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 KOMMUNFULLMÄKTIGE   
  
    

 

 
 
 
 
 

 

VÄLKOMMEN 
 
Datum och tid:  2022-01-27, kl 18:30 
Plats: Sessionssalen / Zoom 

 

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

 

Med anledning av rådande pandemi rekommenderas detta sammanträde att genomföras med 
maximalt 21 ledamöter (inklusive presidiet) fysiskt på plats i Sessionssalen. 
 
Övriga ledamöter och ersättare kan delta på distans via Zoom. 
 
Varje parti ges möjlighet att fysiskt närvara med det antal ledamöter som enligt LPV (Lag om 
proportionellt valsätt) skulle fördelat för respektive parti. 
 
Det är av yttersta vikt att SAMTLIGA, såväl ordinarie som ersättare, omedelbart meddelar om de 
inte har möjlighet eller för avsikt att närvara för detta sammanträde, samt om de kommer delta 
fysiskt eller på distans. 
 
Vid sammanträdet kommer det att finns ansiktsskydd samt handsprit. 
 
Välkomna. 

 

Gustaf Wingårdh (M) 
Ordförande 
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1. Upprop   
 

2. Justering   
Ärendet i korthet 

Digital justering, tisdagen den 8 februari. 
 
 

3. Fastställande av ärendelistan   
 

4. Anmälan om nya ersättare i kommunfullmäktige   
Ärendet i korthet 
Länsstyrelsen Skåne har efter ersättaren Ann-Cathrin Hellsén (MP) utsett ny ersättare i 
kommunfullmäktige från och med den 21 december 2021, till och med den 14 oktober 2022. 
  
Ny ersättare blir Ulla-Britt Ahlqvist (MP). 
  
Länsstyrelsen Skåne har efter ersättaren Kerstin Nilermark (MP) utsett ny ersättare i 
kommunfullmäktige från och med den 21 december 2021, till och med den 14 oktober 2022. 
  
Ny ersättare blir Karin Bagger (MP). 
 
Förslag till beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att lägga anmälningarna till handlingarna. 
 
 

5. Avsägelser (inga nya inkomna)   
 

6. Fyllnadsval (KS/2021/615)   
Sammanfattning 
Fyllnadsval behöver förrättas efter kommunfullmäktiges beslut den 16 december 2021, § 
123, att bordlägga valet till ny suppleant i Höganäs Energi AB samt Höganäs Energi Handel 
AB från och med den 1 juli 2022 efter Christian Witt (M). 
 
Förslag till beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att välja ... till ny suppleant i Höganäs Energi AB samt Höganäs Energi Handel AB från och 
med den 1 juli 2022 efter Christian Witt (M). 
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7. Revisionsrapport - granskning av inköp och 
upphandling av bolagen (KS/2021/525) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att, med hänvisning till svar från Höganäs Omorg AB, Höganäs Energi AB och Höganäshem 
AB, lägga rapporterna till handlingarna. 
 

8. Ny arbetsordning för det kommunala 
funktionshinderrådet och kommunala pensionärsrådet 
(KS/2021/569) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta nya arbetsordningar för kommunala funktionshinderrådet respektive kommunala 
pensionärsrådet att gälla från och med den 1 januari 2022. 
 

9. Godkännande av exploateringsavtal för Stubbarp 39:2 
(Välinge Väst) (KS/2021/590) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att godkänna förslag till exploateringsavtal, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna avtalet. 
 

10. Antagande av detaljplan för Jonstorp 7:48, i Jonstorp 
(Sommarstugevägen 3), norr om hamnen, Höganäs 
kommun (KS/2020/355) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterat den 2 december 2021, 
 
att anta detaljplan för Jonstorp 7:48, i Jonstorp, Höganäs kommun upprättad den 2 december 
2021. 
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11. Godkännande av markanvisningsavtal avseende kv 

Himlavalvet på Tornlyckan med Riksbyggen 
(KS/2021/592) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att godkänna markanvisningsavtal jämte bilagor mellan Höganäs kommun (212000-1165) och 
Riksbyggen ekonomisk förening (702001-7781), 
  
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att skriva under avtalet. 
 

12. Justering av licenskostnader för M365 (KS/2017/255)   
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att justering av kostnader för ny licensmodell genomförs och att IT-avdelningens budget för 
enhetslicenser återförs till förvaltningarna med 1 448 tkr och att 2 699 tkr debiteras 
förvaltningarna för nya användarlicenser, 
 
att uppkommen differens finansieras första året (2022) som ett tilläggsanslag genom i 
anspråkstagande av 2022 års anslag för M365 på finansförvaltningen.  
 

13. Svar på motion om att göra Höganäs historia digital 
(KS/2020/572) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen ska anses vara besvarad. 
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14. Svar på motion om att göra Höganäs historia levande 
(KS/2020/573) 

  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen ska anses vara besvarad. 
 

15. Nya motioner och interpellationer (inga inkomna)   
 

16. (Deltagande på lika villkor)   
Ärendet i korthet 
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. 
 
Förslag till beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar enhetligt 
  
att alla ledamöter anses sig ha deltagit på sammanträdet på lika villkor. 
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Anmälan om nya ersättare i kommunfullmäktige 
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§ 
Anmälan om nya ersättare i kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen Skåne har efter ersättaren Ann-Cathrin Hellsén (MP) utsett ny ersättare i 
kommunfullmäktige från och med den 21 december 2021, till och med den 14 oktober 2022. 
 
Ny ersättare blir Ulla-Britt Ahlqvist (MP). 
 
Länsstyrelsen Skåne har efter ersättaren Kerstin Nilermark (MP) utsett ny ersättare i kommunfullmäktige 
från och med den 21 december 2021, till och med den 14 oktober 2022. 
 
Ny ersättare blir Karin Bagger (MP). 
 
Beslutsunderlag  
Länsstyrelsen, beslut angående nya ersättare i kommunfullmäktige, den 21 december 2021. 
 
Beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga anmälningarna till handlingarna. 
 
Beslutet ska skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
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Fyllnadsval 

KS/2021/615 
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§ 
Fyllnadsval 

Sammanfattning av ärendet 
Fyllnadsval behöver förrättas efter kommunfullmäktiges beslut den 16 december 2021, § 
123, att bordlägga valet till ny suppleant i Höganäs Energi AB samt Höganäs Energi Handel AB från och 
med den 1 juli 2022 efter Christian Witt (M). 
 
Beslut 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att välja ... till ny suppleant i Höganäs Energi AB samt Höganäs Energi Handel AB från och med den 1 
juli 2022 efter Christian Witt (M). 
 
Beslutet ska skickas till 
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till 
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Revisionsrapport - granskning av inköp och 
upphandling av bolagen 

KS/2021/525 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-01-11    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Sandra Kovács (M) 
Anna Larsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Leif Löwegren (SD) 
Reinhold Knutsson (S)  ersätter Lennart Nilsson (S) (2:e vice 
ordförande) 
Tony Petersson (S)  ersätter Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Ros-Mari Paulsson (L)  ersätter Louise Stjernquist (L) 
Göran Lock (MP)  ersätter Johan Ingvarson (MP) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Margareta Widell (M) 

Björn Jakobsson (M) 
Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

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

  
Sammanträdestid kl 15:00-17:00 
  
Paragrafer §10 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Anders Ståhl (M) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Anders Ståhl (M)                         
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-01-11    
 

SIGNATUR   
 
  

 
 
Protokollet justerat den 2022-01-19 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-01-19 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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     KS/2021/525 
§ 10 
REVISIONSRAPPORT - GRANSKNING AV INKÖP OCH 
UPPHANDLING AV BOLAGEN 
Sammanfattning av ärendet   
Höganäs kommuns revisorer inkom den 10 september 2021 med granskningsrapporter rörande 
huruvida kommunens bolag (Höganäs Omsorg AB, AB Höganäshem och Höganäs Energi AB) följer 
lagen om offentlig upphandling (LOU).  
  
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisionen Höganäs Omsorg AB och Höganäs Energi 
AB bland annat att: 
- Säkerställa att upphandlingar och inköp genomförs och dokumenteras i enlighet med lagstiftningen 
och kommunens upphandlingspolicy, 
- Upprätta riktlinjer för direktupphandling, 
- Genomföra systematisk uppföljning av tecknade avtal. 
 
AB Höganäshem rekommenderas att: 
- Säkerställa att tilldelningskriterier överensstämmer mellan förfrågningsunderlag och tilldelningsbeslut, 
- Tillse konkurrensutsättning vid direktupphandlingar med ett värde över 5 % av tröskelvärdet, i 
enlighet med kommunens inköps- upphandlingspolicy. 
 
Kommunens bolag har inkommit med svar på granskningarna.  
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 14 december 2021, § 129, 
Höganäs Energi AB, svarsbrev gällande revisionens upphandlingsgranskning den 23 november 2021, 
Höganäs Omsorg AB, yttrande avseende revisionens granskningsrapport den 11 oktober 2021, 
Höganäs Omsorg AB, beslut den 11 oktober 2021, § 72, 
AB Höganäshem, styrelsens svar till lekmannarevisionen den 27 september 2021, 
Höganäs kommuns revisorer, missiv inköp och upphandling Höganäs Omsorg AB den 8 september 
2021, 
Ernst and Young, granskning av inköp och upphandling Höganäs Omsorg AB augusti 2021, 
Höganäs kommuns revisorer, missiv inköp och upphandling AB Höganäshem den 8 september 2021, 
Ernst and Young, granskning av inköp och upphandling AB Höganäshem augusti 2021, 
Höganäs kommuns revisorer, missiv inköp och upphandling Höganäs Energi AB den 8 september 
2021, 
Ernst and Young, granskning av inköp och upphandling Höganäs Energi AB augusti 2021, 
Höganäs Energi AB, bilaga 1 – beställningsrutin den 1 juni 2021, 
Höganäs Energi Handel AB, bilaga 2 – beställningsrutin den 1 juni 2021, 
Höganäs Energi AB, anvisningar för direktupphandling den 18 maj 2021, 
Höganäs Energi AB, offertförfrågan (mall) vid direktupphandling, 
Höganäs Energi AB, blankett för dokumentation av direktupphandling. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. 
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Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att, med hänvisning till svar från Höganäs Omorg AB, Höganäs Energi AB och Höganäshem AB, 
lägga rapporterna till handlingarna.  
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-02-15
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Revisionens granskning av inköp och upphandling av 
bolagen 
Sammanfattning av ärendet 
Höganäs kommuns revisorer inkom den 10 september 2021 med granskningsrapporter rörande huruvida 
kommunens bolag (Höganäs Omsorg AB, AB Höganäshem och Höganäs Energi AB) följer lagen om 
offentlig upphandling (LOU).  
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisionen Höganäs Omsorg AB och Höganäs Energi AB 
bland annat att: 
- Säkerställa att upphandlingar och inköp genomförs och dokumenteras i enlighet med lagstiftningen och 
kommunens upphandlingspolicy, 
- Upprätta riktlinjer för direktupphandling, 
- Genomföra systematisk uppföljning av tecknade avtal. 
 
AB Höganäshem rekommenderas att: 
- Säkerställa att tilldelningskriterier överensstämmer mellan förfrågningsunderlag och tilldelningsbeslut, 
- Tillse konkurrensutsättning vid direktupphandlingar med ett värde över 5 % av tröskelvärdet, i enlighet 
med kommunens inköps- upphandlingspolicy. 
 
Kommunens bolag har inkommit med svar på granskningarna.  
 
Beslutsunderlag  
Höganäs Energi AB, svarsbrev gällande revisionens upphandlingsgranskning den 23 november 2021, 
Höganäs Omsorg AB, yttrande avseende revisionens granskningsrapport den 11 oktober 2021, 
Höganäs Omsorg AB, beslut den 11 oktober 2021, § 72,  
AB Höganäshem, styrelsens svar till lekmannarevisionen den 27 september 2021, 
Höganäs kommuns revisorer, missiv inköp och upphandling Höganäs Omsorg AB den 8 september 2021, 
Ernst and Young, granskning av inköp och upphandling Höganäs Omsorg AB augusti 2021, 
Höganäs kommuns revisorer, missiv inköp och upphandling AB Höganäshem den 8 september 2021, 
Ernst and Young, granskning av inköp och upphandling AB Höganäshem augusti 2021, 
Höganäs kommuns revisorer, missiv inköp och upphandling Höganäs Energi AB den 8 september 2021, 
Ernst and Young, granskning av inköp och upphandling Höganäs Energi AB augusti 2021, 
Höganäs Energi AB, bilaga 1 – beställningsrutin den 1 juni 2021, 
Höganäs Energi Handel AB, bilaga 2 – beställningsrutin den 1 juni 2021, 
Höganäs Energi AB, anvisningar för direktupphandling den 18 maj 2021, 
Höganäs Energi AB, offertförfrågan (mall) vid direktupphandling, 
Höganäs Energi AB, blankett för dokumentation av direktupphandling.  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att, med hänvisning till svar från Höganäs Omorg AB, Höganäs Energi AB och Höganäshem AB, lägga 
rapporterna till handlingarna.  

Page 17 of 251



TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

   2021-11-26    KS/2021/525 
 

 
 
 
 
 

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

 

 

 

 Niklas Åkerström 
 Kanslichef 

 
 Fanny Lundqvist 

  Utskottssekreterare 
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Granskning av upphandling
Höganäs omsorg AB

Höganäs kommun
David Maxe & Anna Färdig 

Augusti 2021
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Bakgrund och syfte

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för all offentlig 
upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader som inte 
omfattas av någon annan upphandlingslag eller av något specifikt 
undantag som gäller i den enskilda upphandlingen. Lagen bygger på 
fem principer:
► Principen om icke-diskriminering

► Principen om likabehandling

► Principen om transparens

► Proportionalitetsprincipen

► Principen om ömsesidigt erkännande

De som tillämpar LOU kallas upphandlande myndigheter. Erfarenheter 
visar att efterlevnaden av lagen om offentlig upphandling är förenad 
med ett antal svårigheter för de upphandlande myndigheterna som har 
att följa lagen. 

Ett återkommande mönster är att de upphandlande myndigheterna 
oftast har riktlinjer/rutiner/tillräckliga kunskaper och stöd i form av IT-
verktyg eller motsvarande på central nivå i kommunen, motsvarande 
stöd finns inte alltid i de av kommunen ägda bolagen. Även om 
organisationen är byggd för att bolagen ska avropa kommunens 
upphandlingsstöd, sker detta inte alltid. Statskontoret har i en 
utredning pekat på just kommunala bolag som högriskorganisationer 
kopplade till bl.a. offentlig upphandling.

Bakgrund

Sida 2

Granskningen syftar till att bedöma om Höganäs Omsorg AB följer 
LOU. 

I granskningen ska följande revisionsfrågor besvaras:  
► Har bolagen säkerställt att upphandlingarna har genomförts i

enlighet med LOU?

► Finns det tillräckliga rutiner som säkerställer en tillräcklig
upphandlingsprocess?

Syfte och frågeställningar

Kommunens helägda bolag ska följa såväl LOU som Höganäs kommuns 
upphandlingspolicy. Policyn ska tillämpas vid alla inköp och 
upphandlingar och innefattar köp av varor, tjänster och entreprenad 
samt hyra och leasing. 

Lekmannarevisionen har i sin risk- och väsentlighetsanalys och 
revisionsplan 2021 valt att granska om de kommunala bolagen följer 
Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Forts. bakgrund
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Metod och avgränsning  

Sida 3

I granskningen genomfördes dokumentstudier och intervjuer med ansvariga hos 
bolaget. För att verifiera hur bolaget förhåller sig till upphandlingsregelverket 
granskades 5 stickprov för perioden 2020. Stickproven har utgått från 
leverantörsreskontran och valts ut utifrån ett riskbaserat synsätt.

Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen 
är genomförd mellan mars – juni 2021. 

Metod

Dokumentstudier Intervjuer

Stickprov
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Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i 
granskningen för analyser, slutsatser och bedömningar. 

Kommunallagen

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter. (6 kap. 1 §). 

Styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 §
pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att 
så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
(6 kap 9 §).

Styrelsen ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som 
anges i 10 kap. 3-5 §§ är uppfyllda i fråga om sådana aktiebolag som avses i 
de bestämmelserna. (6 kap. 10 §).  

Aktiebolagslagen

Styrelsen ska svara för bolagets organisation och förvaltningen av 

bolagets angelägenheter (8 kap. 4 §)
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Revisionskriterier 

Lagen om offentlig upphandling (2016:1145)

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och
upphandlingar inom offentlig verksamhet. De grundläggande
principerna i lagstiftningen är att offentlig verksamhet, vid
upphandling, ska behandla leverantörer på bl.a. ett likvärdigt,
icke-diskriminerande och öppet sätt. Sedan 1 januari 2017 är det
obligatoriskt att kommunicera elektroniskt vid upphandlingar.

Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange den
grund för utvärdering av anbud som den avser att använda.
Europeiska kommissionen beslutade under 2019 om nya
tröskelvärden som gäller från och med 1 januari 2020. Dessa
påverkar direktupphandlingsgränsen som beräknas som en
procentsats av tröskelvärdena. Gränsvärdena för
direktupphandling gäller oavsett om upphandlingen avser varor,
tjänster eller byggentreprenader. För s.k. välfärdstjänster gäller
dock andra gränser för undantag från annonseringsskyldigheten
(motsvarande direktupphandlingsgräns). Från och med 1 januari
2020 är direktupphandlingsgränsen 615 312 exklusive moms.

Vid direktupphandling ska den upphandlande myndigheten
anteckna skäl för direktupphandling och annat av betydelse, om
upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Myndigheten
ska ha riktlinjer för direktupphandling.

Den upphandlande myndigheten ska tilldela den leverantör ett
kontrakt, vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för
myndigheten. Anbudet ska utvärderas på någon av följande
grunder:

• Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet

• Kostnad

• Pris
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Revisionskriterier 

Inköps- och upphandlingspolicy för Höganäs kommun
kommun

Policyn är antagen av kommunfullmäktige 2017-02-23.
Policyn beskriver kommunkoncernens regelverk för
anskaffningsprocessen och är den yttre ram som gäller för
Höganäs kommuns samtliga verksamheter och bolag.

Policyn syftar till att ange vad som gäller för Höganäs
kommunkoncern i upphandlingsfrågor utöver det som
framgår av LOU och LUF.

Enligt policyn ska kommunens upphandlingsenhet bistå de
kommunala bolagen med hjälp vid behov.

Varje styrelse har ansvaret för upphandlingar inom sina
respektive verksamhetsområde.

Samtliga styrelser ska avropa på föreliggande ramavtal.

Styrelse samt respektive VD ansvarar för att personal som
handlägger inköp, avrop och upphandlingar har relevant
kunskap om gällande lagstiftning, policys och riktlinjer.
Målsättningen ska vara att den som upphandlar eller avropar
ska ha genomgått kommunens interna
certifieringsutbildning. Upphandlingsenheten ansvarar för
utbildningens genomförande och innehåll. Respektive bolag
ansvarar för att berörd personal anmäls till utbildningen.
Sida 6

I riktlinjerna finns anvisningar för hur direktupphandling ska
genomföras. Direktupphandling får inte ske där
verksamhetsövergripande ramavtal finns.

Vid direktupphandling ska i möjligaste mån minst tre
leverantörer tillfrågas för att konkurrens ska råda. Om
värdet överstiger 5 % av tröskelvärdet (109 877 kr) bör alltid
minst tre leverantörer tillfrågas.

I de tillhörande anvisningarna för direktupphandling framgår
att vid direktupphandlingar med ett värde på över 100 000
kr ska:

• Anbud och val av leverantör ska skriftligen dokumenteras 
i Konkurrensverkets blankett. 

• Efter genomförd upphandling ska blanketten skickas till 
upphandlingsenheten. 
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Iakttagelser 

Upphandlingsprocessen

• I mitten av 2017 påbörjades en process där tidigare socialförvaltningen övergick i
bolagsform till det nystartade kommunala bolaget Höganäs Omsorg AB. I samband
med detta skickade kommunledningskontoret ut ett brev till socialförvaltningens
samtliga leverantörer där det framgick att Höganäs Omsorg AB kommer fortsätta göra
avrop från redan upphandlade avtal under en övergångsperiod. Det framgår inte i
brevet hur lång denna övergångsperiod är men enligt uppgifter från intervju avses
tiden fram till att avtalen löper ut.

• Bolaget utgår från kommunens inköps- och upphandlingspolicy och har inga egna
riktlinjer/rutiner. Det finns inga dokumenterade riktlinjer/rutiner som reglerar vem som
får genomföra inköp/upphandling och till vilket belopp. Vid intervju beskrivs att
bolaget tar stöd av kommunens upphandlingsenhet vid flertalet upphandlingar. Det är i
regel respektive enhetschef som genomför upphandlingarna och ansvar för
upphandligar följer budgetansvar.

• Bolagets avtal finns inte samlat. Det har påbörjats ett arbete med att registrera
avtalen i kommunens avtalsdatabas men arbetet har inte färdigställts. Arbetet
avstannade i samband med ett oförutsett personalbortfall under våren 2021.
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Iakttagelser 

Uppföljning och kontroll 

• Bolaget ingår i upphandlingsenhetens nätverk, där representanter från samtliga bolag
och nämnder får information och diskuterar upphandlingsfrågor. Det har inte
genomförts någon utbildning inom upphandling under det senaste året.

• Det finns ingen rutin för avtalsuppföljning och det sker inga kontroller av
ramavtalstrohet. Samtliga fakturor kontrolleras genom tjänsten Inyett. Tjänsten
kontrollerar exempelvis dubbla betalningar, avvikande belopp eller okända mottagare.
Ekonomichefen i Höganäs Omsorg AB måste godkänna nya leverantörer innan dessa
kan läggas in i leverantörsregistret. I samband med detta görs en bedömning om det
kan bli aktuellt att bolaget kommer köpa in varor eller tjänster för ett större belopp och
därmed behöver göra en upphandling med annat förfarande, t.ex. annonsering. Det
uppges att ansvarig chef kontaktas om det har gjorts inköp hos en ny leverantör inom
ett område där det finns gällande avtal.
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Iakttagelser 

Uppföljning och kontroll forts.

• Enligt bolagets attestreglemente ansvarar beslutsattestanten för att transaktioner
följer bolagets avtal. Det finns cirka 25 beslutsattestanter inom bolaget. Vid intervju
ges som exempel att en beslutsattestant kontrollerar att villkoren stämmer vid första
faktureringstillfället.

• Bolaget har tillgång till kommunens avtalsdatabas och kan därmed se de
kommunövergripande ramavtalen.

• Upphandling och inköp ingår årligen i riskanalysen inför den interna kontrollen. I
riskanalysen för 2021 års interna kontrollplan har det identifierats två områden
kopplat till upphandling. Dessa utgörs av att avtal inte är anpassade till Höganäs
Omsorgs behov samt en bristfällig övergripande struktur. Det framgår att det saknas
aktuella avtal inom flera områden samt att det saknas uppföljning och kontroll av
befintliga avtal. Bolaget valde att hantera riskerna genom direktåtgärder och har
därför inte med riskerna i interna kontrollplanen 2021. Direktåtgärderna utgörs av att
uppföljning och kontroll av befintliga avtal behöver förstärkas, att avtalen behöver
anpassas till verksamheten och att rutinen för upphandling behöver tydliggöras. Det
finns ingen mer ingående beskrivning över hur arbetet med direktåtgärderna ska
genomföras under året.

