret konsultföretaget Annordia i uppdrag att genomföra en 
marknadsanalys för att kartlägga behov och potential för ett nytt hotell i hamnområdet i Höganäs. 
Annordias rekommendation är att kommunen undersöker möjligheterna till ett nytt mindre hotell och 
som erbjuder en tillräcklig attraktiv pro¬dukt för att kunna locka besökare som kommer utanför den 
egna marknaden. Kommunledningskontorets bedömning är att en mindre hotell som är en 
besöksdestination i sig själv ligger i linje med den strukturen som finns i Höganäs med flera relativt sätt 
mindre hotell. Ett mindre hotell ryms också inom skalan för bebyggelse – utveckla hamnen och bygg 
småskaligt och i harmoni med befintlig bebyggelse i området. Den 8 september 2020, § 148, beslutade 
kommunstyrelsen att uppdra åt kommunledningskontoret att undersöka intresset hos olika investerare 
för att etablera ett mindre hotell i hamnområdet.

1.2 FÖRSLAG PÅ NY BÅTUTSTÄLLNINGSPLATS
Kommunledningskontoret har i samarbetet med konsultföretaget Place Promotion aktivt under 2020 
sökt efter aktörer som vill delta i arbetet med att utveckla Höganäs Hamnområdet. Tiden för att 
inkomma med intresseanmälan gick ut 2020-12-31 och två intresseanmälningar kom in. Efter 
utvärdering föreslås att kommunen går vidare med Morshamn fastigheter AB genom att teckna ett 
markanvisningsavtal för att tillsammans arbeta för att skapa rätt förutsättningar att inom området 
Höganäs 36:1 och Höganäs 36:2 etablera det föreslagna konceptet Kullabygdens Hamnbadshotell, Spa 
och rökeri i Höganäs hamn. Morshamn fastigheter AB intention är att etablera merparten av 
byggnaderna på den nordvästra parkeringen och skapa ett torg på platsen. Inriktningen är ett 
livsstilshotell med anknytning till vattnet, bygden och dess historia.

Etableringen innebär att cirka 4 200 kvm yta för båtutställningsplats behöver ersättas. Styrgruppen för 
utvecklingen av hamnområdet har gått igenom ett antal olika ytor och efter hand har de ytor som 
bedömts som mindre lämpliga sorterats bort. Under en workshop den 25 maj 2020 deltog ett antal 
politiker i bedömningen av de ytor som återstod och tre alternativ valdes ut för det fortsatta arbetet. 
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Dessa ytor beskrivs i lokaliseringsutredning för båtutställningsplats Höganäs hamn, bilaga 1.

Kommunledningskontoret har fört dialog med Höganäs Båtsällskap, Byaföreningen Höganäs nedre, 
Höganäs AB samt Höganäs Roddklubb om hamnens utveckling och alternativa båtutställningsplatser. 
Den gemensamma uppfattningen är att en placering av ny båtutställningsplats inom fastigheterna 
Höganäs 35:1 och Höganäs 36:16 - den så kallade cirkusplatsen alternativ 2 i lokaliseringsutredning - är 
det bästa alternativet. Fastigheterna ägs av Höganäs Hamnbyggnads AB (dotterbolag till Höganäs AB) 
respektive Höganäs kommun.

Kommunledningskontoret har fört diskussioner med Höganäs AB och parterna är överens om att 
samarbeta för att göra det möjligt att använda ett område om cirka 10 100 kvm inom fastigheterna 
Höganäs 35:1 och Höganäs 36:16 för båt- och husbilsuppställningsplatser samt parkeringsplatser. 
Kommunen ansvarar för och bekostar eventuell detaljplan. Vidare är parterna överens att i samband 
med färdigställande av detaljplan för fastigheterna upprätta ett arrendeavtal för nyttjanderätten av 
marken. Arrendeavtalet ska gälla tills vidare med en uppsägningstid på fem år.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, beslut den 9 mars 2021, § 39,
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 10 februari 2021,
Samhällsbyggnadsförvaltning, biluppställningsplats den 3 februari 2021.
 
Förslag till beslut
Peter Schölander (M), Lennart Nilsson (S), Emma Wennerholm (V), Ros-Marie Paulsson (L), Christian 
Johansson (SD), Ulf Molin (C) och Fredrik Eljin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.
 