• 2017 ingick kontroll av ramavtalstrohet i bolagets interna kontrollplan. Området har
inte kontrollerats i tidigare års interna kontrollplaner eller ingått i riskanalysen.
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Resultat av stickprovsgranskning

Sida 10

Över direktupphandlingsgränsen

Leverantör Fakturerat 
2020 (inkl. 
moms)

Annonsering Förfrågnings
underlag

Protokoll-
öppning

Anbuds-
utvärdering

Tilldelnings-
beslut

Dokument-
erat avtal

Fristads AB 
Hejco

801 753 kr E.T E.T E.T E.T E.T E.T

Kommentar: Inköpen avser yrkeskläder och skor. Höganäs Omsorg har utnyttjat ett ramavtal via ADDA (tidigare kommentus). 
Höganäs Omsorg återfinns bland de avropsberättigade på ADDA:s hemsida och granskarna har erhållit bolagets 
avropsanmälan. Fristads AB Hejco är rangordnade som nr. 1 i ADDA:s ramavtal.

Över direktupphandlingsgränsen

Leverantör Fakturerat 
2020 (inkl. 
moms)

Annonsering Förfrågnings
underlag

Protokoll-
öppning

Anbuds-
utvärdering

Tilldelnings-
beslut

Dokument-
erat avtal

Bonliva AB 1,6 mnkr Nej, två 
leverantörer 
tillfrågades 
via mejl.

Ja Nej Nej Nej Ja. Avtalets 
upphörde att 
gälla 2019-
07-07

Kommentar: Befaras vara en otillåten direktupphandling. Inköp avseende bemanningstjänster av sjuksköterskor. Tecknat avtal 
är giltigt från februari 2019 till juli 2019. Upphandlingen avsåg en direktupphandling av en heltidstjänst under sex månader.
Inköpet konkurrensutsattes till två leverantörer.  Dokumentationen i upphandlingen utgörs av mejl till leverantörer, 
förfrågningsunderlag och avtal. 

Under 2019 fakturerades 1,3 mnkr varav 721 565 kr fakturerades efter att avtalet gått ut. Det har därmed gjorts inköp för 
sammanlagt 2,3 mnkr (inkl. moms) sedan avtalet löpte ut.   
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Resultat av stickprovsgranskning

Sida 11

Över direktupphandlingsgränsen

Leverantör Fakturerat 
2020 (inkl. 
moms)

Annonsering Förfrågnings
underlag

Protokoll-
öppning

Anbuds-
utvärdering

Tilldelnings-
beslut

Dokument-
erat avtal

ATEA 
Sverige AB 

Ca. 3,5 mnkr Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Kommentarer: Inköpen avser programlicenser. Höganäs kommun var avropsberättigade i Kammarkollegiets ramavtal för IT-
tjänster med ATEA som gällde t.o.m. 2019-05-31. Licensavtalen som tecknas genom avrop gäller i tre år, vilket innebär att 
beroende på när avropet görs kan det gälla även efter ramavtalet har gått ut. Granskarna har inte tagit del av något avrop från 
Kammarkollegiets ramavtal som gäller inköp av programlicenser under 2020. 

Höganäs Omsorg AB och ATEA har genom en förnyad konkurrensutsättning tecknat ett avtal för programlicenser som gäller 
fr.o.m. maj 2021. Granskarna har tagit del av avtalet. 

Över direktupphandlingsgränsen

Leverantör Fakturerat 
2020 (inkl. 
moms)

Annonsering Förfrågning
sunderlag

Protokoll-
öppning

Anbuds-
utvärdering

Tilldelnings-
beslut

Dokumenterat 
avtal

Martin och 
Servera AB

975 550 kr Ja Ja Nej Nej Nej Ja, avtal tecknat 
mellan Höganäs 
Kommun och 
Martin och 
Servera AB. 

Kommentar: Upphandlingen är genomförd av Höganäs kommun. I avtalet står Höganäs kommun som köpare. Enligt 
förfrågningsunderlaget avser avtalet leverans av livsmedel till Höganäs kommuns förvaltningar. Avtalet är tecknat i oktober 
2017 och därmed fem månader efter att Höganäs Omsorg AB bildades. Avtalet är förlängt och gäller till och med 2021. 
Bolaget avropar från kommunens ramavtal utan att ingå som en part i ramavtalet. Det framförs att upphandlingsprocessen 
påbörjades innan Höganäs Omsorg bildades och att de därmed omfattas socialförvaltningens volymer och behov av varor. 
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Resultat av stickprovsgranskning

Sida 12

Under direktupphandlingsgränsen

Leverantör Fakturerat 2020 
(inkl. moms)

Minst 3 leverantörer har 
tillfrågats

Konkurrensverkets
Blankett för direkt-
upphandlingar.

Dokumenterat avtal

IKEA 311 703 kr E.T E.T E.T

Kommentar: Ramavtal för möbler via ADDA (tidigare Kommentus). Höganäs Omsorg återfinns bland de avropsberättigade på 
ADDA:s hemsida och granskarna har erhållit bolagets avropsanmälan. Vid avrop av produkter som understiger 300 000 kr vid 
varje enskilt avrop ska en eller flera leverantörer ges möjlighet att lämna anbud. Inköpen från IKEA 2020 avser flera enskilda 
tillfällen och det finns därmed inget krav på förnyad konkurrensutsättning. 
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Bedömning 

Den sammanfattande bedömningen är Höganäs Omsorg AB inte har säkerställt att det finns en följsamhet till lagen om
offentlig upphandling. Vi konstaterar brister i efterlevnaden av LOU och kommunens anvisningar men framförallt
omfattande brister vad gäller rutiner för ansvarsfördelning, uppföljning och kontroll.

Vi bedömer att det inte finns tillräckliga rutiner för att säkerställa en ändamålsenlig upphandlingsprocess. Bedömningen
görs mot bakgrund att det saknas rutiner som reglerar vem som har rätt att genomföra inköp/upphandling och till vilket
belopp. Enligt lagen om offentlig upphandling ska den upphandlande myndigheten anta riktlinjer för direktupphandling.
Granskningen visar att bolaget inte har antagit riktlinjer för direktupphandlingar.

Det finns inte en tillräcklig kontroll av upphandlingsprocessen, då det saknas systematiserad avtalsuppföljning samt att
det inte görs kontroller av ramavtalstrohet. Vi konstaterar att samtliga nya leverantörer godkänns av en och samma
tjänsteperson. Däremot bedömer vi att det fnns en osäkerhet kopplat till detta då bolagets avtal inte finns samlade
vilket medför en risk för att det finns avtal som inte används eller uppmärksammas.

Uppföljning fyller en avgörande roll i att kontinuerligt kunna utvärdera och förbättra upphandligsprocessen. Genomförd
stickprovskontroll indikerar på att det finns brister i följsamheten av LOU och kommunens policy. Detta visar på ett
behov av att stärka uppmärksamheten kring lagstiftningen och göra den till en naturlig del i inköpsprocessen. Vi vill
särskilt uppmärksamma avtalet med Bonliva AB där stora inköp gjorts efter att avtalet löpt ut.

Att lagstiftningen och kommunens policy inte följs visar att bolaget behöver stärka och förbättra kontrollmiljön.
Upphandling och inköp hanteras inom riskanalysen men vi bedömer att det inte finns ett tillräckligt tydligt arbete med
hur de identifierade riskerna ska hanteras.
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Rekommendationer 

Sida 14

• Säkerställa att upphandlingar och inköp genomförs och dokumenteras i enlighet 
med lagstiftningen och kommunens upphandlingspolicy

• Upprätta riktlinjer för direktupphandling

• Tydliggöra vem som har rätt att genomföra inköp/upphandling och till vilket belopp

• Genomföra systematisk uppföljning av tecknade avtal

• Säkerställa att de direktåtgärder som identifieras i riskanalyserna genomförs
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Svar på revisionsfrågor 

Page 15

► Har bolagen säkerställt att upphandlingarna har genomförts i enlighet med Lagen om
offentlig upphandling (LOU)?

Nej.

Resultatet av stickprovsgranskningen visar på otillåtna direktupphandlingar och brister i 
dokumentationen av upphandlingarna. 

► Finns det tillräckliga rutiner som säkerställer en tillräcklig upphandlingsprocess?

Nej.

Bolaget saknar dokumenterade riktlinjer/rutiner för inköp och upphandling, rutiner för 
avtalsuppföljning samt kontrollmoment kopplat till upphandling och inköp i den interna 
kontrollplanen. 
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Källförteckning

Sida 16

Intervjuade funktioner

• VD

• Ekonomichef

• Ekonom

• Ekonomichef i Höganäs kommun samt ansvarig för kommunens upphandlingsenhet

• Upphandlare i Höganäs kommun 

Dokumentförteckning

• Upphandlingspolicy och riktlinjer, Höganäs kommun 

• Underlag för stickprov

• Attestreglemente 

• Intern kontrollplan 2021

• Avtal Höganäs kommun och Höganäs Omsorg AB 

• Brev till leverantörer i samband med bolagisering 
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Höganäs kommun                 2021-09-08
Lekmannarevisionen

För svar senast 2021-11-29:
Höganäs Omsorg AB

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Granskning av upphandling Höganäs Omsorg AB

På vårt uppdrag har EY genomfört en granskning av huruvida Höganäs Omsorg AB följer Lagen
om offentlig upphandling (LOU).  Gjorda iakttagelser har sammanställts i bifogad rapport.

Lagen om offentlig upphandling gäller för samtliga offentligt styrda organ (till exempel kommunala
bolag) och innehåller ett antal bestämmelser som är tvingande för den upphandlande
myndigheten. Den sammanfattande bedömningen är att Höganäs Omsorg AB inte har säkerställt
att det finns en följsamhet till LOU. Det konstateras brister i efterlevnaden av LOU och kommunens
anvisningar men framförallt omfattande brister vad gäller rutiner för ansvarsfördelning, uppföljning
och kontroll. Vidare indikerar genomförd stickprovskontroll att det finns brister och vi vill särskilt
uppmärksamma avtalet med Bonliva AB där stora inköp gjorts efter att avtalet löpt ut.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderas Höganäs Omsorg AB att:

Säkerställa att upphandlingar och inköp genomförs och dokumenteras i enlighet med
lagstiftningen och kommunens upphandlingspolicy
Upprätta riktlinjer för direktupphandling
Tydliggöra vem som har rätt att genomföra inköp/upphandling och till vilket belopp
Genomföra systematisk uppföljning av tecknade avtal
Säkerställa att de direktåtgärder som identifieras i riskanalyserna genomförs

Lekmannarevisionen har vid sammanträde 2021-08-23 beslutat antaga föreliggande
revisionsrapport såsom sin egen. Rapporten översänds härmed.

Vi önskar ett skriftligt svar på lekmannarevisionens synpunkter senast den 2021-11-29. Kopia av
svaret skall även skickas till kommunkansliets kontor.

Lekmannarevisionen

Hanna Werth
Lekmannarevisor i Höganäs Omsorg AB
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 YTTRANDE  1 (1) 
 

 

   2021-10-04 
   HO/2021/59 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

HÖGANÄS KOMMUN 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

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

WWW.HOGANAS.SE 

 

YTTRANDE AVSEENDE GRANSKNING AV 

INKÖP OCH UPPHANDLING INOM 

HÖGANÄS OMSORG AB 
 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har genomfört en granskning av huruvida Höganäs Omsorg AB följer Lagen 
om offentlig upphandling (LOU). Utifrån granskningens resultat rekommenderar 
revisionen Höganäs Omsorg AB att  

 Säkerställa att upphandlingar och inköp genomförs och dokumenteras i enlighet 
med lagstiftningen och kommunens upphandlingspolicy, 

 Upprätta riktlinjer för direktupphandling, 

 Tydliggöra vem som har rätt att genomföra inköp/upphandling och till vilket 
belopp, 

 Genomföra systematisk uppföljning av tecknade avtal, 

 Säkerställa att de direktåtgärder som identifieras i riskanalyserna genomförs. 
 

Beslutsunderlag 

Revisionen, rapport avseende granskning av upphandling inom Höganäs Omsorg AB. 
 

Yttrande 

Undertecknad ser positivt på att den här revisionen har genomförts, så att vi nu tydligt 
kan se var någonstans vi har förbättringsområden vad gäller inköp och upphandling.  

 

I syfte att arbeta smart och effektivt med upphandling och inköp inom 
kommunkoncernen, som Höganäs Omsorg AB är en del av, har 
kommunledningskontoret tillsammans med bolag, nämnd och förvaltning redan före 
granskning initierat ett arbete att bland annat tydliggöra roller och ansvarsfördelningar 
inom koncernen. Det är undertecknads bedömning att detta redan påbörjade 
utvecklings- och förändringsarbete kommer möta revisionens synpunkter samt 
rekommendationer.   
 

Förslag till beslut 

Höganäs Omsorg AB beslutar 
 

att anta yttrandet som sitt eget,  
 

att översända yttrandet till revisionen och kommunfullmäktige.  

 

 

 

 Viweca Thoresson 
 VD Höganäs Omsorg AB 
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 PROTOKOLL 

 HÖGANÄS OMSORG  
 

 2021-10-11    
 

 
 
SIGNATUR   
 

NÄRVARANDE 
 
Beslutande ledamöter  Ingemar Narheim (M) (ordförande) 

Erling Wirehed (M) (vice ordförande) 
Lennart Ekberg (M) 
Bo Hansson (M) (suppleant)  ersätter Barbro Stigsdotter (MP) 
Reinhold Knutsson (S) (suppleant)  ersätter Peter Graff (S) 

 
Ej tjänstgörande ersättare   
  
Övriga närvarande  Ulf Silfverström (C) (suppleant) 

Barbara Struglics Bogs (KD) (suppleant) 
Viweca Thoresson (VD) 
Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 
Anna Borestam (controller) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-17:00 
  
Paragrafer §72 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Peter Graff (S) §§ 63-68 
Reinhold Knutsson (S) §§ 69-74 

  
Datum och plats 2021-10-18, Digital justering  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Peter Graff (S) §§ 63-68                         
 
 
Justerande ……………………………………………… 

Reinhold Knutsson (S) §§ 69-74                        
 
 
Tillkännagivandet av justeringen har  2021-10-19 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 HÖGANÄS OMSORG  
 

 2021-10-11    
 

 
 
SIGNATUR   
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 PROTOKOLL 

 HÖGANÄS OMSORG  
 

 2021-10-11    
 

 
 
SIGNATUR   
 

 
     HO/2021/59 
§ 72 
GODKÄNNANDE AV YTTRANDE AVSEENDE GRANSKNING AV 
INKÖP OCH UPPHANDLING HÖGANÄS OMSORG AB 
Sammanfattning av ärendet   
Revisionen har genomfört en granskning av huruvida Höganäs Omsorg AB följer Lagen om offentlig 
upphandling (LOU). Utifrån granskningens resultat rekommenderar revisionen Höganäs Omsorg AB 
att: 
 Säkerställa att upphandlingar och inköp genomförs och dokumenteras i enlighet med 

lagstiftningen och kommunens upphandlingspolicy, 
 Upprätta riktlinjer för direktupphandling, 
 Tydliggöra vem som har rätt att genomföra inköp/upphandling och till vilket belopp, 
 Genomföra systematisk uppföljning av tecknade avtal, 
 Säkerställa att de direktåtgärder som identifieras i riskanalyserna genomförs. 

  
Höganäs Omsorg AB framför i sitt yttrande att i syfte att arbeta smart och effektivt med upphandling 
och inköp inom kommunkoncernen, som Höganäs Omsorg AB är en del av, har 
kommunledningskontoret tillsammans med bolag, nämnd och förvaltning redan före granskning 
initierat ett arbete att bland annat tydliggöra roller och ansvarsfördelningar inom koncernen. Det är 
undertecknads bedömning att detta redan påbörjade utvecklings- och förändringsarbete kommer möta 
revisionens synpunkter samt rekommendationer.  
  
Beslutsunderlag 
Höganäs Omsorg AB, yttrande den 4 oktober 2021, 
Revisionen, rapport avseende granskning av upphandling inom Höganäs Omsorg AB den 8 september 
2021.  
  
Beslut 
Styrelsen för Höganäs Omsorg AB beslutar 
  
att godkänna yttrandet som sitt eget, 
  
att översända yttrandet till revisionen och kommunfullmäktige.  
 
Beslutet ska skickas till  
Revisionen  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages  2021-11-12
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Höganäs kommun                 2021-09-08
Lekmannarevisionen

För svar senast 2021-11-29:
Höganäs Energi AB

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Granskning av upphandling Höganäs Energi AB

På vårt uppdrag har EY genomfört en granskning av huruvida Höganäs Energi AB följer Lagen
om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).  Gjorda iakttagelser har sammanställts i
bifogad rapport.

Den sammanfattande bedömningen är att Höganäs Energi AB inte har säkerställt att det finns en
följsamhet till LUF. Det konstateras brister i efterlevnaden av LUF och kommunens anvisningar
men framförallt omfattande brister vad gäller rutiner för ansvarsfördelning, uppföljning och kontroll.
Det sker ingen systematiserad avtalsuppföljning eller kontroll av ramavtalstrohet. Det är dock
positivt att bolaget har påbörjat ett arbete med att ta fram riktlinjer för direktupphandlingar samt
har ambitioner att revidera bolagets beställningsrutin.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderas Höganäs Energi AB att:

Säkerställa att upphandlingar och inköp genomförs och dokumenteras i enlighet med
lagstiftningen och kommunens upphandlingspolicy
Upprätta riktlinjer för direktupphandling
Genomföra systematisk uppföljning av tecknade avtal
Riskvärdera inköp- och upphandlingsprocessen inom bolagens internkontrollarbete och
säkerställ att relevanta kontrollmoment identifieras

Lekmannarevisionen har vid sammanträde 2021-08-23 beslutat antaga föreliggande
revisionsrapport såsom sin egen. Rapporten översänds härmed.

Vi önskar ett skriftligt svar på lekmannarevisionens synpunkter senast den 2021-11-29. Kopia av
svaret skall även skickas till kommunkansliets kontor.

Lekmannarevisionen

Bertil Toreson
Lekmannarevisor i Höganäs Energi AB
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Sida 1

Granskning av upphandling
Höganäs Energi AB

Höganäs kommun
David Maxe & Anna Färdig 

Augusti 2021
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Bakgrund och syfte

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om upphandling inom 
försörjningssektorerna (LUF) gäller för all offentlig upphandling av 
varor, tjänster och byggentreprenader som inte omfattas av någon 
annan upphandlingslag eller av något specifikt undantag som gäller i 
den enskilda upphandlingen. Lagarna bygger på fem principer:
► Principen om icke-diskriminering

► Principen om likabehandling

► Principen om transparens

► Proportionalitetsprincipen

► Principen om ömsesidigt erkännande

De som tillämpar LOU och LUF kallas upphandlande myndigheter. 
Erfarenheter visar att efterlevnaden av lagarna är förenade med ett 
antal svårigheter för de upphandlande myndigheterna som har att följa 
regelverken. 

Ett återkommande mönster är att de upphandlande myndigheterna 
oftast har riktlinjer/rutiner/tillräckliga kunskaper och stöd i form av IT-
verktyg eller motsvarande på central nivå i kommunen, motsvarande 
stöd finns inte alltid i de av kommunen ägda bolagen. Även om 
organisationen är byggd för att bolagen ska avropa kommunens 
upphandlingsstöd, sker detta inte alltid. Statskontoret har i en 
utredning pekat på just kommunala bolag som högriskorganisationer 
kopplade till bl.a. offentlig upphandling.

Bakgrund

Sida 2

Granskningen syftar till att bedöma om Höganäs Energi AB följer 
Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). 

I granskningen ska följande revisionsfrågor besvaras:  
► Har bolagen säkerställt att upphandlingarna har genomförts i

enlighet med LUF?

► Finns det tillräckliga rutiner som säkerställer en tillräcklig
upphandlingsprocess?

Syfte och frågeställningar

Kommunens helägda bolag ska följa såväl LOU och LUF som Höganäs  
kommuns upphandlingspolicy. Policyn ska tillämpas vid alla inköp och 
upphandlingar och innefattar köp av varor, tjänster och entreprenad 
samt hyra och leasing. 

Lekmannarevisionen har i sin risk- och väsentlighetsanalys och 
revisionsplan 2021 valt att granska om de kommunala bolagen följer 
upphandlingsregelverken LOU och LUF.

Forts. bakgrund
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Metod och avgränsning  

Sida 3

I granskningen genomfördes dokumentstudier och intervjuer med ansvariga hos 
bolagen. För att verifiera hur bolaget förhåller sig till upphandlingsregelverket 
granskades 7 stickprov för perioden 2020. Stickproven har utgått från 
leverantörsreskontran och valts ut utifrån ett riskbaserat perspektiv.

Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen 
är genomförd mellan mars – augusti 2021. 

Metod

Dokumentstudier Intervjuer

Stickprov
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Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i 
granskningen för analyser, slutsatser och bedömningar. 

Kommunallagen

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter. (6 kap. 1 §). 

Styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 §
pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att 
så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
(6 kap 9 §).

Styrelsen ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som 
anges i 10 kap. 3-5 §§ är uppfyllda i fråga om sådana aktiebolag som avses i 
de bestämmelserna. (6 kap. 10 §).

Aktiebolagslagen

Styrelsen ska svara för bolagets organisation och förvaltningen av 

bolagets angelägenheter (8 kap. 4 §)
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Revisionskriterier 

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)
(2016:1146)

Lagen om upphandling i försörjningssektorerna (LUF) gäller för
upphandling som genomförs av en upphandlande enhet för
verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter eller
posttjänster.

En direktupphandling enligt LUF är möjlig att göra om värdet
uppgår till högst 1 142 723 kronor (från och med 1 januari
2020), inklusive värdet av eventuella options- och
förlängningsklausuler. Värdet av en upphandling är det totala
belopp som enligt den upphandlande enhetens uppskattning ska
betalas enligt det eller de varukontrakt, tjänstekontrakt eller
byggentreprenadkontrakt som ingår i upphandlingen.

Upphandlande enheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt
och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på
ett öppet sätt.

Den upphandlande enheten ska i något av
upphandlingsdokumenten ange sina behov och krav, ange
tilldelningskriterierna och förklara deras innebörd samt ange en
preliminär tidsplan.

En upphandlande enhet ska dokumentera genomförandet av en
upphandling. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera
enhetens beslut under upphandlingens samtliga skeden.

Den upphandlande myndigheten ska tilldela den leverantör ett
kontrakt, vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för
myndigheten. Anbudet ska utvärderas på någon av följande
grunder:

• Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet

• Kostnad

• Pris
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Revisionskriterier 

Inköps- och upphandlingspolicy för Höganäs kommun
kommun

Policyn är antagen av kommunfullmäktige 2017-02-23.
Policyn beskriver kommunkoncernens regelverk för
anskaffningsprocessen och är den yttre ram som gäller för
Höganäs kommuns samtliga verksamheter och bolag.

Policyn syftar till att ange vad som gäller för Höganäs
kommunkoncern i upphandlingsfrågor utöver det som
framgår av LOU och LUF.

Enligt policyn ska kommunens upphandlingsenhet bistå de
kommunala bolagen med hjälp vid behov.

Varje styrelse har ansvaret för upphandlingar inom sina
respektive verksamhetsområde.

Samtliga styrelser ska avropa på föreliggande ramavtal.

Styrelse samt respektive VD ansvarar för att personal som
handlägger inköp, avrop och upphandlingar har relevant
kunskap om gällande lagstiftning, policys och riktlinjer.
Målsättningen ska vara att den som upphandlar eller avropar
ska ha genomgått kommunens interna
certifieringsutbildning. Upphandlingsenheten ansvarar för
utbildningens genomförande och innehåll. Respektive bolag
ansvarar för att berörd personal anmäls till utbildningen.
Sida 6

I riktlinjerna finns anvisningar för hur direktupphandling ska
genomföras. Direktupphandling får inte ske där
verksamhetsövergripande ramavtal finns.

Vid direktupphandling ska i möjligaste mån minst tre
leverantörer tillfrågas för att konkurrens ska råda. Om
värdet överstiger 5 % av tröskelvärdet (219 754 kr) bör alltid
minst tre leverantörer tillfrågas.

I de tillhörande anvisningarna för direktupphandling framgår
att vid direktupphandlingar med ett värde på över 100 000
kr ska:

• Anbud och val av leverantör ska skriftligen dokumenteras 
i Konkurrensverkets blankett. 

• Efter genomförd upphandling ska blanketten skickas till 
upphandlingsenheten. 
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Iakttagelser 

Upphandlingsprocessen

• Bolaget utgår från kommunens inköp- och upphandlingspolicy och har inga egna
riktlinjer/rutiner. Bolaget har påbörjat ett arbete med att ta fram anvisningar för
direktupphandling.

• Vid sakgranskning får granskarna ta del av en beställningsrutin daterad 2018. Rutinen
beskriver vem som har rätt att göra inköp vid olika beloppsgränser. Rutinen nämndes
inte under intervjun och ska enligt uppgift revideras framöver. Rutinen innehåller inga
beskrivnignar kopplat till LUF.

• Upphandlingar genomförs av affärsområdesansvariga inom respektive teknikområde
(elnät, fibernät och fjärrvärme). Upphandlingsenheten i Höganäs kommun kontaktas
vid allmänna frågor om upphandlingar. Det har förekommit att bolaget har anlitat
externa konsulter för att få stöd i upphandlingar av varor och tjänster i enstaka fall.
Bolaget blir tillfrågade av upphandlingsenheten om de vill ingå i kommunövergripande
upphandlingar för ramavtal.

• Det har inte genomförts någon utbildning inom upphandling under de två senaste
åren. Bolaget har tidigare deltagit i utbildningar som anordnats av
upphandlingsenheten. Bolaget ingår i upphandlingsenhetens nätverk, där
representanter från samtliga bolag och nämnder får information och diskuterar
upphandlingsfrågor.
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Iakttagelser 

Uppföljning och kontroll

• Samtliga avtal registeras i en excelfil som avtalsansvariga har tillgång till. I filen
framgår datum för när avtalen tecknades och i merparten av fallen när avtalen löper
ut. Det sker inga påminnelser över när avtalen närmar sig utgång. En av bolagets
anställda har fått utbildning i hur avtal läggs in i kommunens avtalsdatabas och
ambitionen är att avtalen ska registreras i avtalsdatabasen. När avtalen registrerats i
avtalsdatabasen ska det läggas in bevakningar på när avtalen löper ut.

• Det finns ingen rutin för avtalsuppföljning och det sker inga kontroller av
ramavtalstrohet. Av intervju framgår att bolaget följer upp kvaliteten på levererade
tjänster inom ramen för den löpande dialog som förs med leverantören i projekten eller
vid leverans av varan. Det finns ingen samlad dokumentation av eventuella
synpunkter/brister.

• Bolaget har tillgång till kommunens avtalsdatabas och kan därmed se de
kommunövergripande ramavtalen.

• Upphandling/inköp finns inte med i 2021 års interna kontrollplan. Området har inte
kontrollerats i tidigare års interna kontrollplaner eller ingått i riskanalysen.
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Resultat av stickprovsgranskning
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Över direktupphandlingsgränsen

Leverantör Fakturerat 
2020

Annonsering Förfrågnings
underlag

Protokoll-
öppning

Anbuds-
utvärdering

Tilldelnings-
beslut

Dokument-
erat avtal

JL Teleteknik 
i Höganäs AB

3,9 mnkr E.T E.T E.T E.T E.T E.T

Kommentar: Inköpen avser fiberinstallationer. 

Inköpet faller inom ramen för teleundantaget. Undantaget innebär att vid en upphandling vars huvudsakliga syfte är att ge en 
upphandlande myndighet möjlighet att:
• tillhandahålla eller driva ett allmänt kommunikationsnät eller
• för allmänheten tillhandahålla en elektronisk kommunikationstjänst
finns ingen skyldighet att tillämpa reglerna i LUF. Granskarna har valt ut två slumpmässiga fakturor. Fakturorna avser 
efteranslutningar av fiber i samband med kampanj samt fiberanslutningar. 
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Resultat av stickprovsgranskning
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Över direktupphandlingsgränsen

Leverantör Fakturerat 
2020

Annonsering Förfrågnings
underlag

Protokoll-
öppning

Anbuds-
utvärdering

Tilldelnings-
beslut

Dokument-
erat avtal

EG Sverige 
AB 

3,7 mnkr Nej Nej Nej Nej Nej Ja

Kommentarer: Inköpen avser uppgradering av bolagets ekonomi- och verksamhetssystem ”Xellent”. Inköpet har inte 
upphandlats. Det ursprungliga systemet upphandlades tillsammans med Öresundskraft 2009. Det finns inga sparade underlag 
från upphandlingen. 

Arbetet med att uppgradera systemet inleddes under 2017 genom ett antal studiebesök hos andra energibolag för att 
undersöka liknande system. Höganäs Energi fick en offert från EG Sverige 2017 och tecknade avtal 2018. Vid intervju 
framförs att uppgraderingen av systemet har varit problematisk och att den fortfarande inte har implementerats fullt ut. 

Inköpen för 2020 avser:

Bolaget var pilotkund och startdatum var planerat till april 2019 men systemet var inte klart utan arbetet fick flyttas fram.

Nya mätareprojekt 74 542

Nytt KIS system 1 095 187

Fakturerat till H Handel AB 112 746

Moms 710 909

Underhållsavtal 920 564

IT-tjänster 532 641

Konsultarvode 222 533
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Resultat av stickprovsgranskning
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Över direktupphandlingsgränsen

Leverantör Fakturerat 
2020

Annonsering Förfrågnings
underlag

Protokoll-
öppning

Anbuds-
utvärdering

Tilldelnings-
beslut

Dokument-
erat avtal

POWAB AB 1,6 mnkr Ja Ja Nej Nej Ja Ja, däremot 
har avtalets 
löptid 
passerat. 

Kommentar: Inköpen avser hyrning av grävmaskin inklusive förare. Upphandlingen genomfördes 2019 som en 
direktupphandling. 

I tilldelningsbeslutet framgår att fyra leverantörer har lämnat anbud. Enligt förfrågningsunderlaget ska utvärderingen utgå 
från en bedömning av pris, maskintyp, utrustning och miljöaspekt. Det saknas en anbudsutvärdering som visar vad som ligger 
till grund för bedömningen av mest förmånligt anbud utifrån pris och maskin. 
Avtalet är giltigt från 2019-01-01 till 2019-12-31 med möjlighet till ett års förlängning. Avtalet kan ha gällt som längst till 
2020-12-31. Granskarna har inte tagit del av någon avtalsförlängning.  

Över direktupphandlingsgränsen

Leverantör Fakturerat 
2020

Annonsering Förfrågnings-
underlag

Protokollöppning Anbuds-
utvärdering

Tilldelnings-
beslut

Dokument-
erat avtal

NEVEL AB 1,5 mnkr Ja Ja Kuverten med 
anbuden har 
signerats och 
daterats av två 
personer. 

Ja Ja Ja

Kommentar: Upphandling avseende övervakning, drift och underhåll av fjärrvärmecentral. 
Avtalet har förlängts i enlighet med villkoren i avtalet. Upphandlingen har dokumenteras i enlighet med LUF. Inga avvikelser 
har noterats. 
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Resultat av stickprovsgranskning
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Under direktupphandlingsgränsen

Leverantör Fakturerat 2020 Minst 3 leverantörer har 
tillfrågats

Konkurrensverkets
Blankett för direkt-
upphandlingar.

Dokumenterat avtal

Byggnads AB 
Rosenqvist

250 896 kr Nej Nej Nej

Kommentar: Inköpet avser snickeritjänster. Inköpet har inte konkurrensutsatts eller dokumenteras genom Konkurrensverkets 
blankett. Enligt uppgift har leverantören anlitats för akuta behov av reparationer vid mätstationer. Det framförs att 
leverantören har anlitats tidigare och har kännedom om säkerhetsriskerna i miljön där reparationerna utförts. 

Under direktupphandlingsgränsen

Leverantör Fakturerat 2020 Minst 3 leverantörer har 
tillfrågats

Konkurrensverkets
Blankett för direkt-
upphandlingar.

Dokumenterat avtal

Elektroskandia
Sverige AB

569 826 kr Ja E.T Ja, undertecknat av VD 
för Höganäs Energi AB. 

Kommentar: Ramavtal för inköp av el- och IT-material genom SHS-gruppen vilket är ett nätverk för energibolag i södra Sverige. 
Upphandlingen genomfördes av Landskrona Energi AB. Det ursprungliga avtalet gällde t.o.m. 2017-12-21 med möjlighet till 
åtta års förlängning. Avtalet förlängdes i oktober 2019 och gällde därmed under 2020. Ramavtalet innehåller tre leverantörer 
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Resultat av stickprovsgranskning

Sida 13

Under direktupphandlingsgränsen

Leverantör Fakturerat 2020 Minst 3 leverantörer har 
tillfrågats

Konkurrensverkets
Blankett för direkt-
upphandlingar.

Dokumenterat avtal

Printhuset 
Electra AB 

246 717 kr Ja E.T Ja men avtalet är inte 
signerat. 

Kommentar: Inköpen avser tryckeritjänster. 
Upphandlingen är utförd av Höganäs kommuns upphandlingsenhet som en förenklat förfarande, därmed är det E.T med 
Konkurrensverkets blankett. Granskarna har tagit del av förfrågningsunderlag, tilldelningsbeslut inklusive utvärderingsrapport 
samt ett avtal mellan parterna. Avtalet är inte signerat. Avtalet gäller under perioden 2020-04-01-2022-03-31. 
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Bedömning 

Den sammanfattande bedömningen är att Höganäs Energi AB inte har säkerställt att det finns en följsamhet till
lagen om upphandling i försörjningssektorerna. Vi konstaterar brister i efterlevnaden av LUF och kommunens
anvisningar men framförallt omfattande brister vad gäller rutiner för ansvarsfördelning, uppföljning och
kontroll.

Vi bedömer att det inte finns tillräckliga rutiner för att säkerställa en ändamålsenlig upphandlingsprocess. Det
är en brist att det inte finns dokumenterade rutiner/riktlinjer som reglerar hur inköpen ska genomföras. Enligt
lagen om upphandling i försörjningssektorerna ska den upphandlande myndigheten anta riktlinjer för
direktupphandling. Granskningen visar att bolaget inte har antagit riktlinjer för direktupphandlingar utan
istället tillämpar Höganäs kommuns riktlinjer för direktupphandling. Vi ser dock positivt på att bolaget har
påbörjat ett arbete med att ta fram riktlinjer för direktupphandlingar samt har ambitioner om att revidera
deras beställningsrutin.

Det finns inte en tillräcklig kontroll av upphandlingsprocessen då det saknas systematiserad avtalsuppföljning
samt att det inte görs kontroller av ramavtalstrohet. Uppföljning fyller en avgörande roll i att kontinuerligt
kunna utvärdera och förbättra upphandligsprocessen. Genomförd stickprovskontroll visar att det finns brister i
följsamheten av lagen om upphandling i försörjningssektorerna och kommunens policy, främst vad gäller inköp
under direktupphandlingsgränsen. Detta visar på ett behov av att stärka uppmärksamheten kring lagstiftningen
och göra den till en naturlig del i inköpsprocessen.

Att lagstiftningen och kommunens policy inte följs visar att bolaget behöver stärka och förbättra kontrollmiljön.
Vi ser det därför som angeläget att risker kopplade till inköp/upphandling ingår i riskanalysen som ligger till
grund för de interna kontrollplanerna.
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Rekommendationer 

Sida 15

• Säkerställa att upphandlingar och inköp genomförs och dokumenteras i enlighet med lagstiftningen och 
kommunens upphandlingspolicy

• Upprätta riktlinjer för direktupphandling

• Genomföra systematisk uppföljning av tecknade avtal

• Riskvärdera inköp- och upphandlingsprocessen inom bolagens internkontrollarbete och säkerställ att 
relevanta kontrollmoment identifieras 
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Svar på revisionsfrågor 

Page 16

► Har bolagen säkerställt att upphandlingarna har genomförts i enlighet med Lagen om
offentlig upphandling (LOU)?

Delvis.

Resultatet av stickprovsgranskningen visar att det finns brister i dokumentationen av 
upphandlingarna. 

► Finns det tillräckliga rutiner som säkerställer en tillräcklig upphandlingsprocess?

Nej.

Bolaget saknar dokumenterade riktlinjer/rutiner för inköp och upphandling, rutiner för 
avtalsuppföljning samt kontrollmoment kopplat till upphandling och inköp i den interna 
kontrollplanen. Vi ser dock positivt på att det har påbörjats ett arbete med att ta fram 
riktlinjer för direktupphandlingar och revidera beställningsrutinen. 
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Källförteckning
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Intervjuade funktioner

• VD

• Personal- och organisationsansvarig

• Chefer för respektive teknikområde (fibernät, elnät och fjärrvärme)

Dokumentförteckning

• Upphandlingspolicy och riktlinjer, Höganäs kommun 

• Underlag för stickprov

• Ägardirektiv

• Bolagsordning

• Attestordning 

• Avtalskatalog (excel-fil)
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HÖGANÄS ENERGI AB 2021-06-01

Attestordning 

Alla fakturor över 100.000 kronor kontrasignant Benny Ulmestig

ersättare Ingegerd Svensson

Alla fakturor över 50.000 kronor på kontrasignant Ulf Liljefors

kostnadsställe 121, 122, 123, 124, 621, 72 ersättare Ingegerd Svensson

Alla fakturor över 50.000 kronor på kontrasignant Johan Martinsson

kostnadsställe 420 ersättare Ingegerd Svensson

Alla fakturor över 50.000 kronor på kontrasignant Johanna Nordlund

kostnadsställe 85 och 285 ersättare Ingegerd Svensson

Attestant Ersättare

Transitering Kst 110 Benny Ulmestig Ingegerd Svensson

Värmeförs. och produktion Fjv Kst 210 Björn Nilsson Benny Ulmestig

Eldistribution Kst 120 Ulf Liljefors Anders Kallin

Värmedistribution Fjv Kst 220 Björn Nilsson Benny Ulmestig

Elnät Kst 121 - 124 Håkan Nilsson Ulf Liljefors

Mätning el Kst 125 Ulf Liljefors Anders Kallin

Mätning Fjv Kst 225 Björn Nilsson Ulf Liljefors

Sidoordn Kst el Kst 62 Ulf Liljefors Anders Kallin

Sidoordn Kst gatubelysning Kst 621 Roger Brytz Ulf Liljefors

Digital infrastruktur, Opto Kst 65 Anders Kallin Ulf Liljefors

Bilar Kst 72 Roger Brytz Ulf Liljefors

Företagsledning Kst 82 Ingegerd Svensson Gussi Degrenius

Företagsledning & Administration Fjv Kst 281 Ingegerd Svensson Gussi Degrenius

Kommunikation och Marknadsföring Kst 420 Aud Bengtsson Johan Martinsson

Sälj och Marknad Kst 410 Johan Martinsson Ingegerd Svensson

Administration Kst 85 Ulrika Lind Johanna Nordlund

Kundsservice Fjv Kst 285 Ulrika Lind Johanna Nordlund

Ekonomi Kst 89 Johanna Nordlund Gussi Degrenius

Ekonomi Fjv Kst 289 Johanna Nordlund Gussi Degrenius

Gransknings/mottagningsansvarig Therese Lodin Gustafsson Gussi Degrenius

Johanna Nordlund

VD Benny Ulmestigs egna kostnader attesteras av styrelseordförande.

Styrelseordförandes kostnader attesteras på Kst 82

Bilaga 1.
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HÖGANÄS ENERGI HANDEL AB 2021-06-01

Attestordning

Alla fakturor över 100.000 kronor kontrasignant Benny Ulmestig

ersättare Johanna Nordlund

Alla fakturor över 50.000 kronor på kontrasignant Johan Martinsson

kostnadsställe 384 ersättare Ingegerd Svensson

Alla fakturor över 50.000 kronor på kontrasignant Johanna Nordlund

kostnadsställe 385 ersättare Ingegerd Svensson

Attestant Ersättare

Inköp elhandel Kst 310 Johan Martinsson Gussi Degrenius

Försäljning elhandel Kst 320 Johan Martinsson Gussi Degrenius

Mätvärden elhandel Kst 325 Johan Martinsson Anders Kallin

Energilösningar Kst 330 Johan Martinsson Johanna Nordlund

Företagsledning och Administration elhandel Kst 381 Johan Martinsson Gussi Degrenius

Kommunikation och Marknadsföring Kst 384 Aud Bengtsson Johan Martinsson

Kundservice elhandel Kst 385 Ulrika Lind Johanna Nordlund

Laddstolpar Kst 386 Anders Kallin Johanna Nordlund

Ekonomi elhandel Kst 389 Johanna Nordlund Gussi Degrenius

Gransknings/mottagningsansvarig Therese Lodin Gustafsson Gussi Degrenius

Johanna Nordlund

Bilaga 2.
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Höganäs kommun                 2021-09-08
Lekmannarevisionen

För svar senast 2021-11-29:
Höganäshem AB

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Granskning av upphandling Höganäshem AB

På vårt uppdrag har EY genomfört en granskning av huruvida Höganäshem AB följer Lagen om
offentlig upphandling (LOU). Gjorda iakttagelser har sammanställts i bifogad rapport.

Den sammanfattande bedömningen är att Höganäshem AB har säkerställt en god följsamhet till
LOU. Bedömningen grundas på att det finns tydliga rutiner och riktlinjer kring bolagets
upphandlingsprocess. Personal som arbetar med upphandlingar genomgår årligen utbildningar
på området vilket såväl skapar uppmärksamhet kring frågan och stärker kompetensen om
lagstiftning och praxis. Därtill bedömer vi att det finns en god kontrollmiljö via avtalsuppföljning
och årligen återkommande internkontrollmoment gällande upphandling.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderas Höganäshem AB att:

Säkerställa att tilldelningskriterier överensstämmer mellan förfrågningsunderlag och
tilldelningsbeslut
Tillse konkurrensutsättning vid direktupphandlingar med ett värde över 5 % av
tröskelvärdet, i enlighet med kommunens inköps- upphandlingspolicy

Lekmannarevisionen har vid sammanträde 2021-08-23 beslutat antaga föreliggande
revisionsrapport såsom sin egen. Rapporten översänds härmed.

Vi önskar ett skriftligt svar på lekmannarevisionens synpunkter senast den 2021-11-29. Kopia av
svaret skall även skickas till kommunkansliets kontor.

Lekmannarevisionen

Lars Bergwall
Lekmannarevisor i Höganäshem AB
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Sida 1

Granskning av upphandling
AB Höganäshem

David Maxe & Anna Färdig 

Augusti 2021
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Bakgrund och syfte

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för all offentlig 
upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader som inte 
omfattas av någon annan upphandlingslag eller av något specifikt 
undantag som gäller i den enskilda upphandlingen. Lagen bygger på 
fem principer:
► Principen om icke-diskriminering

► Principen om likabehandling

► Principen om transparens

► Proportionalitetsprincipen

► Principen om ömsesidigt erkännande

De som tillämpar LOU kallas upphandlande myndigheter. Erfarenheter 
visar att efterlevnaden LOU är förenad med ett antal svårigheter för de 
upphandlande myndigheterna som har att följa lagen. 

Ett återkommande mönster är att de upphandlande myndigheterna 
oftast har riktlinjer/rutiner/tillräckliga kunskaper och stöd i form av IT-
verktyg eller motsvarande på central nivå i kommunen, motsvarande 
stöd finns inte alltid i de av kommunen ägda bolagen. Även om 
organisationen är byggd för att bolagen ska avropa kommunens 
upphandlingsstöd, sker detta inte alltid. Statskontoret har i en 
utredning pekat på just kommunala bolag som högriskorganisationer 
kopplade till bl.a. offentlig upphandling.

Bakgrund

Sida 2

Granskningen syftar till att bedöma om AB Höganäshem följer LOU. 

I granskningen ska följande revisionsfrågor besvaras:  
► Har bolagen säkerställt att upphandlingarna har genomförts i

enlighet med LOU?

► Finns det tillräckliga rutiner som säkerställer en tillräcklig
upphandlingsprocess?

Syfte och frågeställningar

Kommunens helägda bolag ska följa såväl LOU som Höganäs kommuns 
upphandlingspolicy. Policyn ska tillämpas vid alla inköp och 
upphandlingar och innefattar köp av varor, tjänster och entreprenad 
samt hyra och leasing. 

Kommunrevisionen i Höganäs kommun har i sin risk- och 
väsentlighetsanalys och revisionsplan 2020 valt att granska om de 
kommunala bolagen följer LOU.

Forts. bakgrund
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Metod och avgränsning  

Sida 3

I granskningen genomfördes dokumentstudier och intervjuer med ansvariga hos 
bolagen. För att verifiera hur bolaget förhåller sig till upphandlingsregelverket 
granskades 7 stickprov för perioden 2019-2020. Stickproven har utgått från 
leverantörsreskontran och valts ut utifrån ett riskbaserat synsätt.

Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen 
är genomförd mellan mars – augusti 2021. 

Metod

Dokumentstudier Intervjuer

Stickprov
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Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i 
granskningen för analyser, slutsatser och bedömningar. 

Kommunallagen

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter. (6 kap. 1 §). 

Styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap. 2 §
pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att 
så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
(6 kap 9 §).

Styrelsen ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som 
anges i 10 kap. 3-5 §§ är uppfyllda i fråga om sådana aktiebolag som avses i 
de bestämmelserna. (6 kap. 10 §).  

Aktiebolagslagen

Styrelsen ska svara för bolagets organisation och förvaltningen av 

bolagets angelägenheter (8 kap. 4 §)
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Revisionskriterier 

Lagen om offentlig upphandling (2016:1145)

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och
upphandlingar inom offentlig verksamhet. De grundläggande
principerna i lagstiftningen är att offentlig verksamhet, vid
upphandling, ska behandla leverantörer på bl.a. ett likvärdigt,
icke-diskriminerande och öppet sätt. Sedan 1 januari 2017 är det
obligatoriskt att kommunicera elektroniskt vid upphandlingar.

Myndigheten ska i något av upphandlingsdokumenten ange den
grund för utvärdering av anbud som den avser att använda.
Europeiska kommissionen beslutade under 2019 om nya
tröskelvärden som gäller från och med 1 januari 2020. Dessa
påverkar direktupphandlingsgränsen som beräknas som en
procentsats av tröskelvärdena. Gränsvärdena för
direktupphandling gäller oavsett om upphandlingen avser varor,
tjänster eller byggentreprenader. För s.k. välfärdstjänster gäller
dock andra gränser för undantag från annonseringsskyldigheten
(motsvarande direktupphandlingsgräns). Från och med 1 januari
2020 är direktupphandlingsgränsen 615 312 exklusive moms.

Vid direktupphandling ska den upphandlande myndigheten
anteckna skäl för direktupphandling och annat av betydelse, om
upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. Myndigheten
ska ha riktlinjer för direktupphandling.

Den upphandlande myndigheten ska tilldela den leverantör ett
kontrakt, vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för
myndigheten. Anbudet ska utvärderas på någon av följande
grunder:

• Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet

• Kostnad

• Pris
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Revisionskriterier 

Inköps- och upphandlingspolicy för Höganäs kommun
kommun

Policyn är antagen av kommunfullmäktige 2017-02-23.
Policyn beskriver kommunkoncernens regelverk för
anskaffningsprocessen och är den yttre ram som gäller för
Höganäs kommuns samtliga verksamheter och bolag.