Beslutsgång
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

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

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avsiktsförklaringen,

att uppdra åt planavdelningen att initiera en planprocess som möjliggör för ny båt- och 
husbilsuppställningsplatser samt parkeringsplatser inom del av fastigheterna Höganäs 35:1 och 
Höganäs 36:15 och i enlighet med markanvisningsavtalet tecknat mellan Höganäs kommun och 
Höganäs Hamnbyggnads AB.

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret
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KS/2021/83
§ 30
Modell för avgifter avseende omvårdnad, hemsjukvård och 
rehab
Sammanfattning av ärendet  
Den modell för avgifter som används av Höganäs kommun kräver mycket administration både i 
verksamheten och på socialförvaltningen centralt. Varje gång någon ändrar omfattning av omvårdnad 
eller hemsjukvård och rehab krävs både registrering och omräkning. Detta arbete är mycket 
tidskrävande och slutar ofta med att den avgift som ska betalas ändå är den samma eftersom det finns 
begränsande faktorer i maxtaxa och/eller förbehållsbelopp.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, beslut den 9 mars 2021, § 31,
Socialnämnden, beslut den 27 januari 2021 § 2,
Socialförvaltningen, utredning om modell för avgifter den 8 januari 2021.
 
Förslag till beslut
Ingemar Narheim (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut.
 
Beslutsgång
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

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

Beslutet ska skickas till 
Socialnämnden
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KS/2020/582
§ 31
Uppdaterat stadsmiljöprogram
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att i samråd med 
kultur- och fritidsförvaltningen och i dialog med andra aktörer ta fram ett förslag till 
stadsmiljöprogram. Under år 2020 har en uppdatering gjorts och programmet har blivit helt digitalt.

Syftet med programmet är att skapa en vacker och funktionell stadsmiljö för alla i Höganäs. 
Programmet ska innehålla råd och riktlinjer för hur stadsmiljön i Höganäs ska utvecklas. Programmet 
gäller över hela staden förutom på platser och i områden där särskilda program tagits fram. Höganäs 
stadskärna berörs separat i vissa avsnitt av programmet.

Stadsmiljöprogrammet ska fungera som underlag och inspirationskälla för alla som ska samverka för en 
attraktiv stadsmiljö i Höganäs. Stadsmiljöprogrammets ambitioner ska vara rådgivande vid 
detaljplanering och i myndighetsutövning. Programmet anger lägsta standard.

Riktlinjerna i detta program är framtagna för att skapa en attraktiv stad. Stadsrummet innehåller många 
komponenter som tillsammans formar en samlad helhet med såväl funktionella som estetiska värden. 
Riktlinjerna skapar en ram inom vilken variation uppmuntras för att framhäva en föränderlig, men 
välbalanserad, offentlig miljö.

Under hösten 2020 har stadsmiljöprogrammet varit ute på remiss och mindre korrigeringar har gjorts 
utifrån inkomna remissvar.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, beslut den 9 mars 2021, § 33,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 3 februari 2021,
Stadsmiljöprogrammets hemsida: https://arcg.is/1Duyr5
Samhällsbyggnadsförvaltningen, redogörelse över inkomna yttrande för Stadsmiljöprogrammet, den 3 
februari 2021.
 
Beslutsgång
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anta det uppdaterade stadsmiljöprogrammet.

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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KS/2019/714
§ 32
Antagande av ändring av del av detaljplan för del Sundstorget 
m.m (Hajen 14) i Höganäs, Höganäs kommun
Sammanfattning av ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade 11 november 2019 uppdra åt plan- och bygglovsavdelningen att 
genomföra föreslagen detaljplaneändring med avsikt att möjliggöra för boende.

Planprocessen genomfördes inledningsvis med ett begränsat standardförfarande. Då det under 
samrådet inkom synpunkter på förslaget innebar det att planprocessen ändrades från begränsat 
standardförfarande till standardförfarande. Vilket innebar att samrådsförslaget revideras och ytterligare 
chans att lämna synpunkter gavs under granskning.

Inför antagandet finns kvarstående erinringar.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, beslut den 9 mars 2021, § 34,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 11 februari 2021,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, plankarta, den 11 februari 2021,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planbeskrivning, den 11 februari 2021,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, granskningsutlåtande, den 11 februari 2021,
 
Planprocessen
Granskning genomfördes mellan den 11 – 31 januari 2021,
Tjänsteskrivelse den 3 december 2020,
Granskningsförslag, upprättat den 3 december 2020, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 15 
december 2020, § 67,
Samråd genomfördes mellan den 9 – 29 november 2020,
Tjänsteskrivelse den 27 oktober 2020,
Undersökning om betydande miljöpåverkan, den 27 oktober 2020, § 56,
Samrådsförslag, upprättat den 15 oktober 2020, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 27 
oktober 2020, § 56,
Kommunstyrelsen, beslut den 11 november 2019, § 166,
Planutskottet, beslut den 29 oktober 2019, § 47,
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 22 oktober 2019,
Kartbilaga den 26 augusti 2019.
 