Policyn syftar till att ange vad som gäller för Höganäs
kommunkoncern i upphandlingsfrågor utöver det som
framgår av LOU och LUF.

Enligt policyn ska kommunens upphandlingsenhet bistå de
kommunala bolagen med hjälp vid behov.

Varje styrelse har ansvaret för upphandlingar inom sina
respektive verksamhetsområde.

Samtliga styrelser ska avropa på föreliggande ramavtal.

Styrelse samt respektive VD ansvarar för att personal som
handlägger inköp, avrop och upphandlingar har relevant
kunskap om gällande lagstiftning, policys och riktlinjer.
Målsättningen ska vara att den som upphandlar eller avropar
ska ha genomgått kommunens interna
certifieringsutbildning. Upphandlingsenheten ansvarar för
utbildningens genomförande och innehåll. Respektive bolag
ansvarar för att berörd personal anmäls till utbildningen.
Sida 6

I riktlinjerna finns anvisningar för hur direktupphandling ska
genomföras. Direktupphandling får inte ske där
verksamhetsövergripande ramavtal finns.

Vid direktupphandling ska i möjligaste mån minst tre
leverantörer tillfrågas för att konkurrens ska råda. Om
värdet överstiger 5 % av tröskelvärdet (109 877 kr) bör alltid
minst tre leverantörer tillfrågas.

I de tillhörande anvisningarna för direktupphandling framgår
att vid direktupphandlingar med ett värde på över 100 000
kr ska:

• Anbud och val av leverantör ska skriftligen dokumenteras 
i Konkurrensverkets blankett. 

• Efter genomförd upphandling ska blanketten skickas till 
upphandlingsenheten. 
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Revisionskriterier 

Inköps- och upphandlingspolicy för Höganäshem AB

Policyn är antagen av VD 2019-03-21. Policyn anger
strategisk vägledning kring hantering av inköp. Policyn
beskriver huvudsatserna och utgör ramverk för
verksamheten.

Syftet med policyn är att säkerställa ett affärsmässigt och
hållbart upphandlingsförfarande. Bolagets verksamhet är
avhängig av sin förmåga att anskaffa varor och tjänster på
ett tillfredställande sätt samtidigt som LOU följs.

Enligt policyn är det övergripande målet med inköps- och
upphandlingsverksamheten att optimera bolagets samlade
kostnader för anskaffning av varor och tjänster samtidigt
som miljöhänsyn tas och kvalitetsnivån anpassas till
verksamheten. Finns möjlighet till samverkan inom
kommunkoncernen eller andra organisations-
sammanslutningar vid upphandlingar ska detta tillämpas.

Sida 7

Bolagets VD och ledningen ansvarar under styrelsen för
genomförande och samordning av upphandlings-
verksamheten. Ledningen ansvarar även för anbudsdiarium
och avtalsregister. Ledningen har också ett ansvar för att
utöver den egna verksamheten även beakta Höganäs
kommunkoncerns gemensamma bästa vid inköp och
upphandling.

I policyn finns även beskrivet hur bolaget vid upphandlings-
förfaranden ska förhålla sig till krav inom områdena:

 Hållbarhet

 Konkurrens

 Etiska regler
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Iakttagelser 

Upphandlingsprocessen

• Bolaget har utöver kommunens gemensamma policy tagit fram en egen upphandlings-
policy för att ytterligare klargöra bolagets förfarande i upphandlingsfrågor. Kopplat till 
detta har bolaget en rutin för inköp och upphandling som beskriver roller och ansvar 
och befogenheter i processen samt vilken upphandlingsform som ska väljas vid olika 
beloppsgränser. 

• Upphandlingsprocessen vid direktupphandling och upphandling enligt LOU finns 
dokumenterad med olika kontroller inför beslut om upphandlingsförfarande, samt hur 
processen i genomförandet ska gå till. 

• Bolagets har en attestrutin som beskriver strukturen och reglerna för inköps-, attest-
och betalningsrutiner. 

• Bolaget har en avtalsdatabas över samtliga avtal som är kopplade till bolaget. Det 
framgår om avtalen är upphandlade av bolaget eller kommunen. 

Sida 8

Inköpsvolym 
För perioden 1 januari 2019 till 31 december 2019 köpte bolaget totalt in varor och 
tjänster för 161 191 044 SEK inklusive moms.  

För perioden 1 januari till 31 juli 2020 köpte bolaget totalt in varor och tjänster för 
130 042 250 SEK inklusive moms.  
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Iakttagelser 

• Upphandling har varit en stående punkt i bolagets internkontrollplan under de senaste åren. Under 2020 och 2021 är 
kontrollmomentet att inventera vilka områden bolaget handlar upp varor och tjänster inom och kontrollera att det finns avtal inom 
dessa områden. Om avtal saknas ska upphandling ske. Från uppföljningen av internkontroll 2020 framkom mindre avvikelser 
gällande konsulttjänster som sedan ska ha åtgärdats. 

• Bolaget har en rutin för avtalsuppföljning som syftar till att bolaget ska kontrollera om de erhållit den produkt eller tjänst som 
efterfrågades i samband med upphandlingen eller inköpet. Rutinen syftar också till att hantera eventuella förändringar, 
förlängningar eller prisjusteringar som skall göras under avtalsperioden. Det framgår av intervju att det är förutbestämt vilka som är 
ansvariga för uppföljningen av olika avtal och att de sedan får uppföljningsmaterial från ekonomiavdelningen för att genomföra 
uppföljningen. Det framgår vidare att bolaget gjorde en genomlysning av hela upphandlingsverksamheten 2019. Bolaget 
kontrollerade då samtliga fakturor över en viss summa för att se om det hade upphandlats. Det upptäcktes inga större brister. I 
större entreprenader sker en löpande uppföljning och kontroll av flödet.  

• Under hösten 2020 har anställda inom bolaget fått utbildning i LOU. Det beskrivs att de årligen genomför utbildningar på området
för att säkerställa att de är uppdaterade på senaste förändringar i lag och praxis.

• Det framgår vid intervju att det finns en önskan från bolaget om att få ett större stöd från kommunens upphandlingsenhet samt
stärka samordningen i upphandlingsfrågor. Bolaget har varit i direkt kontakt med teknik- och fastighetsförvaltningen, istället för att 
gå genom upphandlingsenheten, för att diskutera gemensamma ramavtal med kommunen. 

Sida 9 Page 9 of 17Page 86 of 251



Resultat av stickprovsgranskning

Sida 10

Över direktupphandlingsgränsen

Leverantör Fakturerat 
2020 (inkl. 
moms)

Annonsering Förfrågnings
underlag

Protokoll-
öppning

Anbuds-
utvärdering

Tilldelnings-
beslut

Dokument-
erat avtal

Peter Nielsen 
Måleri AB

1 848 787 kr Ja Ja Ja Ja Ja Ja – ramavtal 
påskrivet 20-
01-10 av VD. 

Kommentarer: Enligt ramavtal finns rätt att teckna avtal upp till 500 tkr, annars förnyad konkurrensutsättning. En entreprenad 
uppgår till ca 300 tkr. I övrigt utgör PN-måleris arbeten av omflyttningsarbeten (målning inom lägenheter).
Enligt upphandlingen har P.N Måleri AB utvärderats till andra plats och därmed blivit tilldelad avrop upp till 500 tkr samt ska 
tilldelas 40 % +- 10% av avropen. 

Över direktupphandlingsgränsen

Leverantör Fakturerat 
2020 (inkl. 
moms)

Annonsering Förfrågnings
underlag

Protokoll-
öppning

Anbuds-
utvärdering

Tilldelnings-
beslut

Dokument-
erat avtal

MVB AB 1 776 744 kr Ja Ja Ja Ja Ja Ja – ramavtal 
påskrivet 18-
11-19 av VD. 

Kommentar: 1,7 mnkr av den fakturerade summan härrör från ett projekt. I ramavtalet framgår att avropa kan göras upp till 1 
mkr per projekt, därefter sker förnyad konkurrensutsättning mellan 1-3 mkr.  Enligt uppgift gjordes en kostnadsbedömning vid 
projekteringen till strax under 1 mnkr men att det tillkom kostnader under projektets gång.  
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Resultat av stickprovsgranskning

Sida 11

Över direktupphandlingsgränsen

Leverantör Fakturerat 
2020 (inkl. 
moms)

Annonsering Förfrågnings
underlag

Protokoll-
öppning

Anbuds-
utvärdering

Tilldelnings-
beslut

Dokument-
erat avtal

VEAB 
Ventilation 
Entreprenad 
i Helsingborg 
AB

1 690 918 kr Ja Ja Ja Ja Ja Ja – ramavtal 
påskrivet 18-
11-19 av VD

Kommentarer: Inom ramavtalet anges rätten att avropa upp till 1 mkr per projekt, därefter förnyad konkurrensutsättning 
mellan 1-3 mkr. Enligt iakttagelser från intervjuer avser inköpen flera mindre projekt. 

Över direktupphandlingsgränsen

Leverantör Fakturerat 
2020 (inkl. 
moms)

Annonsering Förfrågnings
underlag

Protokoll-
öppning

Anbuds-
utvärdering

Tilldelnings-
beslut

Dokument-
erat avtal

Sesab
Service Syd 
AB

1 323 117 kr Ja Ja Ja Ja Ja, Ja – avtal 
påskrivet 15-
10-29. 
Förlängt 20-
02-14.

Kommentar: Avtal om skötsel av inre städning.
I förfrågningsunderlag framgår att både pris och kvalitet utvärderas i upphandlingen, vilket också framgår i utvärdering. 
I tilldelningsbeslut står att anbud med lägst pris har valts. 
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Resultat av stickprovsgranskning

Sida 12

Över direktupphandlingsgränsen

Leverantör Fakturerat 
2020 (inkl. 
moms)

Annonsering Förfrågning
sunderlag

Protokoll-
öppning

Anbuds-
utvärder
ing

Tilldelnings-
beslut

Dokumenterat 
avtal

JAA 
Projektledning 
AB

955 518 kr Vi har ej tagit 
del av 
annonsen då 
kommunen 
har genomfört 
upphandlingen

Ja Vi har ej tagit 
del av 
öppnings-
protokoll då 
kommunen har 
genomfört 
upphandlingen

Ja Ja Ja – ramavtal 
påskrivet 19-08-
20 av 
förvaltningschef
Teknik och 
fastighets-
förvaltningen

Kommentar: Ramavtalet gäller för teknikkonsulttjänster till Höganäs kommun, AB Höganäshem och Höganäs Energi AB. Enligt 
ramavtal finns rätt att teckna uppdrag upp till 400 tkr, annars förnyad konkurrensutsättning. Inget enskilt projekt har enligt 
uppgift uppgått till denna summa. 

Under direktupphandlingsgränsen

Leverantör Fakturerat 
2020 (inkl. 
moms)

Annonsering Förfrågnings
underlag

Protokoll-
öppning

Anbuds-
utvärdering

Tilldelnings-
beslut

Dokument-
erat avtal

Sandéns 
Golv AB

394 103 kr Ja Ja Ja Ja, på pris, 
men pris 
framgår ej.

Ja Ja – avtal 
påskrivet 15-
10-29 . 

Kommentar: Enligt ramavtalet kommer avrop göras upp till 250 tkr och sedan förnyad konkurrensutsättning upp till 500 tkr. 
Enligt uppgift är det flera avrop mindre avrop som genomförts. 
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Resultat av stickprovsgranskning

Sida 13

Under direktupphandlingsgränsen

Leverantör Fakturerat 
2020 (inkl. 
moms)

Minst 3 
leverantörer har 
tillfrågats

Konkurrensverkets
Blankett för direkt-
upphandlingar.

Dokument
-erat avtal

Fasticon
Kompetens 
AB

270 177 
kr

Nej Ja Ja

Kommentar: Inköp av bemanningstjänst (som sedermera anställdes). Ingen konkurrensutsättning gjordes vid tillfället och det 
framgår ingen motivering till varför enbart en leverantör tillfrågades. Avtal tecknat med leverantör och blankett från 
konkurrensverket ifylld och bifogad.

Page 13 of 17Page 90 of 251



Bedömning 

Den sammanfattande bedömningen är att Höganäshem AB har säkerställt en god följsamhet till LOU.

Bedömningen grundas på att det finns tydliga rutiner och riktlinjer kring bolagets upphandlingsprocess. 
Personal som arbetar med upphandlingar genomgår årligen utbildningar på området vilket såväl skapar 
uppmärksamhet kring frågan som stärker kompetensen om lagstiftning och praxis. Därtill bedömer vi att det 
finns en god kontrollmiljö via avtalsuppföljning och årligen återkommande internkontrollmoment gällande 
upphandling. 

Genomförd stickprovskontroll visar att följsamheten av LOU är god samt att bolagets rutiner är 
implementerade i verksamheten. Granskningens resultat visar att det i upphandlingarna finns tillräcklig 
dokumentation samt konkurrenssättning. Det har uppmärksammats i ett stickprov att tilldelningskriteriet i 
tilldelningsbeslutet var lägsta pris vilket inte överensstämde med tilldelningskriterier i förfrågningsunderlaget 
som var pris och kvalitet. Detta är inget som påverkar vår övergripande bedömning men vi vill poängtera att 
sådana otydligheter kan medföra kostsamma och tidskrävande processer om en leverantör skulle välja att 
överklaga beslutet. 

I stickprovet som berörde en direktupphandling framgår det att konkurrensutsättning inte gjorts även fast 
detta står skrivet i bolagets riktlinjer. Även i dessa mindre direktupphandlingar är det av vikt att bolaget agerar 
i enligt med beslutade rutiner och riktlinjer. 
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Rekommendationer 

Sida 15

• Säkerställa att tilldelningskriterier överensstämmer mellan förfrågningsunderlag 
och tilldelningsbeslut. 

• Tillse konkurrensutsättning vid direktupphandlingar med ett värde över 5 % av 
tröskelvärdet, i enlighet med kommunens inköps- upphandlingspolicy 
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Svar på revisionsfrågor 

Page 16

► Har bolagen säkerställt att upphandlingarna har genomförts i enlighet med LOU?

Ja.

Resultatet av stickprovsgranskningen visar att det finns tillräcklig dokumentation samt bevis för 
konkurrensutsättning  (undantaget en granskad direktupphandling). I samtliga granskade 
upphandlingar som är genomförda av bolaget finns det dokumentation över annonsering, 
förfrågningsunderlag, protokollöppning, anbudsutvärdering, tilldeningsbeslut och påskrivet 
avtal. . 

► Finns det tillräckliga rutiner som säkerställer en tillräcklig upphandlingsprocess?

Ja.

Bolaget har dokumenterade riktlinjer/rutiner för inköp och upphandling.

Bolaget har även en rutin  för uppföljning av befintliga avtal och genomför  
stickprovskontroller av genomförda inköp/upphandlingar.

I bolagets intern kontrollplan ingår årligen kontrollmoment som berör 
inköp/upphandlingsprocessen. 
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Källförteckning

Sida 17

Intervjuade funktioner

• VD

• Fastighetschef

• Bostadschef

• Kundservicechef

• Ekonomi och administrativ chef

Dokumentförteckning

• Upphandlingspolicy och riktlinjer, Höganäs kommun

• Inköps- och upphandlingspolicy, AB Höganäshem

• Rutiner för upphandling och inköp av varor och tjänster, AB Höganäshem

• Upphandlingsprocessen, AB Höganäshem 

• Rutin för avtalsuppföljning, AB Höganäshem

• Attestrutin, AB Höganäshem

• Inköps- och avtalsansvarig, AB Höganäshem

• Underlag för stickprov
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Ny arbetsordning för det kommunala 
funktionshinderrådet och kommunala 

pensionärsrådet 

KS/2021/569 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-01-11    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Sandra Kovács (M) 
Anna Larsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Leif Löwegren (SD) 
Gertrud Greén (C)  ersätter Ulf Molin (C) (vice ordförande) pga 
jäv 
Reinhold Knutsson (S)  ersätter Lennart Nilsson (S) (2:e vice 
ordförande) 
Tony Petersson (S)  ersätter Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Ros-Mari Paulsson (L)  ersätter Louise Stjernquist (L) 
Göran Lock (MP)  ersätter Johan Ingvarson (MP) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Margareta Widell (M) 

Björn Jakobsson (M) 
Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Eva Hemström (C) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 
Torsten Rosin (Jurist) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-17:00 
  
Paragrafer §2 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Anders Ståhl (M) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Anders Ståhl (M)                         
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-01-11    
 

SIGNATUR   
 
  

 
 
Protokollet justerat den 2022-01-19 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-01-19 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-01-11    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2021/569 
§ 2 
NY ARBETSORDNING FÖR DET KOMMUNALA 
FUNKTIONSHINDERRÅDET OCH KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 
Sammanfattning av ärendet   
Den 9 november 2021, § 202, beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt kommunledningskontoret att 
se över arbetsordningen samt organisationen för pensionärs- samt funktionshinderrådet.  
 
Kommunledningskontoret har nu kommit med förslag på en uppdaterad och omarbetad arbetsordning 
för det kommunala funktionshinderrådet och det kommunala pensionärsrådet. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 14 december 2021, § 126, 
Kommunledningskontoret, förslag till ny arbetsordning för kommunala funktionshinderrådet och 
kommunala pensionärsrådet den 22 november 2021, 
Kommunstyrelsen, beslut den 9 november 2021, § 202. 
  
Jäv 
Ulf Molin (C) anmäler jäv och deltar inte i överläggningen och beslutet av ärendet. Ulf Molin (C) 
ersätts av Gertrud Green (C). 
Barbara Struglics Bogs (KD) anmäler jäv och deltar inte i överläggningen av ärendet. 
  
Förslag till beslut 
Gertrud Greén (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
  
Reinhold Knutsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för att utreda 
antalet ledamöter från kommunens nämnder som ska finnas representerade i de olika råden. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer Reinhold Knutsson (S) yrkande om återremiss under 
proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet. 
  
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta nya arbetsordningar för kommunala funktionshinderrådet respektive kommunala 
pensionärsrådet att gälla från och med den 1 januari 2022. 
  
Reservationer 
Reinhold Knutsson (S) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-01-11    
 

SIGNATUR   
 
  

Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-02-15
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

   2021-11-22    KS/2021/569 
 

 
 
 
 
 

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

Ny arbetsordning för det kommunala funktionshinderrådet 
och kommunala pensionärsrådet 
Sammanfattning av ärendet 
Den 9 november 2021, § 202, beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt kommunledningskontoret att 
uppdra kommunledningskontoret att se över arbetsordningen samt organisationen för pensionärs- samt 
funktionshinderrådet.  
 
Kommunledningskontoret har nu kommit med förslag på en uppdaterad och omarbetad arbetsordning 
för det kommunala funktionshinderrådet och det kommunala pensionärsrådet. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunledningskontoret, förslag till ny arbetsordning för kommunala funktionshinderrådet kommunala 
pensionärsrådet. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att anta nya arbetsordningar för kommunala funktionshinderrådet respektive kommunala pensionärsrådet 
att gälla från och med den 1 januari 2022. 
 

 

 

 

 
 Torsten Rosin 

  Jurist 
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 HÖGANÄS KOMMUN 
 

  
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

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

 

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNALA 
FUNKTIONSHINDERRÅDET  
1 ÄNDAMÅL OCH UPPGIFTER 
Höganäs kommuns råd för funktionshinderfrågor är ett forum för samråd och utbyte av 
ömsesidig information mellan Handikappföreningarna i Höganäs Samarbetsorganisation 
(HSO) och den politiska ledningen i Höganäs kommun. 

Rådet ska arbeta för full delaktighet, tillgänglighet och jämlikhet för personer med 
funktionsnedsättning att leva och bo i Höganäs. Rådet ska vidare vara ett forum för 
diskussioner angående funktionshindrades perspektiv och där dessa erfarenheter ska tas till 
vara för att föras vidare till de kommunala nämnderna. 

Rådet ska vara samråds- och referensorgan i aktuella nybyggnads- och utvecklingsprojekt 
och låta sig representeras i olika referensgrupper.  

Personer med funktionsnedsättning har genom sina representanter möjlighet att framföra 
synpunkter på den kommunala verksamhetens utformning, föreslå förändringar av 
boendemiljön samt trivsel- och servicefrågor och ökad tillgänglighet som har aktualitet för 
denna grupp. 
 
1.1 ETISKA RIKTLINJER FÖR RÅDETS INTERNA ARBETE 
En hög etisk standard är en förutsättning för långsiktig framgång och en god arbetsmiljö. 
Rådets interna arbete ska präglas av gott omdöme, samarbete och laganda samt tillit, lojalitet 
och ömsesidig respekt för varandra. Diskriminering, trakasserier och mobbing tolereras inte 
i någon form. 
 

2 SAMMANSÄTTNING 
Rådet ska ha tio ordinarie representanter och tre ersättare. Ersättarna har närvaro- och 
yttranderätt vid sammanträdet. 

Kommunen representeras av kommunstyrelsens vice ordförande som är ordförande i rådet 
samt representant från socialförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och 
fastighetsförvaltningen samt tillgänglighetssamordnaren. 

HSO ska utse fem ordinarie representanter och tre ersättare i rådet och har rätt att adjungera 
ytterligare fyra representanter per sammanträde så att samtliga föreningar i HSO är 
representerade minst två gånger per år. HSO ska i sammanhanget även beakta de 
funktionshinderföreningar som inte är medlemmar i HSO.  

Vice ordförande utses av rådet bland funktionshinderrepresentanterna. Kommunen ställer 
sekreterare och föredragande till rådets förfogande. 
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Rådets ordinarie och adjungerade representanter samt ersättare ska vara bosatta i Höganäs 
kommun. 
 
Representanter från andra kommunala verksamheter och nämnder kan adjungeras när frågor 
som berör deras verksamhetsområden behandlas. Vid behov kan representanter från andra 
samhällsorgan inbjudas för information och diskussion i vissa frågor. 
 

3 ORGANISATION 
Rådet är ett konsultativt organ organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Rådet är inte 
referensorgan i andra frågor än som rör funktionshinderfrågor och har inte heller i övrigt 
ställning som en kommunal nämnd. 
 

4 ARBETSFORMER 
Rådet  bestämmer vid årets sista sammanträde när ordinarie sammanträden ska hållas under 
kommande år. Rådet sammanträder fyra gånger årligen, men har möjlighet att vid behov 
hålla extra sammanträden. Kallelse och föredragningslista ska skickas ut en vecka före 
sammanträdet. 
 
Dagordningen bereds av ordföranden i rådet i samråd med HSO:s ordförande och 
tillgänglighetssamordnaren. 
 
Rådet utser inom sig deltagare i referensgrupper. Rådet kan vid behov utse arbetsgrupper.  
 
Aktuella kommunala projekt som berör ny-, till- och ombyggnation av olika funktioner samt 
andra utvecklingsprojekt ska belysas och diskuteras inom gruppen ur ett 
tillgänglighetsperspektiv.  
 
Synpunkter som framkommer ska redovisas skriftligen i ett protokoll. Förslag ska redovisas 
liksom avvikande synpunkter som framförts. Rådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning 
och regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer, votering och 
beslutsförhet. Rådet kan inte väcka beslutsärenden eller andra ärenden i kommunstyrelsen 
eller andra nämnder. 
 
Det förutsätts att funktionshinderrepresentanterna vidareförmedlar synpunkter och 
information från rådets sammanträden till medlemmar i berörda föreningar.  
 
Protokollet ska justeras av ordföranden och ytterligare en representant senast tio dagar efter 
sammanträdet. Kopia av protokollet ska senast två veckor efter varje sammanträde på 
lämpligt sätt delges rådets ledamöter och ersättare, kommunstyrelsen, socialnämnden samt 
övriga berörda nämnder och styrelser.  
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Representant i rådet som åsidosätter rådets etiska riktlinjer ska av rådets ordförande i 
samråd med dess vice ordföranden anmälas till kommunstyrelsen som vid ordinarie 
sammanträde kan besluta om uteslutning av representanten. Presidiet i HSO har närvarorätt 
i kommunstyrelsen inför att kommunstyrelsen hanterar frågan om uteslutning. 
 
För att personer med funktionsnedsättning som inte är anslutna till 
funktionshinderorganisationer ska få möjlighet till gemensam överläggning med sådana 
organisationer kan funktionshinderrådet tillsammans med kommunstyrelsen inbjuda till 
särskilda konferenser. Till sådana konferenser kan inbjudas såväl enskilda personer som 
organisationer, till exempel bildningsförbund och ideella organisationer. 
 

5 MANDATPERIOD OCH ARVODE MED MERA 
Det finns ingen särskild mandatperiod för funktionshinderrepresentanterna. 
Mandatperioden för kommunens företrädare är fyra år.  
 
Sammanträdesarvoden utgår till rådets ledamöter och ersättare efter de regler som gäller för 
kommunens förtroendevalda. 
 
Kommunstyrelsen ska vid behov följa upp och utvärdera rådets arbetsmiljö och 
arbetsformer. 
 
Antagen av kommunfullmäktige 2021-12-16, § X  
Ersätter KFS 2014:26
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1 (3)Datum 

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNALA 
PENSIONÄRSRÅDET I HÖGANÄS KOMMUN 
 

l. ÄNDAMÅL OCH UPPGIFTER  
Höganäs kommuns råd för pensionärsfrågor är ett forum för samråd och utbyte av ömsesidig 
information mellan pensionärernas organisationer och den politiska ledningen i Höganäs 
kommun.  

Höganäs kommun ges genom rådet möjlighet att informera pensionärerna om planer på 
förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation och därvid inhämta 
synpunkter från pensionärsrepresentanterna. 

Pensionärerna har genom sina representanter möjlighet att framföra synpunkter på den 
kommunala verksamhetens utformning, föreslå förändringar av boendemiljön samt av trivsel 
och servicefrågor som har aktualitet för denna grupp.  

1.1 ETISKA RIKTLINJER FÖR RÅDETS INTERNA ARBETE 
En hög etisk standard är en förutsättning för långsiktig framgång och en god arbetsmiljö. 
Rådets interna arbete ska präglas av gott omdöme, samarbete och laganda samt tillit, lojalitet 
och ömsesidig respekt för varandra. Diskriminering, trakasserier och mobbing tolereras inte i 
någon form. 

2. SAMMANSÄTTNING  
Rådet ska ha 13 ordinarie representanter och åtta ersättare. Ersättarna har närvaro- och 
yttranderätt vid sammanträdet. 

Kommunen representeras av kommunstyrelsens vice ordförande som är ordförande i rådet 
och ytterligare en representant från kommunstyrelsen samt en representant från 
socialförvaltningen. 

De lokala samorganisationerna anslutna till riksorganisationerna Pensionärernas Riksförbund 
(PRO), Sveriges Pensionärsförbund (SPF), Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund 
(SKPF), Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF) eller Riksförbundet pensionärsgemenskap 
(RPG), med en aktiv lokalförening i Höganäs kommun, ska utse tio ordinarie representanter 
och åtta ersättare. 

Vice ordförande utses av rådet bland pensionärsrepresentanterna. Socialnämnden ställer 
sekreterare och föredragande till rådets förfogande. 

Rådets ordinarie och adjungerade representanter samt ersättare ska vara bosatta i Höganäs 
kommun. 
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Representanter från andra kommunala nämnder och styrelser kan adjungeras när frågor som 
berör deras verksamhetsområden behandlas. Vid behov kan representanter från andra 
samhällsorgan inbjudas för information och diskussion i vissa frågor. 

3. ORGANISATION  
Rådet är ett konsultativt organ organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Rådet är inte 
referensorgan i andra frågor än som rör pensionärsfrågor och har inte heller i övrigt ställning 
som en kommunal nämnd. 

4. ARBETSFORMER  
Rådet  bestämmer vid årets sista sammanträde när ordinarie sammanträden ska hållas under 
kommande år. Rådet sammanträder fem gånger årligen, men har möjlighet att vid behov hålla 
extra sammanträden. Kallelse och föredragningslista ska skickas ut en vecka före 
sammanträdet. 

Dagordningen bereds av ordföranden i rådet i samråd med vice ordföranden och sekreteraren 
i rådet. 

Rådet utser inom sig deltagare i referensgrupper. Rådet kan vid behov utse arbetsgrupper. 

Synpunkter som framkommer ska redovisas skriftligen i ett protokoll. Förslag ska redovisas 
liksom avvikande synpunkter som framförts. Rådet behöver inte ha en enhetlig uppfattning 
och regleras inte av kommunallagens bestämmelser avseende arbetsformer, votering och 
beslutsförhet. Rådet kan inte väcka beslutsärenden eller andra ärenden i kommunstyrelsen 
eller andra nämnder. 

Det förutsätts att föreningsreprentanterna vidareförmedlar synpunkter och information från 
rådets sammanträden till medlemmar i berörda föreningar.  

Protokollet ska justeras av ordföranden och ytterligare en representant senast tio dagar efter 
sammanträdet. Kopia av protokollet ska senast två veckor efter varje sammanträde på 
lämpligt sätt delges rådets ledamöter och ersättare, kommunstyrelsen, socialnämnden samt 
övriga berörda nämnder och styrelser.  

Representant i rådet som åsidosätter rådets etiska riktlinjer ska av rådets ordförande i samråd 
med dess vice ordföranden anmälas till kommunstyrelsen som vid ordinarie sammanträde kan 
besluta om uteslutning av representanten. 

För att pensionärer som inte är anslutna till pensionärsorganisationer ska få möjlighet till 
gemensam överläggning med sådana organisationer kan rådet tillsammans med 
kommunstyrelsen inbjuda till särskilda konferenser. Till sådana konferenser kan inbjudas såväl 
enskilda personer som organisationer, till exempel bildningsförbund och ideella 
organisationer. 
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5. MANDATPERIOD OCH ARVODE MED MERA  
Det finns ingen särskild mandatperiod för pensionärsrepresentanterna. Mandatperioden för 
kommunens företrädare är fyra år.  

Sammanträdesarvoden utgår till rådets ledamöter och ersättare efter de regler som gäller för 
kommunens förtroendevalda. 

Kommunstyrelsen ska vid behov följa upp och utvärdera rådets arbetsmiljö och arbetsformer. 

 

Antagen av kommunfullmäktige 2021-12-00, § 000  

Ersätter KFS 2012:31
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Godkännande av exploateringsavtal för Stubbarp 
39:2 (Välinge Väst) 

KS/2021/590 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-01-11    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Sandra Kovács (M) 
Anna Larsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Leif Löwegren (SD) 
Reinhold Knutsson (S)  ersätter Lennart Nilsson (S) (2:e vice 
ordförande) 
Tony Petersson (S)  ersätter Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Ros-Mari Paulsson (L)  ersätter Louise Stjernquist (L) 
Göran Lock (MP)  ersätter Johan Ingvarson (MP) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Margareta Widell (M) 

Björn Jakobsson (M) 
Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 
Emil Sydvart (exploateringsingenjör) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-17:00 
  
Paragrafer §6 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Anders Ståhl (M) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Anders Ståhl (M)                         
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-01-11    
 

SIGNATUR   
 
  

 
 
 
Protokollet justerat den 2022-01-19 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-01-19 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-01-11    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2021/590 
§ 6 
GODKÄNNANDE AV EXPLOATERINGSAVTAL FÖR STUBBARP 39:2 
(VÄLINGE VÄST) 
Sammanfattning av ärendet   
Innan detaljplanen kan antas behöver ett exploateringsavtal tecknas med exploatören. Exploatören är 
Stubbarp Fastighets AB som äger Stubbarp 31:1 och 39:1. Detaljplanen omfattar även fastigheten 
Stubbarp 39:2 som ägs av Pervanovo Invest AB. Samtliga bolag ingår i Pervanovos koncern.  
 
Enligt avtalet ska mindre markområden överföras från exploatörens fastigheter till kommunens 
fastighet. Det är områden som enligt den nya detaljplanen blir allmän platsmark. Exploatören ska 
bekosta kommunens utbyggnad av två gc-vägar, en längs Prästavägen samt en mellan Solrosvägen och 
Prästavägen. Exploatören ska även bekosta en utbyggnad av dagvattendamm. Kommunen behöver 
lösa in samfälligheten Stubbarp S:7 som idag omfattar Prästavägen. Kostnaden för inlösen betalas av 
exploatören.  
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens planutskott, beslut den 14 december 2021, § 82, 
Förslag till exploateringsavtal med bilagor.  
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer planutskottets förslag till beslut under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna förslag till exploateringsavtal, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna avtalet. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-02-15

Page 3 of 3Page 111 of 251



TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 

   2021-11-25    KS/2021/590 
 

 
 
 
 
 

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

Exploateringsavtal för Stubbarp 39:2 (Välinge Väst) 
Sammanfattning av ärendet 
Innan detaljplanen kan antas behöver ett exploateringsavtal tecknas med exploatören. Exploatören är 
Stubbarp Fastighets AB som äger Stubbarp 31:1 och 39:1. Detaljplanen omfattar även fastigheten 
Stubbarp 39:2 som ägs av Pervanovo Invest AB. Samtliga bolag ingår i Pervanovos koncern.  
 
Enligt avtalet ska mindre markområden överföras från exploatörens fastigheter till kommunens fastighet. 
Det är områden som enligt nya detaljplanen blir allmän platsmark. Exploatören ska bekosta kommunens 
utbyggnad av två gc-vägar; en längs Prästavägen samt en mellan Solrosvägen och Prästavägen. 
Exploatören ska även bekosta en utbyggnad av dagvattendamm. Kommunen behöver lösa in 
samfälligheten Stubbarp S:7 som idag omfattar Prästavägen. Kostnaden för inlösen betalas av exploatören.  
 
Beslutsunderlag  
Förslag till exploateringsavtal med bilagor. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att godkänna förslag till exploateringsavtal, 
 
att bemyndiga Kommunstyrelsens ordförande och Kommundirektören att underteckna avtalet. 
 

 

 

 Karl Rüter 
 Exploateringschef 

 
 Emil Sydvart 

 Exploateringsingenjör 
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 Datum  
 

 
 HÖGANÄS KOMMUN   

 Exploateringsavdelningen 

 263 82 Höganäs  042-33 71 00  
WWW.HOGANAS.SE 

 

1 (10) 

 
Diarienummer: KS/2021/590 

EXPLOATERINGSAVTAL  
 
 
Följande exploateringsavtal har ingåtts mellan 
 

(1) Höganäs kommun, org. nr. 212000-1165 
Centralgatan 20  
263 38 Höganäs 
(Hädanefter benämnd ”Kommunen” i avtalet.) 

 
samt 
 

(2) Stubbarp Fastighets AB, org. nr. 556806-0775 
Apelvägen 2 
263 62 Viken 
(Hädanefter benämnd ”Exploatören” i avtalet.) 
 
 
 
 

gemensamt benämnda ”Parterna” i detta avtal. 
 
 
Bakgrund 
 

Exploatören äger fastigheterna Stubbarp 31:1 och Stubbarp 39:1. Fastigheten Stubbarp 
39:2 ägs av Pervanovo Invest AB som ingår i samma koncern som Exploatören.  
Kommunen äger Stubbarp 34:2. Inom planområdet finns samfälligheten Stubbarp s:7. 
Nämnda fastigheter benämns hädanefter ”Exploateringsområdet”.  
Exploateringen syftar till att Exploateringsområdet skall användas för verksamheter. 
Förslag till detaljplan (hädanefter ”Detaljplanen”) finns; Exploateringsområdet är mar-
kerat på plankartan (hädanefter ”Plankartan”) som utgör Bilaga 1 till detta avtal. I syfte 
att genomföra Detaljplanen på Exploateringsområdet, har Parterna denna dag ingått 
följande överenskommelse. 
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1. Förutsättningar för avtalet  

1.1. Detta avtal förutsätter: 

1.1.1. att kommunfullmäktige eller annat behörigt kommunalt organ god-
känner detta exploateringsavtal senast 2022-03-01 och beslutet därefter 
vinner laga kraft, samt  

1.1.2. att kommunfullmäktige eller annat behörigt kommunalt organ antar 
Detaljplanen senast 2022-03-01 och beslutet därefter vinner laga kraft.   

1.2. Ifall någon av dessa förutsättningar inte uppfylls, förfaller avtalet. Ingen av 
Parterna är berättigad till skadestånd eller någon annan ersättning om avtalet 
förfaller på grund av att (i) eller (ii) inte uppfylls.  

2. Allmänna platser och kvartersmark 

2.1. Av Plankartan framgår vad som skall vara allmän platsmark respektive  
kvartersmark, inom Exploateringsområdet, när Detaljplanen genomförts.  

3. Huvudmannaskap  

3.1. Kommunen skall vara huvudman för samtliga allmänna platser.  
Kommunen svarar för löpande underhåll av allmänna platser med kommunalt 
huvudmannaskap. 

4. Marköverlåtelse 

4.1. Mark, inom Exploateringsområdet, som skall vara allmän platsmark med  
kommunalt huvudmannaskap skall överlåtas från Exploatören till Kommunen. 

5. Särskilda marktransaktioner  

5.1. Kommunen skall förvärva marken markerad i Bilaga 2 med litt. bet. a, b, c och 
d från Exploatören; ett särskilt köpeavtal med villkoren för köpet skall upprät-
tas. Exploatören överlåter marken till Kommunen utan ersättning.  

6. Avtalsservitut på kvartersmark 

6.1. Härmed ges den kommunala fastigheten Mars 13 rätt att nyttja kvartersmarken 
inom Exploateringsområdet Stubbarp 39:2 för och därpå anlägga, uppföra samt 
underhålla: 

6.1.1. Vattenledning i enlighet med karta i Bilaga 3.  
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6.2. Servitutsrätten skall gälla för all framtid med start 2022-03-01 och får inskrivas 
i fastighetsregistret.  

6.3. Inget vederlag skall betalas för servitutsrätten i föregående paragraf.  

7. Kommunala ledningar och VA-avgifter 

7.1. Parterna är överens om att Kommunen svarar för projektering och nedlägg-
ning av samtliga ledningar som Kommunen är ledningsägare till inom Exploa-
teringsområdet. Exploatörens avgiftsskyldighet för allmänna vattentjänster i 
enlighet med gällande taxa för Höganäs kommuns allmänna vatten- och  
avloppsanläggning inträder när förbindelsepunkt är ordnad och  
fastighetsägaren informerats om dess läge.  

8. Förändringar av VA-utbyggnaden 

8.1. Parterna ska verka för att träffa överenskommelse om vilka förbindelsepunkter 
till Höganäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning som skall fin-
nas och var de skall vara belägna inom Exploateringsområdet. Om Exploatören 
vill ändra eller avvika från de i samråd bestämda förbindelsepunkterna på så 
sätt att dessa blir onyttiga eller på annat sätt inte kan utnyttjas som planerat, 
förbinder sig Exploatören att hålla Kommunen skadeslös. Exploatörens ersätt-
ningsansvar omfattar därvid, men är inte begränsat till, följande:  

8.1.1. onyttiga projekteringskostnader, dvs. projekteringskostnader (inklu-
derat kostnader för eventuella uppdragstagare) som Kommunen ådra-
git sig avseende den del av vatten- och avloppsanläggningen som inte 
kommer utnyttjas på grund av förändringen, 

8.1.2. onyttiga material- och arbetskostnader, dvs. material- och arbetskost-
nader (inkluderat kostnader för eventuella underentreprenörer) som 
Kommunen ådragit sig avseende den del av vatten- och avloppsanlägg-
ningen som inte kommer att utnyttjas på grund av förändringen, och  

8.1.3. samtliga merkostnader som flytt av redan nedlagda ledningar åsamkar 
Kommunen när de nya förbindelsepunkterna anordnas.  

8.2. Exploatören skall utge ersättning enligt ovan utöver de avgifter för vatten- och 
avloppsanläggning som Exploatören är skyldig att betala enligt tillämplig taxa. 

9. Förrättningskostnader 

9.1. Det åligger Kommunen att ansöka om följande förrättningar nödvändiga för 
att genomföra Detaljplanen:  

9.1.1. marköverföring i enlighet med Bilaga 2 till detta avtal, 
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9.1.2. inlösen av Stubbarp s:7.  

9.2. Alla förrättningar som behövs för att genomföra Detaljplanen svarar  
Exploatören för. 

10. Rivningsarbeten och dylikt  

10.1. Parterna är överens om att Exploatören skall ombesörja all rivning och flytt av 
befintliga byggnader, anläggningar, ledningar och stadigvarande konstrukt-
ioner som krävs för att kunna påbörja samt genomföra Detaljplanen på Exploa-
teringsområdet. Kostnaderna för allt sådant arbete skall bäras av Exploatören.  

11. Kostnadsansvar på allmän platsmark  

11.1. Kommunen svarar för projektering och uppförande av samtliga byggnader,  
anläggningar, stadigvarande konstruktioner och växtlighet på allmän  
platsmark. Kostnaderna förknippade med projekteringen och uppförandet av 
dessa bärs helt av Kommunen såvida Parterna inte träffat särskild  
överenskommelse om medfinansiering från Exploatören för byggnader,  
anläggningar och dylikt. 

12. Kostnadsansvar på kvartersmark  

12.1. Exploatören ansvarar för projektering och uppförande av samtliga byggnader, 
anläggningar, stadigvarande konstruktioner och växtlighet på kvartersmark 
med undantag av eventuella kommunala anläggningar på sådan mark.  
Kostnaderna förknippade med projekteringen och uppförandet av byggnader, 
anläggningar, stadigvarande konstruktioner och växtlighet på kvartersmark 
bärs i sin helhet av Exploatören såvida kostnaden inte avser kommunal anlägg-
ning på sådan mark. ”Kostnader” inkluderar härvid, utan att vara begränsat till, 
utredningskostnader, arkitektkostnader, upphandlingskostnader, ansöknings-
avgifter, avgifter för tillstånd (såsom bygglov, marklov, osv.), anslutningsavgif-
ter, och kostnader för byggentreprenörer. 

13. Exploatörens medfinansiering  

13.1. Parterna har överenskommit att Exploatören skall finansiera följande kommu-
nala anläggningar på allmän platsmark: 

13.1.1. Exploatören skall finansiera projekteringen och uppförandet av gång- 
och cykelbanor (GC-vägar) på allmän platsmark. GC-vägarnas place-
ring framgår av Plankartan (Bilaga 1). Exploatören åtar sig att bära hela 
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den faktiska kostnaden för projekteringen och uppförandet av GC-
vägarna. 

13.1.2. Exploatören skall finansiera projekteringen och uppförandet av dag-
vattendamm. Dagvattendammens placering på Exploateringsområdet 
framgår av Plankartan (Bilaga 1). Exploatören åtar sig att bära hela den 
faktiska kostnaden för projekteringen och uppförandet av dagvatten-
dammen.  

13.1.3. Exploatören skall finansiera kommunens inlösen av samfälligheten 
Stubbarp s:7 som idag omfattar Prästavägen. Exploatören åtar sig att 
bära hela den faktiska kostnaden för inlösen.  

14. Kostnadsuppskattning 

14.1. Innan upprättandet av detta avtal har Kommunen och Exploatören tillsam-
mans uppskattat kostnaderna för Exploatörens medfinansieringsåtagande en-
ligt föregående paragraf. Kostnaderna har uppskattats till 3,2 mkr. Exploatören 
är införstådd med att de uppskattade kostnaderna är preliminära beräkningar; 
högre faktiska kostnader, under genomförandet av Detaljplanen, än vad som 
uppskattats av Parterna varken reducerar eller fråntar Exploatören medfinan-
sieringsansvaret i föregående paragraf. 

15. Fakturering  

15.1. Kommunen skall tillställa Exploatören en specificerad faktura vid fakture-
ringen av sådana projekterings- och uppförandekostnader som Exploatören 
har medfinansieringsansvar för. Kommunen får såväl fakturera Exploatören 
löpande, under tiden som projektering och uppförande pågår, som fakturera 
hela beloppet efter arbetet slutförts. 

16. Verkningar av medfinansiering  

16.1. Ersättningen från Exploatören till Kommunen för projektering och uppförande 
av kommunala anläggningar och dylikt uppräknade i Avtalets styckenummer 
13 medför inte något samägande; dessa ägs fullt av Kommunen. Inte heller 
medför Exploatörens ersättning till Kommunen någon begränsning av  
Kommunens rätt att ålägga Exploatören betalningsansvar, enligt plan- och 
bygglagens 6 kap. 24-27 §§, för framtida anläggningar och förbättringsarbeten 
på allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap. 
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17. Offentlig upphandling 

17.1. I de fall Kommunen svarar för projektering samt uppförande, kan offentlig 
upphandling krävas vid anskaffande av vara, tjänst eller byggentreprenad.  
Exploatören har inte något medbestämmande i upphandlingsprocessen;  
det åligger Kommunen att tillse att upphandling sker i enlighet med gällande 
regelverk. 

18. Regelefterlevnad, tillstånd och riktlinjer 

18.1. Exploatören förbinder sig att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter under 
genomförandet av Detaljplanen. Det åligger också Exploatören att se till att 
alla erforderliga tillstånd (inkluderat bygglov och marklov) för byggnader,  
anläggningar och stadigvarande konstruktioner som Exploatören uppför finns 
och efterlevs. 

19. Plankrav och särskilda riktlinjer 

19.1. Alla byggnader, anläggningar och stadigvarande konstruktioner som Exploatö-
ren uppför inom Exploateringsområdet skall uppföras och utformas i enlighet 
med Detaljplanen.  

20. Tidsplan 

20.1. Kommunen ska möjliggöra att utbyggnaden av den allmänna platsmarken  
genomförs så tidigt som möjligt.  

21. Inspektion 

21.1. Kommunen har rätt, under genomförandet av Detaljplanen, att kontinuerligt 
inspektera Exploateringsområdet (inkluderat byggnader, anläggningar och sta-
digvarande konstruktioner på kvartersmark) i syfte att kontrollera att Exploa-
törens åtaganden enligt detta avtal fullgörs/fullgjorts. 

22. Kommunens tillgång till kvartersmark  

22.1. Exploatören ger Kommunen och dennes uppdragstagare rätt, under hela tiden 
som genomförandet av Detaljplanen pågår, att beträda kvartersmarken och ta 
denna i anspråk för att vidta varje åtgärd som Kommunen svarar för och krävs 
för genomförandet av Detaljplanen. Kommunen är skyldig att återställa kvar-
tersmarken till godtagbart skick efter Kommunen företagit någon åtgärd på 
kvartersmark.  
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23. Försäkringar 

23.1. Det åligger Exploatören att ha erforderliga försäkringar (inkluderat ansvarsför-
säkring) för dennes verksamhet och tillgångar under genomförandet av Detalj-
planen.  

24. Miljötekniska markundersökningar 

24.1. Exploatören åtar sig att, under Detaljplanens genomförande, utföra och be-
kosta alla inom Exploateringsområdet erforderliga miljötekniska markunder-
sökningar. 

25. Föroreningsskador 

25.1. Alla eventuella föroreningsskador eller allvarliga miljöskador på Exploaterings-
området skall avhjälpas av Exploatören såvida de inte avhjälps av tidigare verk-
samhetsutövare. Exploatören förbinder sig att hålla Kommunen skadeslös för 
allt avhjälpande av föroreningsskada eller allvarlig miljöskada på Exploate-
ringsområdet. 