Deltar i debatten
Göran Lock (MP) deltar i överläggningen av ärendet.
 
Förslag till beslut
Peter Schölander (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut.
 
Ros-Marie Paulsson (L) yrkar att ärendet återremitteras för att inte göras om till bostadsändamål.
 
Johan Ingvarson (MP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras, i andra hand att det avslås.
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Beslutsgång - avseende Ros-Marie Paulssons (L) och Johan Ingvarsons (MP) yrkande om återremiss.
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer yrkandena om återremiss under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandena.
 
Omröstning begärs.
Ledamöterna godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att avslå yrkandena om återremiss.
Nej-röst för bifall till yrkandena om återremiss.
 
Omröstningsresultat
Med 29 ja-röster för avslag och 9 nej-röster för bifall beslutar kommunfullmäktige att avslå yrkandena 
om återremiss.
 
Beslutsgång - angående kommunstyrelsens förslag
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att kvarstående erinringar inte tillgodoses,

att anta ändring av del av detaljplan för Sundstorget m.m., Höganäs stad, Höganäs kommun, upprättad 
den 11 februari 2021.

Reservation
Ros-Marie Paulsson (L) samt Johan Ingvarson (MP) reserverar sig mot att avslå deras yrkanden om 
återremiss.

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Voteringslista: §32
Ärende: Antagande av ändring av del av detaljplan för del Sundstorget m.m (Hajen 14) i Höganäs, 
Höganäs kommun,  KS/2019/714

Voteringslist(or)
Ros-Marie Paulssons (L) och Johan Ingvarsons (MP) yrkande om återremiss

Ledamot Ja Nej Avstår
Gustaf Wingårdh (M), ordförande X
Gertrud Greén (C), vice ordförande X
Wivi-Anne Broberg (S), 2:e vice ordförande X
Peter Schölander (M), ledamot X
Anders Ståhl (M), ledamot X
Pia Möller (M), ledamot X
Lars Linderot (M), ledamot X
Göran Bengtsson (M), ledamot X
Judith Melin (M), ledamot X
Ingemar Narheim (M), ledamot X
Solweig Stjernvall (M), ledamot X
Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M), ledamot X
Bo Caperman (M), ledamot X
Anna Larsson (M), ledamot X
Margareta Widell (M), ledamot X
Gunilla Tengvall (M), ledamot X
Ulf Molin (C), ledamot X
Anna Hedbrant (C), ledamot X
Barbara Struglics Bogs (KD), ledamot X
Fredrik Eljin (KD), ledamot X
Lennart Nilsson (S), ledamot X
Gabriella Andersson (S), ledamot X
Reinhold Knutsson (S), ledamot X
Carola Persson (S), ledamot X
Peter Graff (S), ledamot X
Emma Wennerholm (V), ledamot X
Johan Ingvarson (MP), ledamot X
Göran Lock (MP), ledamot X
Christian Johansson (SD), ledamot X
Ingemar Idegård (SD), ledamot X
Louise Stjernquist (L), ledamot X
Ros-Mari Paulsson (L), ledamot X
Ulrika Adsersen (L), ledamot X
Mira Gerxhaliu (M), ersättare X
Fredrik Walderyd (M), ersättare X
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Charlotte Lewenhaupt (M), ersättare X
Gary Paulsson (S), ersättare X
Liselott Hansson Malmsten (MP), ersättare X
Resultat 29 9 0
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KS/2021/46
§ 33
Försäljning av Rubinen 7 (Hultaboskolan)
Sammanfattning av ärendet  
Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, har inkommit med förfrågan om att köpa fastigheten Rubinen 7. 
Denna fastighet är idag bebyggd. I byggnaden bedrivs förskola, allmänt nämnd som Hultaboskolan. 
Inom fastigheten går det att bygga ut förskoleverksamheten med ytterligare 800 kvm förskola.

Förskoleverksamheten bedrivs idag av Montessoriförskolan Tellus, som även bedriver förskola/skola 
på fastigheten Guldfisken 1. Montessoriförskolan är idag trångbodda, denna försäljning kommer 
medge att skolverksamheten kan utöka/disponera om sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt.

Värdering är gjord under hösten 2020, värdet på byggrätten är satt till 3 000 kr/kvm BTA, ett totalt 
värde om 2,4 Mkr. Värdet på byggnaden är 3,7 Mkr. Tillsammans ger detta en köpeskilling om 6,1 
Mkr.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, beslut den 9 mars 2021, § 36,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 23 februari 2021,
Köpekontrakt Rubinen 7.
 
Deltar i debatten
Johan Ingvarson (MP) deltar i överläggningen av ärendet.

Förslag till beslut
Peter Schölander (M), Fredrik Eljin (KD) och Louise Stjernquist (L) yrkar bifall till kommunstyrelsen 
förslag till beslut.

Lennart Nilsson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att inhämta utbildningsnämndens yttranden.

Emma Wennerholm (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
 
Beslutsgång - avseende Lennart Nilssons (S) yrkande om återremiss.
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer yrkandet om återremiss under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå yrkandet.

Omröstning begärs.
Ledamöterna godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att avslå yrkandet om återremiss.
Nej-röst för bifall till yrkandet om återremiss.
 
Omröstningsresultat
Med 26 ja-röster för avslag och 11 nej-röster för bifall beslutar kommunfullmäktige att avslå yrkandet 
om återremiss.

Beslutsgång - angående kommunstyrelsens förslag
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Emma 
Wennerholms (V) avslagsyrkande under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla kommunstyrelsens förslag.
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Omröstning begärs.
Ledamöterna godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att avslå avslagsyrkandet.
Nej-röst för bifall till avslagsyrkandet.
 
Omröstningsresultat
Med 29 ja-röster för avslag och 8 nej-röster för bifall till Emma Wennerholms (V) avslagsyrkande 
beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
 
att godkänna föreslagen försäljning av Rubinen 7 till Samhällsbyggnadsbolaget.

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Reservationer
Lennart Nilsson (S) och Emma Wennerholm(V) reserverar sig mot att avslå respektive yrkanden.
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Voteringslista: §33
Ärende: Försäljning av Rubinen 7 (Hultaboskolan),  KS/2021/46

Voteringslist(or)
Lennart Nilssons (S) yrkande om återremiss

Ledamot Ja Nej Avstår
Gustaf Wingårdh (M), ordförande X
Gertrud Greén (C), vice ordförande X
Wivi-Anne Broberg (S), 2:e vice ordförande X
Peter Schölander (M), ledamot X
Anders Ståhl (M), ledamot X
Lars Linderot (M), ledamot X
Göran Bengtsson (M), ledamot X
Judith Melin (M), ledamot X
Ingemar Narheim (M), ledamot X
Solweig Stjernvall (M), ledamot X
Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M), ledamot X
Bo Caperman (M), ledamot X
Anna Larsson (M), ledamot X
Margareta Widell (M), ledamot X
Gunilla Tengvall (M), ledamot X
Ulf Molin (C), ledamot X
Anna Hedbrant (C), ledamot X
Barbara Struglics Bogs (KD), ledamot X
Fredrik Eljin (KD), ledamot X
Lennart Nilsson (S), ledamot X
Gabriella Andersson (S), ledamot X
Reinhold Knutsson (S), ledamot X
Carola Persson (S), ledamot X
Peter Graff (S), ledamot X
Emma Wennerholm (V), ledamot X
Johan Ingvarson (MP), ledamot X
Göran Lock (MP), ledamot X
Christian Johansson (SD), ledamot X
Ingemar Idegård (SD), ledamot X
Louise Stjernquist (L), ledamot X
Ros-Mari Paulsson (L), ledamot X
Ulrika Adsersen (L), ledamot X
Mira Gerxhaliu (M), ersättare X
Fredrik Walderyd (M), ersättare X
Charlotte Lewenhaupt (M), ersättare X
Ann-Margreth Larsson (S), ersättare X
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Liselott Hansson Malmsten (MP), ersättare X
Resultat 26 11 0