26. Borgenärssamtycke  

26.1. Exploatören garanterar att denne inhämtat och erhållit samtliga för detta avtal 
erforderliga samtycken från Exploatörens borgenärer. Ifall borgenärssamtycke 
saknas men krävs för något villkor, förbinder sig Exploatören att skyndsamt 
försöka inhämta detsamma och hålla Kommunen skadeslös för avsaknaden av 
samtycke.   

27. Borgensåtagande 

27.1. Som säkerhet för fullgörandet av Exploatörens åtaganden och ansvar enligt 
detta avtal finns ett borgensåtagande där Pervan Holding AB (org. nr. 556654-
2394), vilket ingår i samma koncern som Exploatören, går i borgen såsom för 
egen skuld för Exploatörens betalningsansvar. Borgensförbindelsen utgör  
Bilaga 4 till detta avtal. 

28. Samarbete 

28.1. Parterna skall efter bästa förmåga bistå varandra med handlingar och samråda 
under genomförandet av Detaljplanen. Vidare, Parterna skall efter bästa för-
måga informera varandra om händelser, omständigheter och förhållanden av 
betydelse för tidsplanen och genomförandet av Detaljplanen.  
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29. Ansvar för uppdragstagare 

29.1. Under inga omständigheter befriar utseendet av uppdragstagare (byggentre-
prenör, underentreprenör, osv.) Part från någon skyldighet eller ansvar enligt 
detta avtal.  

30. Överlåtbarhet 

30.1. Detta avtal får inte överlåtas av Exploatören till tredje man utan Kommunens 
föregående skriftliga samtycke. Om avtalet överlåts till tredje man av Exploatö-
ren, skall Exploatören tillse att tredje man åtar sig Exploatörens samtliga åta-
ganden enligt detta avtal. Vid en eventuell överlåtelse svarar Exploatören 
gentemot Kommunen för att tredje man fullgör åtagandena och förbinder sig 
att hålla Kommunen skadeslös ifall tredje man underlåter att fullgöra något 
åtagande. 

30.2. Tills samtliga etapper i tidsplanen är helt avklarade (se, Bilaga 5) förbinder sig 
Exploatören att varken överlåta någon del av kvartersmarken eller tillbehör till 
denna till tredje man utan Kommunens föregående skriftliga samtycke. Om 
någon del av kvartersmarken eller tillbehör till denna överlåts till tredje man, 
skall Exploatören tillse att tredje man åtar sig Exploatörens samtliga åtagan-
den, enligt detta avtal, relaterade till kvartersmarken och de tillbehör som 
överlåts. Vid en eventuell överlåtelse av kvartersmark eller tillbehör till denna 
svarar Exploatören gentemot Kommunen för att tredje man fullgör åtagandena 
och förbinder sig att hålla Kommunen skadeslös ifall tredje man underlåter att 
fullgöra något åtagande. 

31.  Dröjsmålsränta 

31.1. Vid dröjsmål med betalning enligt detta avtal skall dröjsmålsränta, beräknad 
enligt räntelagens § 6, utgå. Dröjsmålsränta skall utgå från förfallodagen intill 
dess betalning erhålls. 

32. Tidigare överenskommelser 

32.1. Detta avtal, med tillhörande bilagor, ersätter alla tidigare överenskommelser 
mellan Parterna gällande genomförandet av Detaljplanen. 

33. Avtalsändringar och tillägg 

33.1. Alla ändringar och tillägg till detta avtal skall vara skriftliga och undertecknade 
av Parterna för att gälla. 
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  Sida 9 av 10 

34. Rubriker 

34.1. Rubriker i detta avtal syftar endast till att bidra med överskådlighet; de skall 
inte inverka på tolkningen av avtalet. 

35. Giltighet 

35.1. För det fall något villkor i avtalet skulle bedömas ogiltigt, är Parterna överens 
om att ogiltigheten endast skall drabba villkoret ifråga och att avtalet i övrigt 
skall gälla oförändrat såvida ogiltigheten inte resulterar i att någon av Parter-
nas huvudsakliga syfte med avtalet förfaller.  

36. Lagval och tvist 

36.1. Detta avtal är underkastat svensk rätt. Alla tvister med anledning av avtalet 
skall avgöras av allmän domstol med Helsingborgs tingsrätt som första instans 
såvida tvingande lag inte stadgar att domstolen är obehörig att pröva tvisten 
ifråga.  

 
Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav Parterna tagit varsitt 
exemplar. Avtalet har 4 bilagor. 
 
Bilagor: 
Bilaga 1, ”Plankartan” 
Bilaga 2, ”Mark som överlåts från Exploatören och Fastighetsägaren till Kommunen” 
Bilaga 3, ”Karta över vattenledning inom Stubbarp 39:2” 
Bilaga 4, ”Borgensåtagande” 
 
 
Höganäs den   Viken den  

 
 
 
…………………………………………..  …………………………………………… 
Peter Schölander   Darko Pervan 
  Stubbarp Fastighets AB (556806-0775) 
 

 
…………………………………………..   
Herman Crespin   
för Kommunen (212000-1165)     
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  Sida 10 av 10 

 
Ovan egenhändiga namnteckningar har bevittnats av: 
 
Ort och dag som ovan 
 
 
 
 
…………………………………………..  …………………………………………… 
Vittne 1  Vittne 2 
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BILAGA 1 

 
 

Ny gc-väg mellan 
Solrosv. och Prästav. 

Ny gc-väg längs Prästav. 

Ny 
dagvattendamm 
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BILAGA 2 
Mark som överlåts från Exploatören och Fastighetsägaren till 

Kommunen 

Sida 1 av 2 

 

 

a: Del av Stubbarp 39:1 fastighetsregleras till nuvarande Stubbarp S:7.  

 

b & c: Del av Stubbarp 39:2 fastighetsregleras till nuvarande Stubbarp S:7.   

Stubbarp 39:1 

Stubbarp S:7 

a 

b c 
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BILAGA 2 
Mark som överlåts från Exploatören och Fastighetsägaren till 

Kommunen 

Sida 2 av 2 

 

 

d: Del av Stubbarp 31:1 fastighetsregleras till nuvarande Stubbarp S:7.  

Stubbarp 31:1 

d 
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BILAGA 3 
Karta över vattenledning inom Stubbarp 39:2 

Sida 1 av 1 

 

 

Servitut för vattenledning inom Stubbarp 39:2. Vattenledningen är markerad med röd 
heldragen linje i figuren ovan.  
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10 

Antagande av detaljplan för Jonstorp 7:48, i 
Jonstorp (Sommarstugevägen 3), norr om hamnen, 

Höganäs kommun 

KS/2020/355 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-01-11    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Sandra Kovács (M) 
Anna Larsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Leif Löwegren (SD) 
Reinhold Knutsson (S)  ersätter Lennart Nilsson (S) (2:e vice 
ordförande) 
Tony Petersson (S)  ersätter Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Ros-Mari Paulsson (L)  ersätter Louise Stjernquist (L) 
Göran Lock (MP)  ersätter Johan Ingvarson (MP) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Margareta Widell (M) 

Björn Jakobsson (M) 
Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

Herman Crespin (kommunchef) 
Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) 
Jan Kivisaar (kommunikatör) 
Abdulmouneim Baradey (planarkitekt) 

  
Sammanträdestid kl 15:00-17:00 
  
Paragrafer §5 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Anders Ståhl (M) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Anders Ståhl (M)                         
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Protokollet justerat den 2022-01-19 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-01-19 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-01-11    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2020/355 
§ 5 
ANTAGANDE AV DETALJPLAN FÖR JONSTORP 7:48, I JONSTORP 
(SOMMARSTUGEVÄGEN 3), NORR OM HAMNEN, HÖGANÄS 
KOMMUN 
Sammanfattning av ärendet   
Fastighetsägaren till Jonstorp 7:48 har, den 20 maj 2019, inkommit med ansökan om planändring. 
Syftet med planansökan är att ändra byggrätten i gällande detaljplan, befintlig bebyggelse, nämligen 
sommarhus, för att möjliggöra för permanentbostad. Fastigheten ligger strax norr om hamnen i 
Jonstorp på Sommarstugevägen 3. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 september 2019, att uppdra åt plan- och bygglovsavdelningen att 
genomföra planprocess för fastigheten Jonstorp 7:48 med ett beräknat antagande under fjärde kvartalet 
2021. 
 
Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra en permanent bostad genom att öka byggrätten inom 
gällande fastighet. Planprocessen planeras genomföras med standardförfarande. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens planutskott, beslut den 14 december 2021, § 78, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, granskningshandlingar bestående av plankarta och 
planbeskrivning den 16 september 2021, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, granskningsutlåtande den 2 december 2021. 
  
Planprocessen 
Samrådsförslag upprättat den 12 maj 2021, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 28 maj 
2021, § 32, 
Miljökonsekvensbedömning den 12 maj 2021, § 32, 
Samråd genomfördes mellan 1 - 30 juli 2021, 
Samrådsredogörelse planförslag daterad den 16 september 2021, 
Granskningsförslag, upprättat den 16 september 2021, 
Granskning genomfördes 15 oktober - 5 november 2021, 
Granskningsutlåtande upprättat den 2 december 2021. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer planutskottets förslag till beslut under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterat den 2 december 2021, 
 
att anta detaljplan för Jonstorp 7:48, i Jonstorp, Höganäs kommun upprättad den 2 december 2021. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-01-11    
 

SIGNATUR   
 
  

 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-02-15
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HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 
   2021-12-01    KS/2020/355 

 

 
 
 
 
 

Antagande av detaljplan för Jonstorp 7:48, i Jonstorp 
(Sommarstugevägen 3), norr om hamnen, Höganäs 
kommun 
Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsägaren till Jonstorp 7:48 har inkommit den 20 maj 2019 med ansökan om planändring. Syftet  
med planansökan är att ändra byggrätten i gällande detaljplan, befintlig bebyggelse, nämligen sommarhus, 
för att  möjliggöra för permanentbostad. Fastigheten ligger strax norr om hamnen i Jonstorp på 
Sommarstugevägen 3. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 september 2019, att uppdra åt plan- och bygglovsavdelningen att 
genomföra planprocess för fastigheten Jonstorp 7:48 med ett beräknat antagande under fjärde kvartalet 
2021. 
 
Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra en permanent bostad genom att öka byggrätten inom 
gällande fastighet. 
Planprocessen planeras genomföra med standardförfarande. 
 
Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Granskningshandlingar bestående av plankarta och planbeskrivning, den 
16 september 2021, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, granskningsutlåtande den 2 december 2021. 
 
Ytterligare underlag i ärendet 
- 
 
Planprocessen 
Samrådsförslag, upprättat den 12 maj 2021, godkänt av kommunstyrelsens planutskott den 28 maj 2021,  
§ 32, 
Miljökonsekvensbedömning, den 12 maj 2021, § 32, 
Samråd genomfördes mellan den 1-30 juli 2021, 
Samrådsredogörelse planförslag, daterad den 16 september 2021,  
Granskningsförslag, upprättat 16 september 2021, 
Granskning genomfördes mellan den 15 oktober och 5 november 2021, 
Granskningsutlåtande, upprättat den 2 december 2021. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterat den 2 december 2021, 
 
att anta detaljplan för Jonstorp 7:48, i Jonstorp, Höganäs kommun upprättad den 2 december 2021. 
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HÖGANÄS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

TJÄNSTESKRIVELSE 
 KOMMUNSTYRELSEN 
   2021-12-01    KS/2020/355 

 

 
 
 
 
 

Johan Lingebrant 
tf. Plan- och bygglovschef 

 
 Abdulmouneim Baradey 

Planarkitekt 
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KS/2020/355 

PLANBESKRIVNING 

DETALJPLAN FÖR JONSTORP 7:48  

I JONSTORP,  

HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 
 
 

 

Bild: Planområdet. 
 
 
 

 
 
       ANTAGANDEHANDLING, 2021-12-02 
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FÖRORD 
 
OM DETALJPLAN 
En detaljplan består av en plankarta, som är juridiskt bindande och en planbeskrivning. 
Ibland ingår även illustrationskarta, program och/eller miljökonsekvensbeskrivning. 
Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, park etc), 
husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar 
eller gångvägar över annans mark.  
 
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen för planförslagets innebörd och 
redovisa de syften, förutsättningar, konsekvenser planen har och hur planen ska 
genomföras. Planbeskrivningen ska också redovisa eventuella avsteg som gjorts från 
kommunens översiktsplan eller upprättat planprogram. I beskrivningen ska skälen till 
planens utformning och de bestämmelser som valts motiveras. 
Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan. 
 
 
HANDLINGAR  
PLANHANDLINGARNA BESTÅR AV: 
Plankarta i skala 1:1 000 med tillhörande bestämmelser 
Illustrationskarta 
Planbeskrivning (denna handling) 
Grundkarta 
Fastighetsförteckning 

 
BILDER 
Höganäs kommun har rätten att använda samtliga bilder som är använda i 
planhandlingarna. I de fall någon annan än kommunen är upphovsman till bilden 
redovisas detta i bildtexten.  
 
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
I planarbetet har följande tjänstemän medverkat: 
Abdulmouneim Baradey, planarkitekt och planförfattare 
Liridon Tetaj, planarkitekt 
Gulistan Batak, plan- och bygglovschef 
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INLEDNING 
 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en permanent bostad genom att öka byggrätten för 
gällande fastighet. 

 
BAKGRUND, PLANBESKED 
Fastighetsägaren till Jonstorp 7:48 har inkommit den 20 maj 2019 med ansökan om 
planändring. Syftet med planansökan är att ändra gällande detaljplan från befintlig 
bebyggelse, nämligen sommarhus, till att kunna möjliggöra för permanentbostäder. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 september 2019, att uppdra åt plan- och 
bygglovsavdelningen att genomföra planprocess för fastighet Jonstorp 7:48 m.fl. med ett 
beräknat antagande under fjärde kvartalet 2021.  

 
PLANPROCESSEN 
Planen genomförs med standard planförfarande.

 
 
SAMRÅD 
Det formella planförslaget tas fram av kommunens planhandläggare i samarbete med 
övriga förvaltningar på kommunen. Efter beslut i Kommunstyrelsen planutskott sänds 
planen ut på samråd till medborgare, myndigheter och kommunala förvaltningar som får 
lämna synpunkter på förslaget. Efter samrådet bearbetas förslaget. 

 
GRANSKNING 
Efter beslut om granskning i planutskottet genomförs granskning då medborgare, 
myndigheter och kommunala förvaltningar ges möjligheter att inkomma med synpunkter. 
De som vill ha möjlighet att överklaga detaljplanen när den är antagen måste inkomma 
med synpunkter skriftligen senast under granskningen. Efter granskningen bearbetas 
förslaget, och alla inkomna synpunkter redovisas i ett granskningsutlåtande. I den anges 
också om och hur synpunkterna tillgodoses.  
 
ANTAGANDE 
Det slutliga planförslaget lämnas över till kommunfullmäktige/byggnadsnämnden för 
antagande. 
 
EVENTUELLT ÖVERKLAGANDE 
Eventuella överklaganden ska inom 3 veckor skickas till den instans som tagit beslutet 
om antagande.  
 
LAGA KRAFT 
Om planen inte överklagas vinner handlingen laga kraft, cirka 4 veckor efter beslutet 
om antagande.   
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PLANDATA 
 
PLANOMRÅDETS LÄGE OCH AVGRÄNSNING 
Det aktuella planområdet är placerat i norra Jonstorp vid Sommarstugevägen, öster om 
Jonstorpsvägen och nordväst om hamnen. Planområdet omfattar 1086 kvadratmeter.. 
Bebyggelsen består av sommarhus. 

 
 

       
 
Karta: Aktuellt planområde i kommunen.                              Karta: Aktuellt planområde i tätorten 
 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Det aktuella planområdet innefattas av fastigheten Jonstorp 7:48. Marken ägs av en 
privat fastighetsägare. 
 

 
Karta: Aktuella fastigheter som ingår i planområdet 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
ÖVERSIKTLIGA PLANER 
ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN 
Översiktsplan för Höganäs kommun, ÖP 2035 vann laga kraft 2019-12-06. 
En översiktsplan är inte juridiskt bindande. I översiktsplanen sägs bland annat, som berör 
aktuellt planområdet: att området är tätortsområde och ska användas till kvartersmark för 
bland annat bostäder. 
 
Jonstorp är utpekad som en serviceort i Översiktsplanen. Höganäs kommuns ambition är 
att hushålla med mark och i första hand förtäta inom redan byggda områden. 

 

  
Karta: Kartutsnitt från den kommunomfattande översiktsplanen. 

 
 

DETALJPLANER OCH FÖRORDNANDEN 
För området gäller följande detaljplan:  

Förslag till byggnadsplan för området nordost om Jonstorps kyrkby. 12-JON-609 
(J9) 
Detaljplanen vann laga kraft 1961-08-01. 

 
Detaljplanen redovisar bland annat: 

 Att området ska användas till kvartersmark bostäder. 
 Att riktlinjer för byggandet är endast friliggande hus. 
 Största exploatering för huvudbyggnad är 100 kvadratmeter byggnadsarea. 
 Minsta fastighetsstorlek är 600 kvadratmeter. 
 Inom fastighet får endast 1,0 huvudbyggnad jämte ett uthus uppföras. 
 Största exploatering för garage är 20 kvadratmeter byggnadsarea. 
 Största exploatering för uthus är 5 kvadratmeter byggnadsarea. 

Planområdet 
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 Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från tomtplats. 
 Komplementbyggnad ska placeras minst 1,5 meter från tomtplats. 
 Högsta byggnadshöjd är 2,4 meter. 

 
Gällande detaljplan 12-JON-609(J9) kommer att ersättas för fastigheten Jonstorp 7:48 
med föreslagen detaljplan. 
 

 
Karta: Kartutsnitt över gällande detaljplan 12-JON-609(J9)  . 
 

KOMMUNALA PLANERINGSUNDERLAG  
KULTURMILJÖPROGRAM  
Kulturmiljöwebben antogs av kommunfullmäktige 2018-05-17 och är ett icke-juridiskt 
bindande planeringsinstrument. I kulturmiljöprogrammet sägs bland annat, som berör 
aktuellt planområdet: 
 
I början av 1900-talet bestod området nästan enbart av jordbruksmark och skog. I mitten 
av 1900-talet började bebyggelse att växa fram. Till en början präglades stora delar av 
området av små sommarstugor på stora tomter, men under åren har området utvecklats 
och flera permanentbostäder har tillkommit. Idag finns fortfarande många sommarstugor 
kvar, men flera har rivits och ersatts med större permanentbostäder. 
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Karta: Kartutsnitt ur kommunens kulturmiljöprogram. 

     
 
 
KLIMAT PM 
Klimat PM – stigande havsnivåer och erosion i Höganäs kommun är en rapport som godkändes av 
kommunstyrelsen 2012-01-24. Här står bland annat att pågående erosion sker  i Jonstorp 
och Rekekroken strand, men planområdet bedöms inte beröras eftersom det ligger cirka 
100 meter från strandlinjen. 

                 
RIKSINTRESSEN 
 
RÖRLIGT FRILUFTSLIV 
Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 
§ miljöbalken.  
 
Riksintresset förväntas dock inte påverkas negativt. 

 
Karta: Planområdet i förhållande till riksintresse friluftsliv. 
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KUSTZON 
 
Planområdet ingår i område definierat som riksintresse för högexploaterad kustzon enligt 
4 kap miljöbalken. 
 
Längs hela Skånes kust ligger ett mellan 3-5 kilometer brett bälte som är riksintresse för 
kustzon. Ny bebyggelse ska prövas restriktivt så att allmänhetens tillgång och 
tillgänglighet till strandområdena inte påverkas negativt. Kustzonen är också av 
riksintresse ur häcknings- och rastningssynpunkt för fågel. Riksintresset ska även se till att 
friluftslivet och turismen utvecklas på ett sådant sätt att områdena som är särskilt känsliga 
för slitage, eller med hänsyn till floran och faunan skyddas så att erforderlig hänsyn ta till 
naturvårdsintressena. Det finns undantagsbestämmelser i 1§, sista stycken miljöbalken 
som lyder ”Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller 
lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret”. 
 

 
Karta: Planområdet i förhållande till riksintresse kustzon 
 

 
 
SKYDD AV OMRÅDEN, NATUR  
 
STRANDSKYDDSOMRÅDE 
Området berörs av områdesskyddet strandskyddsområde enligt 7 kap 13-18§ 
miljöbalken. Det generella strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 
meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Inom ett strandskyddsområde får 
inte: 
 Nya byggnader uppföras. 
 Byggnader och byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 

anordningar ordnas, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 
område där den annars skulle ha fått färdas fritt.  

 Grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i punkt 1 och 2. 

 Åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.  
 
Inom planområdet föreslås strandskyddet att upphävas på grund av planområde redan 
har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften 
enligt 7 kap. 18 c–d § miljöbalken. Länsstyrelsen prövar kommunens beslut om dispens 
från strandskyddsbestämmelser i enighet med miljöbalken. 
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F FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
OMRÅDET IDAG 
Planområdet omfattar 1086 kvadratmeter och ligger öster om Jonstorpsvägen och norr 
om Sommarstugevägen med närhet till kusten samt service som finns att tillgå i Jonstorp.  
Marken ägs av privata fastighetsägare. Bebyggelsen består av mindre sommarhus. 

 

 
Karta: Planområdet . 

 
LANDSKAPSBILD 
LANDSKAPSBILD OCH TOPOGRAFI 
Bostadshuset ligger 8 meter över havet. 
 
FRITID OCH REKREATION 
Området ligger i nära till naturområden och rekreation. Cirka 300 meter söder om 
området ligger småbåtshamn och badplats. 
 
FORNLÄMNINGAR 
Inga registrerade fornlämningar finns inom eller i anslutning till föreslaget planområde. 
Skulle fornlämningar påträffas vid markingrepp skall arbetet omedelbart avbrytas och 
kontakt tas med Länsstyrelsen enligt 2 kap. 10 § Kulturmiljölagen.  
 
BEBYGGELSE 
Bebyggelsen i närområdet består av friliggande enfamiljshus. Många av husen i området 
har varit fritidshus tidigare, men som omvandlats till permanentbostäder med åren. 
 
ALLMÄN OCH KOMMERSIELL SERVICE 
I mitten av Jonstorp ligger en mindre centrumanläggning med bland annat ett vårdhem, 
skolor, matbutik och kyrka. 
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TRAFIK 
ÖVERGRIPANDE TRAFIKSTRUKTUR 
Planområdet ligger nära Jonstorpsvägen som leder till väg 112. 
 
GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 
För gående och cyklister är vägnätet inom orten relativt väl utbyggt. Längs med 
Jonstorpsvägen finns cykelfält.  
 
KOLLEKTIVTRAFIK 
Jonstorp trafikeras av busslinjer mot Höganäs, Ängelholm, Arild och Hjälmshult.  
Busslinjen mot Höganäs har en god turtäthet.  
 
PARKERING, VARUMOTTAGNING, UTFARTER 
Parkering sker på fastigheten. 
 
HÄLSA OCH SÄKERHET  
BULLER 
Jonstorpsvägen hade år 2016 en ÅDT på 720 fordon varav 9 % var tung trafik. Trafiken 
beräknas att öka med 1,1 % per år vilket innebär en ÅDT på 910 fordon på 
Jonstorpsvägen år 2040. Utifrån detta kommer bullernivån att öka från 44 dBA år 2021 
till 45 dBA år 2040. Detta har räknats utifrån att huset är placerat 4 meter ifrån 
tomtgränsen i riktning mot Jonstorpsvägen. Byggnationen kräver således inga åtgärder då 
ekvivalentnivån inte överskrider maxnivån. 

 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
VATTEN OCH AVLOPP  
Området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten, spillvatten och 
dricksvatten. 
 
VÄRME 
Fjärrvärme finns inte i Jonstorp. 
 
MARKFÖRORENINGAR 
Området innefattas varken av någon känd förorenad mark eller kartlagd deponi.  
 
RADON 
Höganäs kommun ligger inom låg- eller normalriskområde för radon. 
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PLANFÖRSLAG 
 
SAMMANFATTNING 
Den framtida markanvändningen omfattar möjlighet till permanentboende. Planförslaget 
innefattar därför prövning av möjligheten att öka byggrätten och byggnadshöjden. 
Förslaget följer översiktsplanens intentioner eftersom området är utpekat som 
tätortsområde. 

 
FÖRESLAGEN STRUKTUR, BEBYGGELSE 

 
 Största byggnadsarea är 25 % av fastighetsarean  inom fastighetsgräns. 
 Huvudbyggnad ska placeras minst 4,0 meter från fastighetsgräns.  
 Komplementbyggnad får placeras i fastighetsgräns 
 Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 3,8 meter. 
 Största takvinkel är 45 grader. 
 Genomförandetid är 5 år., PBL 4 kap. 21 § 
 Strandskydd upphävs inom planområdet. 

 
 
FÖRESLAGEN TEKNISK FÖRSÖRJNING 

 
VATTEN OCH AVLOPP 
Området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten, spillvatten och 
dricksvatten. 

 
AVFALL 
Avfallshanteringen sker inom den egna fastigheten och på tömningsdagen ska kärlen 
placeras vid tomtgräns mot farbar allmän väg. Hanteringen av avfall sköts av NSR och 
bygger på källsortering.  
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        DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
TIDSPLAN 
Målsättning är att detaljplanen ska antas fjärde kvartalet 2021.  
 
GENOMFÖRANDETID 
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Vald 
genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet. Inom genomförandetiden 
har fastighetsägare garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med 
detaljplanen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren ej längre garanterad 
byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen. 
 
AVTAL 
Ett planavtal upprättats och exploatören bekostar planläggning.  
 
ANSVARSFÖRDELNING 
Kommer inte att påverkas av detaljplanen. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA GENOMFÖRANDE FRÅGOR  
FASTIGHETSÄGARE 
Enbart fastigheten Jonstorp 7:48 omfattas av detaljplanen.  
 
FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER 
Ingen fastighetsindelning berörs av förslaget.  
 
FASTIGHETSBILDNINGSÅTGÄRDER 
Detaljplanen omfattas inte av några fastighetsbildningsåtgärder. 
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
KOSTNADER FÖR FRAMTAGANDE AV DETALJPLAN 
Detaljplanen bekostas av exploatören genom planavtal.  

 
INLÖSEN, ERSÄTTNING 
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till 
ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte utnyttjas. Den del av detaljplanen som 
föreslås upphävas utgörs idag av kvartersmark som inte får bebyggas samt kvartersmark 
för teknisk anläggning som delvis föreslås bebyggas.  
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR  
Planen kommer inte att beröra några administrativa frågor. 
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KONSEKVENSER AV DETALJPLANENS 
GENOMFÖRANDE 
 
MILJÖKONSEKVENSER 
FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP MB 
Den aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurser enligt Miljöbalken. 
 
UNDERSÖKNING 
Bestämmelserna i plan och bygglagen om miljöbedömning syftar till att integrera 
miljöaspekter i planen, så att en hållbar utveckling främjas. Detaljplaner ska miljöbedömas 
och MKB upprättas, om man vid en undersökning kommer fram till att genomförandet 
av planen kan leda till en betydande miljöpåverkan.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer med vägledning av förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap MB och i 4 kap 34 § PBL (2010:900). 
Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför inte i en 
miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken.  
 
MILJÖKVALITETSNORMER  
LUFT UTOMHUS 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap miljöbalken gäller för sex typer av 
ämnen i luft. Dessa är kvävedioxider och kväveoxider (NO2), partiklar (PM10), bensen, 
svaveldioxid, bly och kolmonoxid. Höganäs kommuns miljöavdelning har under de 
senaste fem åren kontinuerligt genomfört mätningar av luftens kvalitet vid mätpunkt i 
Höganäs centralort vad gäller kvävedioxider och partiklar. Dessa mätningar visar värden 
som inte överskrider miljökvalitetsnormerna. För bly och kolmonoxid görs idag inga 
mätningar av kommunen men tidigare mätningar har visat värden som generellt legat 
långt under normen. Det finns enligt miljöavdelningen inga skäl att anta att dessa värden 
ändrats påtagligt sedan senast utförd mätning. Tidigare kompletterande mätningar finns 
också från Kullaberg avseende kväve- och svaveldioxid vilka vid dessa mättillfällen inte 
heller överskred normvärdena. De värden som uppmäts i Höganäs centralort kan 
generellt anses gällande för hela kommunen och därför också för aktuellt planområde. 
 
BULLER 
Det finns en förordning till miljöbalken, Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader, med bestämmelser om riktvärden för trafikbuller utomhus vid 
bostadsbyggnader. Enligt förordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte 
överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå. Vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden 
gäller70 dBA maximal ljudnivå. Samma värden gäller för bostadsbyggnader om högst 35 
kvadratmeter, men ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 dBA. Förordningen anger att 
om bullret vid en exponerad fasad överskrids bör en skyddad sida uppnås där bullret 
uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå vid 
fasad mellan kl. 22.00 – 06.00. Som minst ska hälften av bostadsrummen vändas mot den 
skyddade sidan. Även här gäller högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
Maximalnivån vid uteplats bör inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå 
fem gånger per timme mellan kl. 06.00 – 22.00. 
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Detaljplanens genomförande bedöms inte överskrida de riktvärden enligt 
bullerförordningen. 
 

  
VATTEN 
Sammantaget bedöms gällande miljökvalitetsnormer för vatten inte riskera att påverkas 
negativt av planförslagets genomförande. 

 
NATIONELLA MILJÖMÅL 
All samhällsplanering innebär på något sätt, positivt eller negativt, påverkan på den 
omgivande miljön och kan därför anses att på något sätt alltid beröra miljömålen. I 
undersökningen tas miljömålen i beaktande och en bedömning görs om planförslagets 
sammanlagda påverkan på miljömålen utgör negativ påverkan på dessa eller inte.  
Vad gäller de nationella miljömålen kan aktuellt planförslag inte anses ha påverkan på de 
nationella miljömålen. 

 
KLIMATFÖRÄNDRINGAR 
I Höganäs kommuns klimat PM (Godkänd i Kommunstyrelsen 2012-01-24) redovisas 
att havsnivån kan komma till att uppgå till +3,5 meter år 2100. En höjd medelvattennivå 
innebär att grundvattnet stiger till samma nivå i sediment och i utfyllnadsområden. Då 
planområdet ligger cirka 8 meter över havet bedöms risken för översvämning inom 
planområdet som låg. 

 
TILLGÄNGLIGHET 
Kravet på god tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade har beaktats vid 
planläggning. Hur kraven på tillgänglighet i 12 § (byggnader) byggnadsverksförordningen 
samt 2 kap 6 § plan- och bygglagen (2010:900) (tomter) i detalj kommer att tillgodoses 
avgörs i samband med byggnads- och markprojekteringen och därmed vid kommande 
bygglovprövning.  

 
EKONOMISKA KONSEKVENSER 
KONSEKVENSER FÖR KOMMUNEN 
Kommunen får en inkomst av genomföra detaljplanen. 
 
KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETEN JONSTORP 7:48 
Fastighetsägaren bekostas av detaljplanen genomförande samt kostnad av upprättning av 
grundkarta och fastighetsförtekning. 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA KONSEKVENSER 
Omfattas inte i detaljplanen.  
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PLANKARTA
PLANENS SYFTE

Grundkartan är upprättad 2021-09-02 av Geodataavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs genom kopiering av digital primärkarta 
framställd med fotogrammetrisk metod under 1992, flyghöjd 800 m.
Fältkomplettering av grundinformation och fastighetsutredning i september 2021.
Standard 1
Koordinatsystem i plan SWEREF99 13 30
Höjdsystem: RH2000
Upphovsrätt/kontaktperson: Geodataavdelningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Höganäs
/Anders Skoog, Höganäs 2021-09-02 

ORIENTERINGSKARTA GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

UPPRÄTTAD:

ANTAGANDE: LAGA KRAFT:
2021- 2021-

DIARIENUMMER:
KS/2020/3552021-12-02

Gulistan Batak Abdulmouneim Baradey

DETALJPLAN FÖR 
JONSTORP 7:48
JONSTORP, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

ANTAGANDEHANDLING

Plan- och bygglovschef Planarkitekt

STANDARDFÖRFARANDE

0 5025 Meter± (A3)1:1 000Skala

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en permanentbostad genom att öka byggrätten. 

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
GRÄNSBETECKNINGAR

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

Placering

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid

Strandskydd

Planområdesgräns
Administrativ gräns

B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

)0,0 Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom användningsområdet, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

G00,00 Största takvinkel är angivet värde i grader, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

a1
 Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Kvartersmark, PBL 4 kap. 21 §

a2
Strandskyddet är upphävt. Kvartersmark, PBL 4 kap. 17 §

Fastighetsbeteckning

Befintliga fastighetsgränser

Vägkant

Byggnad

4 9 : 7 1 0

p1 Huvudbyggnad ska placeras minst 4,0 meter från fastighetsgräns,PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
p2 Komplementbyggnad får placeras i  fastighetsgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
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               Bild: Planområdet 
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BAKGRUND OCH SYFTE 
 
BAKGRUND 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 september 2019, att uppdra åt plan- och 
bygglovsavdelningen att genomföra planprocess för fastigheten Jonstorp 7:48 m.fl. med 
ett beräknat antagande under fjärde kvartalet 2021. 
 
DETALJPLANENS SYFTE  
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en permanent bostad genom att öka byggrätten för 
gällande fastighet. 
 
PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Detaljplanen genomförs med standard planförfarande 
 
PLANSAMRÅD 
Plansamråd genomfördes 1 juli till 30 juli 2021. Underrättelse om samråd har skett genom 
utskick i enlighet med fastighetsförteckning och sändlista, samt annonsering på 
kommunens anslagstavla den 14 juni 2021.  

 
GRANSKNING 
Granskning genomfördes 15 oktober till den 5 november 2021. Underrättelse om 
granskning har skett genom utskick i enlighet med fastighetsförteckning och sändlista, 
kommunens hemsida den 13 oktober 2021 samt annonsering på kommunens 
anslagstavla.  
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INKOMNA SYNPUNKTER UNDER GRANSKNING 
 
Under granskningstiden har 15 skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i anslutning till 
skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunen. I de fall yttranden innehåller 
synpunkter om planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt 
planprocess.  
 
I de fall de inkomna granskningsyttrandena varit långa har ansvarig handläggare 
sammanställt en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna 
synpunkterna. 
 
BERÖRDA MYNDIGHETER 

 
TRAFIKVERKET (2021-10-13) har inget att erinra. 
 
REGION SKÅNE (2021-10-22) har inget att erinra. 
 
SJÖFARTSVERKET (2021-11-03) har inget att erinra. 
 
LANTMÄTERIET (2021-11-04)  har inget att erinra. 
 
LÄNSSTYRELSENS ( 2021-11-08) har inget att erinra. 
 

 
INTERNT - BERÖRDA AVDELNINGAR INOM HÖGANÄS KOMMUN 
 
HÖGANÄS ENERGI (2021-10-11) har inget att erinra. 
 
STADSMILJÖAVDELNINGEN (2021-10-11) har inget att erinra. 
 
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN (2021-10-13) har inget att erinra. 
 
EXPLOATERINGSAVDELNINGEN (2021-10-21) har inget att erinra. 
 
MILJÖAVDELNINGENS (2021-10-25) har inget att erinra. 
 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN (2021-11-04) har inget att erinra. 
 
GEODATAAVDELNINGEN (2021-11-04)  
 
Teknisk kontroll 
Planområdet följer inte fastighetsgränser. 
Markanvändning, egenskapsytor och administrativa ytor följer inte planområdet. 
Flertalet attribut saknas ”Planattribut”. 
Se till att ha uppdaterat planområdet med diverse attribut om lägesnoggrannhet mm (det 
räcker med planområdet!). 
 
        Kommentar:  Yttrandet tillmötesgås, korrigering görs enligt ovan. 
   
   
 
 

Page 151 of 251



GRANSKNINGSUTLÅTANDE, 2021-12-02,                                                                   DETALJPLAN FÖR JONSTORP 7:48 

 
4             SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, HÖGANÄS KOMMUN 

 
 

 NSR ( 2021-11-05)   
  
 NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovan nämnda detaljplan. Med anledning 
av detta vill NSR framföra följande: 
• En eventuell ändring av ägandeförhållanden för fastigheten, ändring från fritidsboende 
till permanentboende eller annan förändring som berör avfallshanteringen ska meddelas 
renhållaren (NSR) omgående. 
• Avfallslämnaren ska sortera sitt avfall i enlighet med vad som anges i 
renhållningsordning för Höganäs kommun. 
• Vid hämtningstillfället ansvarar fastighetsägaren för att avfallsbehållare är uppställd på 
hårdgjord yta på tomten vid tomtgräns mot körbar allmän väg (0–2 meter in på 
fastigheten för villor). Se även bilaga 2 nedan för de viktigaste punkterna vad gäller 
framkomlighet för renhållningsfordon.  
 
        Kommentar:  Yttrandet har noterats.   
 
STADSARKITEKT (2021-11-09) har inget att erinra. 
      
BERÖRDA SAKÄGARE 
 
SAKÄGARE 1 (2021-10-14)  
Vi fick granskningshandlingarna i går, tack så mycket! Efter att ha gått igenom dem så har 
jag en för oss viktig fråga. I planbeskrivningen inför samråd så fanns följande förslag 
med: Komplementbyggnad får placeras i fastighetsgräns. Den saknas i den uppdaterade 
planbeskrivningen. Av samrådshandlingarna kan jag bara se att en kommentar 
uppkommit och det gäller att bestämmelsen saknas i plankartan. Borde inte plankartan 
uppdaterats istället för att ta bort bestämmelsen från planbeskrivningen? 
Då vår uppfart och garage ligger i tomtgräns så känns detta som en viktig punkt att lösa 
innan granskningen. 

Kommentar: Yttrandet tillmötesgås, plankarta och planbeskrivning kompletteras med en 
bestämmelse, p2, som reglerar komplementbyggnads placering. 

 
ÄNDRINGAR AV PLANFÖRSLAG INFÖR ANTAGANDE 
Skrivelser från 3 innehåller synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan 
med kommentarer. Synpunkter från 2 har föranlett en omarbetning av planförslaget. 
Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande: 

 Plankarta och planbeskrivning kompletteras med p2 bestämmelse som reglerar 
komplementbyggnads placering. 

 Redaktionella ändringar av plankartan. 
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Bild: Planområdet 
 
 
 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE, 2021-09-16  
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BAKGRUND OCH SYFTE 
 
BAKGRUND 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 september 2019, att uppdra åt plan- och 
bygglovsavdelningen att genomföra planprocess för fastigheten Jonstorp 7:48 m.fl. med 
ett beräknat antagande under fjärde kvartalet 2021. 
 
DETALJPLANENS SYFTE  
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en permanent bostad genom att öka byggrätten för 
gällande fastighet. 
 
PLANARBETETS GÅNG 
PLANFÖRFARANDE OCH PLANPROCESSEN 
Detaljplanen genomförs med standard planförfarande 
 
PLANSAMRÅD 
Plansamråd genomfördes 1 juli till 30 juli 2021. Underrättelse om samråd har skett genom 
utskick i enlighet med fastighetsförteckning och sändlista, samt annonsering på 
kommunens anslagstavla den 14 juni 2021.  
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INKOMNA SYNPUNKTER 
 
Under samrådstiden har 17 skrivelser inkommit. Nedan angivet datum i anslutning till 
skrivelsen står för den dag då den diarieförts i kommunen. I de fall yttranden innehåller 
synpunkter om planförslaget kommenteras detta med ställningstagande inför fortsatt 
planprocess.  
 
I de fall de inkomna samrådsyttrandena varit långa har ansvarig handläggare sammanställt 
en kortare version som beskriver huvuddragen ur de inkomna synpunkterna. 
 
BERÖRDA MYNDIGHETER  
 
WEUM GAS AB (2021-06-15) har ingen erinran. 
 
HÖGANÄS ENERGI (2021-06-15) har ingen erinran.  
 
TRAFIKVERKET (2021-06-17)  
Trafikverket har mottagit ovan rubricerat ärende för synpunkter. Trafikverket anser att 
kommunen ska föra ett resonemang om hur planområdet påverkas av den rådande 
trafiksituationen för prognosåret 2040 och huruvida gällande riktvärden för trafikbuller 
kan innehållas. 
       
       Kommentar: Yttrandet tillmötesgås, planbeskrivningen kompletteras med information om att  
riktvärden för trafikbuller inte överskrids samt med prognosår 2040. 
 
SKANOVA (2021-06-23) har inget att erinra mot detaljplanen. 
 
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförslag. 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 
 Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. 
 

Kommentar: Yttrandet noteras.   
 
NSR (2021-06-23)  
NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den ovan listade detaljplanen. Med 
anledning av detta vill NSR framföra följande: 
• NSR anser att avfall ska finnas med under kapitlet teknisk försörjning. 
• Avfallshanteringen sker inom den egna fastigheten och på tömningsdagen ska kärlen 
placeras vid tomtgräns mot farbar allmän väg. 
• Det finns fördelar, både miljömässiga och ekonomiska att uppmärksamma frågor som 
rör hantering av överskottsmassor (och vilka massor som ska användas vid ett eventuellt 
underskott på massor) redan i detaljplanskedet. Man kan med fördel reflektera över 
massbalanserna inom området och börja planera för eventuell lagring, sortering, 
behandling och återanvändning av massor. Detta gäller både massor som är förorenade i 
olika grad samt för området rena massor. 
 
        Kommentar: Planbeskrivning kompletteras med information om avfallshantering. Övriga 
kommentarer noteras.  
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POSTNORD (2021-06-28) har ingen erinran. 
 
 
LANTMÄTERIET (2021-07-01). 

 
Planbeskrivningen anges att området inte berörs av strandskydd. Eftersom delar av 
planområdet är planlagt, ligger inom 100 m från strandlinjen och det finns eller funnits en 
fastställd byggnadsplan inom området, så inträder/återinträder det generella 
strandskyddet automatiskt när en befintlig detaljplan ersätts med en ny enligt 10 a § Lag 
(1998:811) om införande av miljöbalken. Borde inte en bestämmelse om upphävande av 
strandskydd införas för de områden där syftet är att dispenspliktiga åtgärder ska utföras 
med stöd av detaljplanen? 
 
     Kommentar: Yttrandet tillmötesgås. En a-bestämmelse om upphävande av strandskydd läggs till 
på plankartan och planbeskrivningen kompletteras med information angående strandskydd. 
 
 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN (2021-07-05)  har ingen erinran. 
 

 
LÄNSSTYRELSEN (2021-07-09)  
Strandskydd 
Bestämmelserna i 7 kap. 18 g § MB anger att strandskyddet gäller åter om detta upphävts 
i samband med en detaljplan och denna upphävs eller ersätts. Frågan om strandskydd 
behöver därför hanteras i detaljplanen. 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen anser att planhandlingarna behöver kompletteras gällande strandskydd. 
Utan sådan redovisning kan inte Länsstyrelsen bedöma markens lämplighet för föreslaget 
ändamål, och kan därmed komma att ha synpunkter utifrån 11 kap. 10 - 11 §§ PBL. 

 
Kommentar: Yttrandet tillmötesgås. Planbeskrivningen och plankartan kompletteras gällande 
strandskydd i granskningshandlingarna. 

 
REGION SKÅNE (2021-07-15) har ingen erinran. 

 
 
INTERNT - BERÖRDA AVDELNINGAR INOM HÖGANÄS KOMMUN 
 
RÄDDNINGSTJÄNST (2021-05-28) har ingen erinran. 
 
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN (2021-06-14)  har ingen erinran. 
 
STADSMILJÖAVDELNING (2021-06-16) har ingen erinran. 
 
GEODATAAVDELNINGEN (2021-06-28)  
Synpunkter enligt nedan: 
  
Plankartan 
Syftet: ”byggrätten” felstavat 
Genomförandetiden: bestämmelsens text ska ha samma vänstermarginal som rubriken 
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Grundkartan visar inga höjdvärden, så grundkartans innehållsförteckning ska rensas från 
höjdvärde 
  
Planbeskrivning 
S 11, föreslagen struktur: bestämmelsen om att komplementbyggnad får placeras i 
fastighetsgräns saknas i plankartan! 
 
 

Kommentar: Yttrandet tillmötesgås, korrigering görs enligt ovan. 
 
STADSARKITEKT (2021-07-26) har ingen erinran. 
 
MILJÖAVDELNINGEN (2021-07-26) har ingen erinran. 

 
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN TILLGÄNGLIGHETSSAMORDNARE (2021-
07-29) 
 
Jag har bara ett medskick avseende tillgänglighet – vid ändring från fritidsboende till 
permanentbostad är bostaden som ska byggas inte längre undantagen från reglerna om 
tillgänglighet i BBR. Viktigt att ägaren är upplyst om detta. I övrigt har jag inga 
synpunkter vad gäller tillgänglighet. 
 
        Kommentar: Yttrandet noteras. 

SAMMANFATTNING 
 
Sammanlagt har 17 skrivelser inkommit. Skrivelser från 6 innehåller synpunkter på 
förslaget. Dessa synpunkter har bemötts ovan med kommentarer. Synpunkter från 4 har 
föranlett en omarbetning av planförslaget. Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt 
följande: 

 planbeskrivningen kompletteras med information om att  riktvärden för trafikbuller inte 
överskrids samt med prognosår 2040. 

 Planbeskrivning kompletteras med information om avfallshantering. Övriga kommentarer 
noteras. 

 En a-bestämmelse om upphävande av strandskydd läggs till på plankartan och 
planbeskrivningen kompletteras med information angående strandskydd. 

 korrigering görs enligt geodata yttrande. 
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Godkännande av markanvisningsavtal avseende 
kv Himlavalvet på Tornlyckan med Riksbyggen 

KS/2021/592 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-01-11    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Sandra Kovács (M) 
Anna Larsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Leif Löwegren (SD) 
Reinhold Knutsson (S)  ersätter Lennart Nilsson (S) (2:e vice 
ordförande) 
Tony Petersson (S)  ersätter Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Ros-Mari Paulsson (L)  ersätter Louise Stjernquist (L) 
Göran Lock (MP)  ersätter Johan Ingvarson (MP) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Margareta Widell (M) 

Björn Jakobsson (M) 
Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

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

  
Sammanträdestid kl 15:00-17:00 
  
Paragrafer §7 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Anders Ståhl (M) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Anders Ståhl (M)                         
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-01-11    
 

SIGNATUR   
 
  

 
 
Protokollet justerat den 2022-01-19 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-01-19 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-01-11    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2021/592 
§ 7 
GODKÄNNANDE AV MARKANVISNINGSAVTAL AVSEENDE KV 
HIMLAVALVET PÅ TORNLYCKAN MED RIKSBYGGEN 
Sammanfattning av ärendet   
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning har genomfört en markanvisningstävling för 
kvarteret Himlavalvet på Tornlyckan enligt kommunstyrelsens beslut den 14 september 2021, § 138. På 
kommunstyrelsens planutskotts sammanträde den 23 november 2021, § 71, godkände utskottet juryns 
val av vinnare: Riksbyggen ekonomisk förening (702001-7781).  
 