Kommunstyrelsens förslag mot Emma Wennerholms (V) avslagsyrkande

Ledamot Ja Nej Avstår
Gustaf Wingårdh (M), ordförande X
Gertrud Greén (C), vice ordförande X
Wivi-Anne Broberg (S), 2:e vice ordförande X
Peter Schölander (M), ledamot X
Anders Ståhl (M), ledamot X
Lars Linderot (M), ledamot X
Göran Bengtsson (M), ledamot X
Judith Melin (M), ledamot X
Ingemar Narheim (M), ledamot X
Solweig Stjernvall (M), ledamot X
Britt-Inger Hillhammar Ekberg (M), ledamot X
Bo Caperman (M), ledamot X
Anna Larsson (M), ledamot X
Margareta Widell (M), ledamot X
Gunilla Tengvall (M), ledamot X
Ulf Molin (C), ledamot X
Anna Hedbrant (C), ledamot X
Barbara Struglics Bogs (KD), ledamot X
Fredrik Eljin (KD), ledamot X
Lennart Nilsson (S), ledamot X
Gabriella Andersson (S), ledamot X
Reinhold Knutsson (S), ledamot X
Carola Persson (S), ledamot X
Peter Graff (S), ledamot X
Emma Wennerholm (V), ledamot X
Johan Ingvarson (MP), ledamot X
Göran Lock (MP), ledamot X
Christian Johansson (SD), ledamot X
Ingemar Idegård (SD), ledamot X
Louise Stjernquist (L), ledamot X
Ros-Mari Paulsson (L), ledamot X
Ulrika Adsersen (L), ledamot X
Mira Gerxhaliu (M), ersättare X
Fredrik Walderyd (M), ersättare X
Charlotte Lewenhaupt (M), ersättare X
Ann-Margreth Larsson (S), ersättare X
Liselott Hansson Malmsten (MP), ersättare X
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Resultat 29 8 0
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KS/2021/70
§ 34
Riktlinjer för varuexponering samt riktlinjer för uteserveringar
Sammanfattning av ärendet  
Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med näringslivsavdelningen samt kommunens 
tillgänglighetssamordnare har under 2020 jobbat med att ta fram riktlinjer för Varoexponering samt 
riktlinjer för uteserveringar.
 
I samband med ombyggnaden av storgatan har behovet av att förtydliga riktlinjerna för var och hur 
varor ska exponeras samt hur och var uteserveringar ska finnas samt utformas. Detta då en otydlighet 
påverkar tillgängligheten negativt samt riskerar att skapa otydlighet för besökare och näringsidkare. 
Riktlinjerna är tänkt att utvärderas igen efter ett år och då uppdateras vid behov. Riktlinjerna gäller för 
hela kommunen för att skapa en tydlighet och rättvisa för alla.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, beslut den 9 mars 2021, § 44,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 3 februari 2021,
Riktlinjer för varuexponering, den 3 februari 2021,
Riktlinjer för uteserveringar, den 3 februari 2021.
 
Deltar i debatten
Emma Wennerholm (V) deltar i överläggningen av ärendet.
 
Beslutsgång
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna riktlinjerna för varuexponering,

att godkänna riktlinjerna för uteserveringar.

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Näringslivsavdelningen
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KS/2020/198
§ 35
Utökad borgensram för Sydvatten AB
Sammanfattning av ärendet  
Sydvatten AB ägs av 17 skånska kommuner: Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, 
Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Vellinge och 
Ängelholm. Av hela bolaget äger Höganäs kommun 2,89 % (Aktiekapital 13 mnkr). Bolaget skall 
uppföra, äga och driva vattenförsörjningsanläggningar för delägarkommunerna samt förse 
delägarkommunerna med vatten.

Sydvatten AB har kommit in med en skrivelse om utökad borgensram som konsekvens av den 
tioårsplan bolaget följer vilken innehåller investeringar för 3 miljarder kronor. Senaste ett beslut 
fattades om utökad borgensram var 2016 då höjd togs för investeringar till och med 2021. Den nu 
föreslagna borgensramen täcker lånebehovet från 2021 till och med 2027.

Enligt konsortialavtalet § 7 framgår att samtliga delägarkommuner är skyldiga att vid behov ställa 
borgen för Sydvattens upptagande av lån inom den borgensram som bolagsstämman har beslutat att 
begära i enlighet med denna punkt. Borgensåtagandena ska fördelas mellan delägarna i förhållande till 
delägarnas andel i aktiekapitalet. Idag uppgår Sydvatten totala låneskuld till 2 073 000 000 kr varav 
Höganäs kommun andel av borgensåtagande för Sydvatten AB uppgår till 57 556 900 kr. Kommunens 
ramborgen enligt konsortialavtalet uppgår till 73 000 000 kr, således återstår 15 443 100 kr.