Höganäs kommun (212000-1165) och Riksbyggen ekonomisk förening (702001-7781) har nu ingått ett 
markanvisningsavtal där parterna förklarar att kvarteret Himlavalvet ska bebyggas med Riksbyggen 
ekonomisk förenings (702001-7781) inlämnade anbud.  
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens planutskott, beslut den 14 december 2021, § 83, 
Markanvisningsavtal jämte bilagor mellan Höganäs kommun (212000-1165) och Riksbyggen 
ekonomisk förening (702001-7781) daterat den 29 november 2021. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer planutskottets förslag till beslut under proposition och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
  
att godkänna markanvisningsavtal jämte bilagor mellan Höganäs kommun (212000-1165) och 
Riksbyggen ekonomisk förening (702001-7781), 
  
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att skriva under avtalet. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-02-15
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   2021-11-25    KS/2021/592 
 

 
 
 
 
 

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

Markanvisningsavtal avseende kv Himlavalvet på 
Tornlyckan med Riksbyggen 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontorets exploateringsavdelning har genomfört en markanvisningstävling för kvarteret 
Himlavalvet på Tornlyckan enligt kommunstyrelsens beslut den 14 september 2021, § 138. 
På kommunstyrelsens planutskotts sammanträde den 23 november 2021 godkände utskottet juryns val av 
vinnare, Riksbyggen ekonomisk förening (702001-7781).  
 
Höganäs kommun (212000-1165) och Riksbyggen ekonomisk förening (702001-7781) har nu ingått ett 
markanvisningsavtal där parterna förklarar att kvarteret Himlavalvet ska bebyggas med Riksbyggen 
ekonomisk förenings (702001-7781) inlämnade anbud.   
 
Beslutsunderlag  
Markanvisningsavtal jämte bilagor mellan Höganäs kommun (212000-1165) och Riksbyggen ekonomisk 
förening (702001-7781) daterat den 29 november 2021 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att godkänna markanvisningsavtal jämte bilagor mellan Höganäs kommun (212000-1165) och Riksbyggen 
ekonomisk förening (702001-7781), 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att skriva under avtalet.  
 

 Herman Crespin 
 Kommunchef 

 
 Dino Krcic
 Exploateringsingenjör 
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Justering av licenskostnader för M365 

KS/2017/255 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-01-11    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Sandra Kovács (M) 
Anna Larsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Leif Löwegren (SD) 
Reinhold Knutsson (S)  ersätter Lennart Nilsson (S) (2:e vice 
ordförande) 
Tony Petersson (S)  ersätter Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Ros-Mari Paulsson (L)  ersätter Louise Stjernquist (L) 
Göran Lock (MP)  ersätter Johan Ingvarson (MP) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Margareta Widell (M) 

Björn Jakobsson (M) 
Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

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

  
Sammanträdestid kl 15:00-17:00 
  
Paragrafer §11 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Anders Ståhl (M) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Anders Ståhl (M)                         
 

Page 1 of 4Page 232 of 251



 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-01-11    
 

SIGNATUR   
 
  

 
 
Protokollet justerat den 2022-01-19 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-01-19 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-01-11    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2017/255 
§ 11 
JUSTERING AV LICENSKOSTNADER FÖR M365 
Sammanfattning av ärendet   
Som en del i projektet M365 så har Microsofts licenskostnader förändrats. De nya licenskostnaderna 
för M365 baserar sig nu på antal användare mot tidigare antal enheter så som datorer, mobiler och 
surfplattor. 
  
I den nuvarande debiteringsmodellen som kommunfullmäktige beslutade den 18 maj 2017, § 66, för 
IT-verksamheten så ingår licenskostnader för enheter i ett årligt anslag. För att möta de nya 
licenskostnaderna behöver licenskostnader för enheter omvandlas till användare. I och med Microsofts 
nya licenskostnader från och med den 1 juli 2021 så kommer licenser för enheter att räknas av från IT-
avdelningens anslag och återföras till förvaltningarnas verksamheter utifrån hur många enheter som 
fanns registrerade på respektive verksamhet vid senaste anslagjustering. 
  
Ny debitering kommer att ske mot förvaltningarna där licenskostnad utgår ifrån antalet användare. 
Framtida licenskostnader för användare kommer inte att ingå i årligt anslag till IT-avdelningen utan 
kommer regleras via interndebitering. 
  
Justerat anslagsbelopp som återförs till kommunens förvaltningar 2021: 1 448 tkr. 
  
Nya licenskostnader baserat på antal användare som debiteras förvaltningarna 2021: 2 699 tkr. 
  
Justeringen fördelar sig enligt följande: 
  

  Licenskostnad 
enhet: 

Licenskostnad 
användare: Differens: 

Kommunledningskontoret: 335 tkr 451 tkr 116 tkr 
Kultur- och 
fritidsförvaltningen: 195 tkr 404 tkr 209 tkr 

Nämndservice: 28 tkr 129 tkr 101 tkr 
Revisionen:    -  9 tkr 9 tkr 
Räddningstjänsten: 51 tkr 122 tkr 71 tkr 
Samhällsbyggnadsförvaltningen: 220 tkr 281 tkr 61 tkr 
Socialförvaltningen: 317 tkr 451 tkr 134 tkr 
Teknik- och 
fastighetsförvaltningen: 302 tkr 577 tkr 275 tkr 

Utbildningsförvaltningen: 0 tkr 275 tkr 275 tkr 
 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 14 december 2021, § 130, 
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 30 november 2021. 
  
Beslutsgång 
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 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-01-11    
 

SIGNATUR   
 
  

Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att justering av kostnader för ny licensmodell genomförs och att IT-avdelningens budget för 
enhetslicenser återförs till förvaltningarna med 1 448 tkr och att 2 699 tkr debiteras förvaltningarna för 
nya användarlicenser, 
 
att uppkommen differens finansieras första året (2022) som ett tilläggsanslag genom i anspråkstagande 
av 2022 års anslag för M365 på finansförvaltningen.  
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-02-15
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HÖGANÄS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
263 82 Höganäs □ 042-33 71 00 □ kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

Justering licenskostnader M365 
Sammanfattning av ärendet 
Som en del i projektet M365 så har Microsofts licenskostnader förändrats. De nya licenskostnaderna för M365 
baserar sig nu på antal användare mot tidigare antal enheter så som datorer, mobiler och surfplattor. 
 
I den nuvarande debiteringsmodellen som kommunfullmäktige beslutade 18 maj 2017 §66 för IT-verksamheten så 
ingår licenskostnader för enheter i ett årligt anslag.  
För att möta de nya licenskostnaderna behöver licenskostnader för enheter omvandlas till användare. 
I och med Microsofts nya licenskostnader från och med 2021-07-01 så kommer licenser för enheter att räknas av 
från IT-avdelningens anslag och återföras till förvaltningarnas verksamheter utifrån hur många enheter som fanns 
registrerade på respektive verksamhet vid senaste anslagjustering. 
 
Ny debitering kommer att ske mot förvaltningarna där licenskostnad utgår ifrån antalet användare. Framtida 
licenskostnader för användare kommer inte att ingå i årligt anslag till IT-avdelningen utan kommer regleras via 
interndebitering. Justerat anslagsbelopp som återförs till kommunens förvaltningar 2021, 1 448 tkr 
Nya licenskostnader baserat på antal användare som debiteras förvaltningarna 2021, 2 699 tkr 
 
Justeringen fördelar sig enligt följande: 
                                                          Licenskostnad enhet    Licenskostnad användare    Diff 
Kommunledningskontoret:               335 tkr                          451 tkr                                116 tkr 
Kultur- och fritidsförvaltningen:       195 tkr                          404 tkr                                209 tkr 
Nämndservice:                                   28 tkr                           129 tkr                                101 tkr 
Revisionen:                                           - tkr                              9 tkr                                    9 tkr 
Räddningstjänsten:                             51 tkr                           122 tkr                                  71 tkr 
Samhällsbyggnadsförvaltningen:        220 tkr                          281 tkr                                  61 tkr 
Socialförvaltningen:                           317 tkr                          451 tkr                                134 tkr 
Teknik- och fastighetsförvaltningen:  302 tkr                          577 tkr                                275 tkr  
Utbildningsförvaltningen:                      0 tkr                          275 tkr                                275 tkr 
 
Beslutsunderlag  
- 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att justering av kostnader för ny licensmodell genomförs och att IT-avdelningens budget för enhetslicenser återförs 
till förvaltningarna med 1 448 tkr och att 2 699 tkr debiteras förvaltningarna för nya användarlicenser, 
 
att uppkommen diff finansieras första året (2022) som ett tilläggsanslag genom i anspråkstagande av 2022 års anslag 
för M365 på finansförvaltningen.  
 

Herman Crespin            
Kommunchef               

 

Mats Löfgren   
IT-chef
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Svar på motion om att göra Höganäs historia digital 

KS/2020/572 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-01-11    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Sandra Kovács (M) 
Anna Larsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Leif Löwegren (SD) 
Reinhold Knutsson (S)  ersätter Lennart Nilsson (S) (2:e vice 
ordförande) 
Tony Petersson (S)  ersätter Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Ros-Mari Paulsson (L)  ersätter Louise Stjernquist (L) 
Göran Lock (MP)  ersätter Johan Ingvarson (MP) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Margareta Widell (M) 

Björn Jakobsson (M) 
Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

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

  
Sammanträdestid kl 15:00-17:00 
  
Paragrafer §15 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Anders Ståhl (M) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Anders Ståhl (M)                         
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-01-11    
 

SIGNATUR   
 
  

 
 
Protokollet justerat den 2022-01-19 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-01-19 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-01-11    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2020/572 
§ 15 
SVAR PÅ MOTION OM ATT GÖRA HÖGANÄS HISTORIA DIGITAL 
Sammanfattning av ärendet   
Motion har inkommit från Liberalerna (Ros-Mari Paulsson, Louise Stjernquist och Ulrika Adsersen) 
den 29 oktober 2020. Motionärerna föreslår att det med hjälp av en app eller liknande görs en digital 
stadsvandring med ljud och bild för att belysa Höganäs historia. 
  
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsutskottet, beslut den 6 december 2021, § 22, 
Kultur- och fritidsförvaltningen, yttrande den 4 januari 2022, 
Kultur- och fritidsförvaltningens ordförande, yttrande den 4 januari 2022, 
Ros-Mari Paulsson (L), Louise Stjernquist (L) och Ulrika Adsersen (L), motion den 29 oktober 2020. 
  
Förslag till beslut 
Anders Ståhl (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut. 
  
Ros-Marie Paulsson (L) yrkar att motionen ska anses bifallen. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer kultur och fritidsutskottets förslag till beslut mot Ros-Marie 
Paulssons (L) bifallsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla 
kultur- och fritidsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen anses vara besvarad. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-02-15
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HÖGANÄS KOMMUN
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  kommunen@hoganas.se
WWW.HOGANAS.SE

 YTTRANDE  1 (1) 
 
 

   2021-11-30 
 SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE  KS/2020/572 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SVAR PÅ MOTION OM ATT GÖRA HÖGANÄS 
HISTORIA DIGITAL 
 
Sammanfattning av ärendet 
Motion har inkommit från Liberalerna (Ros-Mari Paulsson, Louise Stjernquist och 
Ulrika Adsersen) den 29 oktober 2020. Motionärerna föreslår att det med hjälp av en 
app eller liknande görs en digital stadsvandring med ljud och bild för att belysa 
Höganäs historia. 
 
Beslutsunderlag 
Liberalerna, Motion om att göra Höganäs historia digital, inkommen den 29 oktober 
2021.  
 
Yttrande 
Kultur- och fritidsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kommunikationsavdelningen arbetar med att digitalisera kulturmiljöwebben med filmade 
stadsvandringar från varje ort och by i kommunen. De första filmerna/stadsvandringarna 
kommer att publiceras under våren 2022.  
 
Höganäs Historia, del 1 och 2, har tidigare funnits i digital form på www.hoganas.se. För 
närvarande pågår ett arbete med att tillgänglighetsanpassa bokverket och ånyo pulicera 
bokverket på hemsidan. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen gör bedömningen att motionen anses besvarad 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att motionen anses besvarad. 
 
 
 
 Anneli Sjöborg 
 Förvaltningschef 
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 YTTRANDE  1 (1) 
 
 

   2021-12-08 
 SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE  KS/2020/572 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

YTTRANDE ÖVER MOTION ANGÅENDE ATT 
GÖRA HÖGANÄS HISTORIA DIGITAL 
Sammanfattning av ärendet 
Motion har inkommit från Ros-Mari Paulsson (L), Louise Stjernquist (L) och Ulrika 
Adsersen (L) den 29 oktober 2020. Motionärerna föreslår att det med hjälp av en app 
eller liknande görs en digital stadsvandring med ljud och bild för att belysa Höganäs 
historia. 
 
Yttrande 
Av Kultur- och Fritidsförvaltningens svar framgår att det pågår ett förvaltnings-
övergripande arbete med att göra en digitalisering av kulturmiljöwebben med filmade 
stadsvandringar från varje ort och by i kommunen. De första filmerna/stadsvandringarna 
kommer att publiceras under våren 2022. 
 
Bokverket Höganäs Historia, del 1 och 2, har tidigare funnits i digital form på 
kommunens hemsida och för närvarande pågår ett arbete med att tillgänglighetsanpassa 
bokverket och ånyo publicera bokverket. 
 
Med anledning av ovanstående anser jag att motionen ska anses besvarad 
 
Ordförandes förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad 

 
 

 

  

 Anders Ståhl (M) 
 Ordförande Kultur- och Fritidsutskottet 
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Gör Höganäs historia digital   
 
 
Höganäs har en intressant historia, där man från att varit flera små byar växt 
ihop till en stad, tack vare kolet. 
 
Att Höganäs är byggt ovanpå gruvgångar och att våra mor- och farföräldrar har 
arbetat i gruvorna eller i tegelfabrikerna är välkänt för många, men minnena 
håller på att försvinna. Idag är det inte många som kan peka ut var de gamla 
schakten låg och att Tivolibunken är en gammal slagghög är okänt för 
nyinflyttade. Inte heller känner man till att den första järnvägen byggdes i 
Höganäs eller att det gått en kanal genom hela Storgatan. 
 
I samarbete med Kullens Hembygdsförening och Höganäs Museum skulle 
Skånes Hembygdsförbunds app Shuttle, (tidigare Tidsmaskinen) kunna binda 
samman Höganäs historia till en digital stadsvandring med ljud och bild från det 
gamla Höganäs. Detta skulle vara av intresse för både kommuninvånare och 
turister. 
 
Liberalerna i Höganäs föreslår därför 
 
Att Samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med Kultur- och 
fritidsförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att göra en digital 
historisk stadsvandring. 
 
 
 
 
 
Ros-Mari Paulsson Louise Stjernquist Ulrika Adsersen 
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Svar på motion om att göra Höganäs historia 
levande 

KS/2020/573 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-01-11    
 

SIGNATUR   
 
  

NÄRVARANDE 
 

Beslutande ledamöter  Peter Schölander (M) (ordförande) 
Ulf Molin (C) (vice ordförande) 
Anders Ståhl (M) 
Lars Linderot (M) 
Göran Bengtsson (M) 
Sandra Kovács (M) 
Anna Larsson (M) 
Fredrik Eljin (KD) 
Leif Löwegren (SD) 
Reinhold Knutsson (S)  ersätter Lennart Nilsson (S) (2:e vice 
ordförande) 
Tony Petersson (S)  ersätter Kerstin Björkäng Wirehed (S) 
Ros-Mari Paulsson (L)  ersätter Louise Stjernquist (L) 
Göran Lock (MP)  ersätter Johan Ingvarson (MP) 

 
Ej tjänstgörande ersättare  Margareta Widell (M) 

Björn Jakobsson (M) 
Ann-Britt Strufve (M) 
Bertil Ziegler (M) 
Gertrud Greén (C) 
Eva Hemström (C) 
Barbara Struglics Bogs (KD) 

  
Övriga närvarande  Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) 

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

  
Sammanträdestid kl 15:00-17:00 
  
Paragrafer §16 

 
 
JUSTERING 
 

Utsedd att justera  Anders Ståhl (M) 
  
 

UNDERSKRIFTER 
 

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

 
Ordförande ……………………………………………… 

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

Anders Ståhl (M)                         
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-01-11    
 

SIGNATUR   
 
  

 
 
Protokollet justerat den 2022-01-19 
 
Tillkännagivandet av justeringen har den   2022-01-19 
anslagits på kommunens anslagstavla 
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 PROTOKOLL 

 KOMMUNSTYRELSEN  
 

 2022-01-11    
 

SIGNATUR   
 
  

 
     KS/2020/573 
§ 16 
SVAR PÅ MOTION GÄLLANDE ATT GÖRA HÖGANÄS HISTORIA 
LEVANDE 
Sammanfattning av ärendet   
Motion har inkommit från Liberalerna (Ros-Mari Paulsson, Louise Stjernquist och Ulrika Adsersen) 
den 29 oktober 2020. Motionärerna föreslår att Höganäs historia levandegörs genom att sätta upp 
skyltar vid de gamla gruvorna, exempelvis prins Gustav Adolfs schakt, Ryds schakt, schakt Sjöcrona, 
Ruuths schakt, Konung Oscar II:s schakt, schakt Jonas Alströmer och A-schaktet som är det äldsta. 
  
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsutskottet, beslut den 6 december 2021, § 23, 
Kultur- och fritidsförvaltningen, yttrande den 4 januari 2022, 
Kultur- och fritidsförvaltningens ordförande, yttrande den 4 januari 2022, 
Ros-Mari Paulsson (L), Louise Stjernquist (L) och Ulrika Adsersen (L), motion den 29 oktober 2020. 
  
Förslag till beslut 
Anders Ståhl (M) yrkar bifall till kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut. 
  
Ros-Marie Paulsson (L) yrkar att motionen ska anses bifallen. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer kultur och fritidsutskottets förslag till beslut mot Ros-Marie 
Paulssons (L) bifallsyrkande under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla 
kultur- och fritidsutskottets förslag. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen anses vara besvarad. 
 
Beslutet ska skickas till  
Kommunfullmäktige 
 
Paragrafen är justerad 
Anslaget nedtages den  2022-02-15
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 YTTRANDE  1 (1) 
 
 

   2021-11-29 
 SLUTLIG INSTANS: KOMMUNSTYRELSEN  KS/2020/573 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

SVAR PÅ MOTION OM ATT GÖRA HÖGANÄS 
HISTORIA LEVANDE 
 
Sammanfattning av ärendet 
Motion har inkommit från Liberalerna (Ros-Mari Paulsson, Louise Stjernquist och Ulrika 
Adsersen) den 29 oktober 2020. Motionärerna föreslår att Höganäs historia levandegörs 
genom att sätta upp skyltar vid de gamla gruvorna, exempelvis prins Gustav Adolfs 
schakt, Ryds schakt, schakt Sjöcrona, Ruuths schakt, Konung Oscar II:s schakt, schakt 
Jonas Alströmer och A-schaktet som är det äldsta.  
 
Beslutsunderlag 
Liberalerna, Motion om att göra Höganäs historia levande, inkommen den 29 oktober 
2021.  
 
Yttrande 
Familjen Helsingborgs kulturchefnätverk har precis blivit beviljad 800 000 kronor i stöd 
av Kultur Skåne och Familjen Helsingborg för att levande- och synliggöra industri- och 
kulturarvet i vår region (och det unika i varje kommun).  
 
Förvaltningen gör bedömningen att Höganäs gruvhistoria kommer att lyftas fram och 
synliggöras i detta arbete som beräknas pågå under de kommande 18 månaderna. 
Motionen anses därför besvarad. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsutskottets beslutar 
 
att motionen anses besvarad. 
 
 
           

 Anneli Sjöborg 
 Förvaltningschef 
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 YTTRANDE  1 (1) 
 
 

   2021-12-08 
 SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE  KS/2020/573 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

YTTRANDE ÖVER MOTION ANGÅENDE ATT 
GÖRA HÖGANÄS HISTORIA LEVANDE 
Sammanfattning av ärendet 
Motion har inkommit från Ros-Mari Paulsson (L), Louise Stjernquist (L) och Ulrika 
Adsersen (L) den 29 oktober 2020. Motionärerna föreslår att Höganäs historia 
levandegörs genom att sätta upp skyltar vid de gamla gruvorna, exempelvis prins Gustav 
Adolfs schakt, Ryds schakt, schakt Sjöcrona, Ruuths schakt, Konung Oscar II:s schakt, 
schakt Jonas Alströmer och A-schaktet som är det äldsta. 
 
Yttrande 
Av Kultur- och Fritidsförvaltningens svar framgår att Familjen Helsingborgs 
kulturchefnätverk precis har blivit beviljat 800 000 kronor i stöd av Kultur Skåne och 
Familjen Helsingborg för att levande- och synliggöra industri- och kulturarvet i vår 
region (och det unika i varje kommun). Förvaltningen gör bedömningen att Höganäs 
gruvhistoria kommer att lyftas fram och synliggöras i detta arbete som beräknas pågå 
under de kommande 18 månaderna.  
 
Med anledning av ovanstående anser jag att motionen ska anses besvarad 
 
Ordförandes förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad 

 
 

 

  

 Anders Ståhl (M) 
 Ordförande Kultur- och Fritidsutskottet 
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Gör Höganäs historia levande! 
 

Att känna till sina rötter är att förstå sig själv, och att känna till sin hembygds historia 
är att lättare kunna förstå andras.  
 
Att Höganäs är byggt ovanpå gruvgångar och att våra mor- och farföräldrar har 
arbetat i gruvorna eller i tegelfabrikerna är välkänt för många, men minnena håller på 
att försvinna. Idag är det inte många som kan peka ut var de gamla schakten låg, och 
att Tivolibunken är en gammal slagghög är okänt för nyinflyttade. 
 
Det tycker vi är synd och föreslår att vår historia levandegörs genom att sätta upp 
skyltar vid de gamla gruvorna, exempelvis prins Gustav Adolfs schakt, Ryds schakt, 
schakt Sjöcrona, Ruuths schakt, Konung Oscar II:s schakt, schakt Jonas Alströmer 
och A-schaktet som är det äldsta.  
 
För att levandegöra Höganäs historia föreslå Liberalerna:  
 
Att Samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen 
får i uppdrag att ta fram skyltar till de mest kända schakten. 
 
 
 
 
 
 
 
Ulrika Adsersen Ros-Mari Paulsson Louise Stjernquist 
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Gör Höganäs historia digital   
 
 
Höganäs har en intressant historia, där man från att varit flera små byar växt 
ihop till en stad, tack vare kolet. 
 
Att Höganäs är byggt ovanpå gruvgångar och att våra mor- och farföräldrar har 
arbetat i gruvorna eller i tegelfabrikerna är välkänt för många, men minnena 
håller på att försvinna. Idag är det inte många som kan peka ut var de gamla 
schakten låg och att Tivolibunken är en gammal slagghög är okänt för 
nyinflyttade. Inte heller känner man till att den första järnvägen byggdes i 
Höganäs eller att det gått en kanal genom hela Storgatan. 
 
I samarbete med Kullens Hembygdsförening och Höganäs Museum skulle 
Skånes Hembygdsförbunds app Shuttle, (tidigare Tidsmaskinen) kunna binda 
samman Höganäs historia till en digital stadsvandring med ljud och bild från det 
gamla Höganäs. Detta skulle vara av intresse för både kommuninvånare och 
turister. 
 
Liberalerna i Höganäs föreslår därför 
 
Att Samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med Kultur- och 
fritidsförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att göra en digital 
historisk stadsvandring. 
 
 
 
 
 
Ros-Mari Paulsson Louise Stjernquist Ulrika Adsersen
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