Inför de kommande åren står Sydvatten för en rad större investeringar. En stor del av investeringarna 
syftar till förstärkt kapacitet och säkerhet vid Vombverket, som är ett av två vattenverk som bolaget 
använder för distribution av dricksvatten. Detta verk togs i drift 1948. Dessutom planerar Sydvatten 
AB, som är en stor konsument av elenergi att bygga en solcellspark vid Vombverket som ska förse 
verket med 40 % av energibehovet och kommer att vara en av de större solcellsparkerna i Sverige.

Sydvattens styrelse har tagit beslut om att anhålla hos delägarkommunerna om en utökad borgensram 
med totalt 564 000 000 kr. Höganäs kommuns andel av borgensåtagandet för Sydvatten skulle då öka 
med 17 000 000 kr till 90 000 000 kr.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, beslut den 9 mars 2021, § 41,
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 10 februari 2021,
Sydvatten AB, Skrivelse angående Borgensram för lån åt Sydvatten AB, den 30 mars 2020.
 
Beslutsgång
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

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

Beslutet ska skickas till 
Kommunledningskontoret (ekonomiavdelningen)
Sydvatten AB
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KS/2019/460
§ 36
Ändringar i de lokala ordningsföreskrifterna
Sammanfattning av ärendet  
Ändringarna är framför allt redaktionella samt korrigering av grammatik.

Därtill sker en ändring i 2 § om torgplatser till hänvisning om kommunens lokala ordningsföreskrifter 
för torghandel och streetfood (KFS 2020:05).

I samarbete med kommunledningskontorets näringslivsavdelning har samhällsbyggnadsförvaltningen 
som förslag att ändra 8 § till en formulering som tydliggör styrning av tillgängligheten för 
husbilsparkering
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, beslut den 9 mars 2021, § 45,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 10 februari 2021,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Höganäs kommun, 
reviderade den 27 januari 2021.
 
Deltar i debatten
Göran Lock (MP) och Peter Schölander (M) deltar i överläggningen av ärendet. 

Förslag till beslut
Wivi-Anne Broberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut.
 
Beslutsgång
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anta de redaktionella ändringarna i de lokala ordningsföreskrifterna, daterat den 27 januari 2021.

Beslutet ska skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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KS/2021/155
§ 37
Delegation av beslutanderätt enligt covid-19-lagen
Sammanfattning av ärendet  
Enligt 13 § lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, 
den s.k. covid-19-lagen, kan regeringen föreskriva att en kommun i sin tur får meddela föreskrifter om 
förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om 
det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Lagen trädde i kraft den 10 januari 2021 och gäller till 
och med utgången av september 2021.

Med stöd av 13 § covid-19-lagen har kommunernas normgivningsmakt utvidgats genom ett nytt kapitel 
i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid -19 
(”förordningen”). Bestämmelsen finns i 8 kap 1 § i förordningen. Regleringen trädde i kraft den 11 
mars 2021 genom förordning (2021:161) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Bestämmelsen ger kommunerna rätt 
att utfärda föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande 
särskilt angiven plats. Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att det på 
platsen finns en påtaglig risk för trängsel, att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig 
inom riket och inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.

Med hänsyn till att en sådan föreskrift om förbud kan komma att bli aktuellt med kort varsel finns det 
behov av att tydliggöra ansvarsfördelningen inom kommunen samt att förbereda en skyndsam 
handläggning. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för snabb handläggning föreslås att 
kommunfullmäktige delegerar uppgiften till kommunstyrelsen. Detta genom att ett tillägg görs i 
kommunstyrelsens reglemente, 2 kap 15 §, enligt följande:

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

Kommunstyrelsens rätt att meddela föreskrifter enligt ovan gäller under den tid som covid-19-lagen är 
giltig samt omfattar även en eventuell förlängning av covid-19-lagen, förordningen och eventuella 
bemyndiganden som regeringen meddelar med stöd av lagen.
 
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, beslut den 23 mars 2021, § 56,
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 18 mars 2021,
Kommunledningskontoret, utredning den 18 mars 2021,
Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, reviderad den 16 mars 2021.

 
Förslag till beslut
Peter Schölander (M), Emma Wennerholm (V) och Lennart Nilsson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.
 
Beslutsgång 
Ordförande Gustaf Wingårdh (M) ställer kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

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

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

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

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

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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§ 38
Deltagande på lika villkor
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning (KFS 2020:04) § 10 får fullmäktige, om särskilda skäl 
föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor.
 
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enhetligt
 
att alla ledamöter anses sig ha deltagit på sammanträdet på lika villkor.
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